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Cell-tank
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!
Kaparós sorsjegy is kapható!
Legyen szerencséje!
PB-gázpalack, Cornetto Soft fagylalt,
kávé- és forró csoki különlegességek!
Vállalkozóknak, õstermelõknek és mezõgazdászoknak szóló kedvezményeinkért
érdeklõdjön az alábbi elérhetõségeken:

Telefon: +36 70/341-2804
e-mail: celltank@cellkabel.hu
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Esküt tettek az alpolgármesterek
Alpolgármestereket választottak, új bizottsági struktúrát alakítottak ki, döntöttek a lomtalanítással, ösztöndíjpályázattal és rendezvényekkel kapcsolatos kérdésekben a képviselõk a
városvezetõ grémium alakuló ülését
követõ elsõ testületi ülésén.
November 18-án ült össze a képviselõtestület a Városháza dísztermében, a
rövid nyílt ülést követõen zárt ülésen
tanácskozott a testület, majd ismét a
nyilvánosság elõtt folytatták a munkát.
Az ülés elsõ szakaszában elfogadták a
képviselõ-testület szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet, valamint a helyi önkormányzati képviselõk, bizottsági tagok,
elnökök tiszteletdíjáról, juttatásáról
szóló rendelet módosításait. Ez alapján
a zárt ülésen szavaztak az alpolgármesterek személyérõl és a képviselõtestület mellett mûködõ szakbizottságok tagjairól. Fehér László polgármester élt a jogával, és nem képviselõ tag,
úgynevezett külsõs alpolgármester
személyére tett javaslatot Hencz Kornél személyében. A képviselõk titkosan szavaztak, a 11 képviselõ közül
heten támogatták, egy képviselõ tartózkodott, hárman nemmel szavaztak.
Ezután a polgármester a képviselõk
közül jelölt alpolgármestert Söptei Józsefné személyében, aki a titkos szavazás során 11 szavazatot kapott. A
két megválasztott alpolgármester már
a nyílt ülésen tette le az esküt Fehér
László polgármester és Farkas Gábor
jegyzõ elõtt.
Szintén a nyílt ülésen adott tájékoztatást a városvezetõ a zárt ülésen elfogadott bizottsági tagokat illetõen. Az
új SZMSZ szerint az Alsósági–Izsákfai
Részönkormányzaton kívül két bizottság mûködik. (A korábbi ciklusban
négy bizottság mûködött, most a városfejlesztéssel, költségvetéssel foglalkozó és a jogi, ügyrendi bizottságokat, valamint a korábban humán
ügyekkel foglalkozó két szakbizottság
összevonták.) A részönkormányzat elnöke dr. Kovács Zoltán maradt, hat
képviselõn kívül öt külsõs tag vesz
részt a munkában. A Városfejlesztési,
Költségvetési és Jogi-Ügyrendi Bizottság elnöke Karádi Mihály, a Humán
Szolgáltatások Bizottságának elnöke
Gasztonyiné Fódi Zita lett, mindkét bizottság öt képviselõ és négy külsõs
taggal mûködik. A városfejlesztéssel

foglalkozó bizottság képviselõ tagjai
látják el a Beszerzési Bizottság feladatait is. A képviselõk határoztak a gazdasági társaságokat felügyelõ bizottságok tagjairól, valamint a Közbeszerzési Bizottság, a városszépítõ munkacsoport tagjairól is.
A képviselõ-testület a személyes adatok védelme miatt zárt ülésen bírálta
el a Bursa Hungarica Felsõoktatási
Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójára beérkezett kérelmeket. A felsõoktatásban tanulók által igénybe vehetõ ösztöndíjra 45-en pályáztak, a támogatásukra korábban hárommillió
forintot különített el a testület. A támogatásokat az önkormányzat a támogatáskezelõnek küldi át, majd két
félévre, tíz hónapra elosztva kapják
meg a hallgatók.
A képviselõ-testületi ülést megelõzõen tárgyalt Fehér László polgármester, Söptei Józsefné és Farkas Gábor
jegyzõ az STKH Sopron és Térsége
Nonprofit Kft. képviselõivel a 2019.
évi lomtalanításról. Mint köztudott, a
hulladékszolgáltatással már nem a városi önkormányzat által tulajdonolt
cég foglalkozik, ezt a feladatot állami
közszolgáltató cég látja el, így a lomtalanítást is a közszolgáltató STKH
Sopron és Térsége Nonprofit Kft. végzi.
A vállalkozás két variációt ajánlott fel
a lomtalanításra: a gyûjtõponton történõ gyûjtést, illetve a házhoz menõ
gyûjtést. A városvezetés a házhoz

menõ gyûjtést támogatta, gondolva
azokra, akik idõs koruk vagy lehetõségeik miatt nem tudnák kivinni a
lomot a hulladékgyûjtõpontra. A házhoz menõ gyûjtés keretében végzett
közterületi lomtalanítást három idõpontban végzi a közszolgáltató: 2019.
november 23-án Alsóságon és Izsákfán, november 30-án Celldömölk
egyik részén, december 7-én pedig
Celldömölk másik részén. (A lomtalanításról szóló tájékoztatót lapunk 10.
oldalán olvashatják.) A szolgáltató lakosonként 10 kg lomot visz el térítésmentesen, a fölötte lévõ mennyiségért az önkormányzat fizet. A lomtalanítás zökkenõmentes lebonyolítása
miatt nyomatékosan kérik a lakosokat, hogy csak azt a lomot tegyék ki a
házuk elé, amit a közszolgáltató elszállít, mert a nem elszállítható, kint
maradt hulladékot vissza kell vinniük
a házakba. Jelezték azt is, hogy a most
nem elszállítható hulladéktípusok közül pl. az elektronikai hulladékok vagy
a gumiabroncsok összegyûjtésére a
következõ évben meghirdetett idõpontban külön lesz lehetõség.
A képviselõ-testület foglalkozott a városavatási jubileumi évet lezáró rendezvényekkel is: december elejétõl január közepéig újra mûködik majd a város közepén négy évszakos korcsolyapálya, az évet pedig városi szilveszterrel búcsúztathatja Celldömölk.
»ÚK
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Megemlékezés az ostffyasszonyfai hadifogoly-temetõben
November elején a rohanó hétköznapok
lelassulnak egy kicsit, s mintha csak a
közelgõ karácsonyi készülõdés elõtt
venne mindenki egy nagy levegõt, az
emberek magukba merülnek, átadják
magukat a gyásznak, s felidézik elhunyt
szeretteik emlékét. Arról sem szabad
megfeledkeznünk azonban, hogy felmenõink egy része idegen földben
nyugszik, ugyanígy más népek katonáinak földi maradványai is kerültek magyar földbe. Rájuk emlékezve tartottak
halottak napi megemlékezést az ostffyasszonyfai hadifogoly-temetõben. A
megemlékezésre katonai tiszteletadás
keretében került sor.
2019. november 5-én megtelt emlékezõkkel az ostfyasszonyfai hadigoly-temetõben felállított katonai sátor. Tábori misével és katonai tiszteletadással
egybekötött halottak napi megemlékezést tartottak a több mint 10 ezer I. világháborús hadifogoly földi maradványait befogadó sírok felett. A tiszteletadáson a megyei és a környezõ településekrõl érkezõ politikai és közigazgatási vezetõkön kívül részt vett és tábori misét celebrált Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek. Az ünnepségen lerótták tiszteletüket, és korhû
egyenruhákban emlékeztek olasz és
osztrák I. világháborús bajtársi közösségek küldöttségei is. Celldömölköt a
megemlékezésen Farkas Gábor jegyzõ,
Karádi Mihály önkormányzati képviselõ
és Szûcs Andrea aljegyzõ képviselte.
Az ünnepség elején dr. Andor Ferenc, a
Vas Megyei Temetkezési Vállalat nyugalmazott igazgatója, az Ostffyasszonyfai Hadifogoly-temetõ és Hadisírgondozó Egyesület tagja köszöntötte a részt-

vevõket. Ezután közel egy órás tábori
mise következett, Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek celebrálásával.
A folytatásban Pethõ Attila sárvári
evangélikus lelkész hirdetett igét. Az
ünnepségen részt vett az ostffyaszszonyfai Petõfi Sándor Általános Iskola
több osztálya is. Az iskola képviseletében Koronczai Adél mondott verset,
majd a megemlékezés szónoka, dr.
Téglásy Gyula alezredes, a honvédelmi
Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok
Hivatal irodavezetõje idézte fel az
ostffyasszonyfai hadifogoly-tábor történetét. Kiemelte, hogy az 1915 és 1918
között mûködõ hadifogoly-tábor volt a
legnagyobb ilyen létesítmény Magyarországon. Az ide kerülõ orosz, román,
olasz és szerb hadifoglyok teljes létszámát szinte lehetetlen meghatározni. A
harcok során elfogott, legyengült kato-

nák között gyakran törtek ki fertõzõ
betegségek. A feljegyzések szerint
nem számított különlegesnek, ha naponta száznál is több ember meghalt a
táborban. Az egykori tábor temetõje,
ahol a megemlékezésre sor került, része a magyarországi katonai emlékhelyeknek.
A beszéd után koszorúzás következett,
ahol a megjelent közéleti vezetõk elhelyezték az emlékezés virágait a hazájuktól távol elhunyt, egykori hadifoglyok emlékmûveinél. A megemlékezés
és a koszorúzás a XII. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred katonáinak közremûködésével zajlott.
A koszorúk elhelyezése után az ismert
katonai takarodó, az Il Slienzio dallamaival tisztelegtek az I. világháborús
hõsök elõtt.
»LA

III. Nyugat-Magyarországi Polgárõr Kommunikációs Fórum
November 16-án rendezték meg a III.
Nyugat-Magyarországi Polgárõr Kommunikációs Fórumot, a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár mozi termében. Az eseményen a helyieken kívül
több megye önkéntesei is részt vettek.
Szombaton délelõtt a KMKK mozi termében gyûltek össze a polgárõrök,
akik egész napos rendezvény keretében részesülhettek új információkban
arról, hogyan kommunikáljanak a különféle sajtóorgánumokkal, hiszen az õ
munkájukban is fontos szerepet játszik
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ez a terület. Fehér László polgármester
köszöntõbeszéde nyitotta meg az eseményt, aki kiemelte a Celldömölki Kráter Önkéntes Tûzoltó és Polgárõr Egyesület munkáját, akik régóta segítik az
önkormányzat mûködését is, hiszen
rendszeresen biztosítják a rendezvények zavartalan lefolyását. Ezek után
Hadászi Zsolt, fent nevezett szervezet
vezetõje köszöntötte a megjelenteket,
majd õt követte Szijjártó László, a Vas
megyei közgyûlés területfejlesztési bizottságának elnöke, aki hétköznapi hõsöknek nevezte a polgárõröket, és

méltatta áldozatos munkájukat. A
megnyitó beszédeket Bedi Ákos, a Vas
megyei polgárõr szövetség elnökének
felszólalása zárta, aki elmondta, milyen fontos a polgárõrök munkájában
az, hogy megfelelõen kommunikáljanak a sajtóval.
A megjelentek végighallgathattak több
szakmai elõadást is, melyekkel még inkább bõvíthették ismereteiket, többek
közt Bakos Ágnes nívódíjas újságíró
osztotta meg a hallgatósággal gondolatait.
»NOVÁK FANNI
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» KÖZÉLET

Egyetemi Központ tanító szakos hallgatója részesülhetett egyszeri, harmincezer forintos beiskolázási segélyben,

A jövõ évrõl szólva az alelnök elmondta,
tavasszal is kiírásra kerül az irodalmi,
képzõmûvészeti, népmûvészeti Jónás–
Szente pályázat, valamint „Az év diákja”
és „Az év sportolója” díjak is átadásra
kerülnek majd az ifjúság körében. A

melyet az érintett diákok a baráti kör
elnökétõl vehettek át.
Pálné Horváth Mária alelnök a szervezet
pénzügyi helyzetét ismertette, kiemelve, hogy a kör bevétele a tagdíjak befizetésébõl, illetve Fehér László polgármester anyagi támogatásából származik.

közgyûlés hivatalos részének lezárása
után a tagságot városnézõ kisvonatozás várta, melynek keretében a legutóbbi idõszakban elkészült fejlesztéseket, Celldömölk újabb szépülésének
eredményeit tekinthették meg.
»REINER ANITA

Ülésezett a Kemenesaljai Baráti Kör
A Kemenesaljai Baráti Kör szervezete
egy évben kétszer hív össze közgyûlést. A kör tagsága november 9-én tartotta évi rendes õszi összejövetelét.
Az õszi közgyûlés kezdetén Szelestey
László elnök köszöntötte a megjelent
tagságot, ismertetve az ülés napirendi
pontjait. Az elmúlt idõszakban két baráti köri tag: a veszprémi dr. Bödecs Lajosné és a celldömölki Balogh Ernõ távozott az élõk sorából (Balogh Ernõrõl a
következõ lapszámunkban emlékezünk
meg), rájuk egyperces néma fõhajtással és gyertyagyújtással emlékeztek
tagtársaik, majd Molnár Gábor tolmácsolásában Kosztolányi Dezsõ Halotti
beszéde hangzott el.
A közgyûlés elsõ napirendi pontjaként
Szelestey László elnök a korábban
megtartott vezetõségi ülés döntéseirõl
számolt be, ezt követõen pedig a különbözõ támogatásokról született határozatokat ismertette, melynek értelmében ezúttal két diáknak ítéltek oda
beiskolázási segélyt. Takács Sándor, a
Berzsenyi Dániel Gimnázium végzõs tanulója, és Baráth Kata, az ELTE Savaria

Pályázati felhívás
A Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap
2020. évi ösztöndíjára
Kik pályázhatnak?
Olyan szülõk/gyámok/pedagógusok,
akiknek kiváló képességû gyermeke
és/vagy tanítványa a 2019/2020-as
iskolai évben az általános iskola 3–8.
osztályában tanult és teljesíti az alábbi
feltételeket:
1. A család anyagi helyzete nem teszi
lehetõvé vagy jelentõsen nehezíti a
gyermek tanulását; az egy fõre esõ
jövedelem nem haladja meg a
2018. évi társadalmi súlyozott minimumérték 86968 Ft-os havi átlagát.
2. A szülõ vállalja, hogy támogatás esetén tõle telhetõen biztosítja gyermeke továbbtanulását.
3. A tanuló a celldömölki járás területén mûködõ iskola diákja legyen.
A pályázat leírása
A kedvezõtlen környezetben élõ és
anyagi gondokkal küszködõ családok
gyermekei kiszorulnak az oktatásból,
esély és támogatás híján tehetségek
kallódhatnak el. A Kresznerics Ferenc
nevét viselõ könyvtár a névadó szellemi

örökségének továbbviteleként a végrendeletében foglaltak felelevenítésével hátrányos helyzetû, tehetséges
gyermekek támogatását vállalja fel alapítványa révén. A tehetség nem kötõdik
iskolai tantárgyakhoz, bármiben megnyilvánulhat. A jó tanulmányi eredmény
nem feltétele a jelentkezésnek, de
elõnyt jelent a pályázó számára.
Bízunk abban, hogy kezdeményezésünknek lesznek támogatói és a felajánlott adományok hathatós tehetségmentést tesznek lehetõvé. A cél: a
legtehetségesebbek elkezdhessék álmaik megvalósítását.
A támogatást az Alapítvány kuratóriumának ösztöndíj-bizottsága ítéli oda. A
döntés nyilvánosságra hozatalára évente a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó városi ünnepségen kerül sor.
Az Alapítvány a nyertes pályázókkal támogatási szerzõdést köt, az ösztöndíj
folyósítása január hónaptól kezdõdik és
egy naptári évre szól. Indokolt esetben
az ösztöndíj újrapályázás nélkül is
meghosszabbítható.

A pályázat benyújtásának módja
A pályázat kizárólag a 2020-es támogatási évre szóló pályázati adatlapon
nyújtható be, amelyhez mellékelni kell
az adatlap végén felsorolt dokumentumokat!
A pályázati csomag (részletes pályázati
felhívás, pályázati adatlap, ûrlap a tanuló
jellemzéséhez) letölthetõ a www. cellbibl.hu/index.php/alapitvany címrõl,
igényelhetõ e-mailen (kreszalap@gmail.com) illetve személyesen a KMKK
Kresznerics Ferenc Könyvtárában.
A pályázat beadható e-mailben, postai
úton, vagy az Alapítvány székhelyén:
9500 Celldömölk, Dr. Géfin Lajos tér 1.
A pályázat céljaival egyetértõk (magánszemélyek, vállalkozások stb.) támogatását örömmel fogadja a Tehetségtámogató Alap.
A pályázat részleteirõl érdeklõdni lehet: kreszalap@gmail.com illetve 0670/338-3065.
A pályázatok benyújtásának határideje
2019. december 20. (péntek) 16.00
óra.
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„Celldömölk, szeretlek!” – 40 év, 40 kérdés
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár vetélkedõt
hirdet Celldömölk várossá avatásának 40. évfordulója tiszteletére.
Két kategóriában (14 év alattiak és 14 év felettiek) 3-5 fõs
csapatok mérethetik össze tudásukat városunk elmúlt negyven évérõl. Az elsõ két forduló írásban történik: az Új
Kemenesaljában kétszer 20-20 kérdés jelenik meg.
A megoldásokat 2019. december 10-ig kell leadni a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár titkárságán.
A három legjobban teljesítõ csapat (mindkét kategóriában)
szóbeli vetélkedõn vehet majd részt.

I. forduló
1979–1999
14 év alattiak
1. Mikor (év, hónap, nap) avatták várossá Celldömölköt?
2. Melyik intézményben volt a városavató ünnepség?
3. Hány településrészbõl áll a város?
4. A várossá avatás évében hány általános iskolája volt a
településnek?
5. Sorolj fel 3 celldömölki üzemet az 1980-as évekbõl!
6. Hol volt a kreszpark?
7. Melyik volt a legnagyobb kulturális rendezvény ebben
az idõszakban?
8. Nevezz meg két lakótelepet a korszakból!
9. Melyik évben és kinek a nevét vette fel a városi könyvtár?
10. Hol találkozik egymással Irsai Olivér és Kocsis Irma?
11. Mióta rendezik meg a Négy város labdarúgó tornáját?
12. Minek a rövidítése volt 1986-ban a CVSE?
13. Melyik sportágak voltak jelentõsek Celldömölkön az
1990-es években?
14. Mikor alakult meg a celldömölki polgárõrség?
15. Kinek a nevét rejtettük el?
H_bsb_rg _tt_
16. Melyik évben zárt be a Szikra mozi?
17. Kirõl nevezték el az 1990-ben megalakult cserkész
csapatot?
18. Mikor indult a 6 osztályos képzés a Berzsenyi Dániel
Gimnáziumban?
19. Hol közlekedett a „kézihajtány”?
20. Mikor avatták fel a Bányász-emlékmûvet?

14 év felettiek
1. Mikor volt Celldömölk város jelképes alapkõletétele?
2. Kinek az alkotása?
3. Ki volt az a keramikusmûvész, aki hagyatékát
Celldömölknek ajándékozta és mikor?
4. Kinek az alkotása a katolikus kegytemplom terén álló
kerámiakút és mikor készült az alkotás?
5. Ki volt az a kemenesaljai író, akinek memoárja jelent
meg Celldömölk és környékérõl 1984-ben?
6. Mit ábrázol az 1985-ben elhunyt országgyûlési képviselõ
síremléke a celldömölki római katolikus temetõben?
7. Melyik évben jelent meg az Új Kemenesalja elõször?
8. Milyen mûvészeti csoportok mûködtek a celldömölki Kemenesaljai Mûvelõdési Központban 1979 és 1999 között?
Soroljon fel 5-öt!
9. Mikor készült a celldömölki születésû Pacskovszky József
filmrendezõ Esti Kornél csodálatos utazása címû filmje?
10. Mikor avatták fel az Ádám Jenõ Zenei Alapfokú
Mûvészeti Iskola épületét Celldömölkön a József Attila
utca 3. szám alatt?
11. Mikor adták át a Sághegyi Tanösvényt?
12. Mely napon volt látható teljes napfogyatkozás
Celldömölk felett?
13. Milyen könyvkiadók voltak Celldömölkön 1979 és 1999
között?
14. Milyen koronát vettek át a celldömölkiek 1991-ben?
15. Melyik évben szûnt meg a GYSEV
Celldömölk–Fertõszentmiklós vasútvonal?
16. Mikor adták át a Rába-Com telefonközpontot
Celldömölkön?
17. Melyik évben készült el az Alsósági Sportcsarnok?
18. Mely évben adták át a celldömölki olajtárolót?
19. A várossá avatás évében, 1979-ben a Népstadionban
játszott a CVESE labdarúgó csapata.
Milyen alkalomból és eredménnyel?
20. Melyik évben lett országos diákolimpiai bajnok az Eötvös
Loránd Általános Iskola Császár Gábor és Grebenár Gábor
nevével fémjelzett 5–6. osztályos kézilabdacsapata?

Versmondó verseny a Magyar Nyelv Napján
Az Országgyûlés 2011-ben nyilvánította november 13-át a Magyar Nyelv
Napjává, annak emlékére, hogy 1844ben ezen a napon vált hivatalos nyelvvé a magyar. A Berzsenyi Dániel Gimnázium e nap tiszteletére hatodik éve
hirdeti meg „Berzsenyi vers és prózamondó versenyét”, mellyel nem mellesleg névadója elõtt is tiszteleg az intézmény.
A versengés megkezdése elõtt Tóthné
Bali Krisztina igazgatóhelyettes köszöntötte a résztvevõ diákokat, és idézte
Kosztolányi Dezsõt, aki azt vallotta: „Az
a tény, hogy anyanyelvem magyar, és
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magyarul beszélek, gondolkozom, írok,
életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható.” A megnyitó szavak
után Horváth Florencia végzõs tanuló
adta elõ egy Budapesten különdíjat kapott, saját szerzeményét. Ezt követõen
a versenyzõk álltak zsûri elé, akik a
felsõtagozatosok ötödik-hatodik, valamint hetedik-nyolcadik osztályos kategóriájában indultak, két fordulóban.
Az elsõ forduló Berzsenyi korához kötõdõ versei között elsõsorban Petõfi
Sándor és Vörösmarty Mihály, a második
forduló szülõföldhöz kapcsolódó versei
között pedig többek közt Kisfaludy
Károly, Petõfi Sándor, Szép Ernõ, Kányádi

Sándor költemények hangzottak el.
Az eredményhirdetésen a következõk
részesültek díjazásban: 5.–6. osztály: 1.
Gaál Júlia (Szent Benedek Katolikus Általános Iskola), 2. Zaicsek Hanga (Celldömölki Városi Általános Iskola), 3.
Horváth Rebeka Veronika (Ostffyasszonyfai Petõfi Sándor ÁMK). 7.–8.
osztály: 1. Bende Zsóka (Szent Benedek), 2. Bajner Panna (Szent Benedek),
3. Molnár Kinga (Szent Benedek)
Különdíj: Badics Zsófia (CVÁI). Emléklapot vehetett át: Csanádi Anna, Csillag
Marcell Péter, Busznyák Dorka (Szent
Benedek Katolikus Általános Iskola).
»REINER ANITA

Új Kemenesalja » 2019. 11. 22.

» ÜNNEPEINK

Ünnepi hétvégék adventban
Az Együtt Celldömölk Városért Egyesület és a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár szervezésében,
Celldömölk Város Önkormányzata
támogatásával idén is felgyúlnak a
város adventi koszorújának gyertyái
Izsákfán, Alsóságon, valamint Celldömölkön, a Szentháromság téren.
Az ünnepi mûsorokban fellépnek a
helyi óvodások, az általános iskolások, a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár mûvészeti csoportjai, az Ádám Jenõ Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola növendékei és
tanárai, a Soltis Lajos Színház tagjai,
Kovács Kinga és Szabó Áron énekesek, a Csak Csajok énekegyüttes, a
Liszt Ferenc Vegyeskar, a Tücsök Bábcsoport és a Potyautasok zenekar.
Minden alkalommal a történelmi
egyházak képviselõi ünnepi gondolataikkal és igehirdetéssel teszik teljessé az adventi várakozást. A város
vezetõi köszöntõt és jókívánságokat
mondanak. Az Együtt Celldömölk
Városért Egyesület és az AlsóságIzsákfai Részönkormányzat tagjai
forralt borral, teával, virslivel, pogá-

csával és süteménnyel kínálják a
vendégeket. Az Együtt Celldömölk
Városért Egyesület szeretetvendégségének adományaival a hátrányos
helyzetű továbbtanuló diákokat támogatják.
Az elsõ gyertya lángja november
30-án, szombaton 16 órakor lobban
fel a Soltis Lajos Színház tagjai és a
Hajnalcsillag Evangélikus Óvoda mûsora kíséretében. December 7-én,
szintén szombaton Mikulás napját is
köszönti a második gyertyagyújtás.
Fellépnek a Szent Benedek Katolikus
Általános Iskola tanulói, valamint a
Városi Óvoda óvodásai, majd Mikulásvonaton megérkezik a Mikulás. A
Mikulásvonatra a jelenlévõk fel is ülhetnek. A következõ szombaton,
december 14-én, a harmadik gyertya fényénél a Celldömölki Városi
Általános Iskola diákjai, valamint az
Ádám Jenõ Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola növendékei szerepelnek.
December 21-én (szombaton) 16
órakor, a negyedik gyertya meggyújtásakor kíván áldott ünnepeket
a Liszt Ferenc Vegyeskar, Kovács

Kinga és Szabó Áron énekesek, a
Csak Csajok énekegyüttes (Varga
Diána énekes és tanítványai), valamint a Tücsök Bábcsoport.
Fent megjelölt napokon Izsákfán
14.00 órakor, Alsóságon 15.00 órakor
lesz gyertyagyújtás. Helyi óvodások
és általános iskolások szereplése,
Varga Diána és tanítványai , valamint
Kovács Kinga és a Potyautasok zenekar mûsora varázsol ünnepi hangulatot. A Szentháromság téren az adventi gyertyagyújtások alkalmával
összegyûjtött adományok a hátrányos helyzetû tanulók továbbtanulását segítik.
Izsákfán december 07-én (szombaton) 14.30 órától 15.00 óráig és
Alsóságon 15.30 órától 16.00 óráig
közlekedik a „Mikulás-vonat”. Celldömölkön a kivilágított városközpontban pedig mind a négy gyertyagyújtáskor 17.00 órától lehet utazni a
„Celli-Szétpillantó” kisvonaton. Celldömölkön a kisvonat a Szentháromság tér mellõl indul. Ezekben az idõpontokban, és ezeken a helyszíneken
a Cselekvõ Összefogással Celldömölkért Egyesület valamint az Együtt
Celldömölk Városért Egyesület felajánlásából az utazás ingyenes.

Karácsonyi jótékonysági hangverseny
December 14-én, szombaton 19.00 órakor kezdõdik az Együtt Celldömölk Városért Egyesület által szervezett, immár
hagyományossá vált karácsonyi hangverseny a Kemenesaljai Mûvelõdési központ és Könyvtár színháztermében. Idén
a Group ’N’ Swing: Swingle Bells c. nagysikerû látványos elõadását tekintheti
meg a nagyérdemû.
A tizenkét éve alakult Group'n'Swing
Zenekar kiemelkedõ helyet foglal el a
magyar zenei palettán. A szakma és a
közönség elismerését egyaránt magukénak tudhatják: kétszer kapták meg a
Jazzy Dalverseny különdíját, 2013-ban
Fonogram-díjat nyertek, és évek óta õk
szolgáltatják a Ridikül címû tévémûsor
fõcímdalát. Az utóbbi években rendre
megtöltik a Müpa, a MOM Kulturális
Központ, a RAM Colosseum, a Várkert
Bazár és a Városmajori Szabadtéri Színpad játszóhelyeit, bizonyítva, hogy nagyszínpadi show-mûsoraikra óriási az
igény. Elõadásaikat kiemelkedõ zenei
minõség, sodró lendületû koreográfiák,
felhõtlen jókedv és a közönségüket is
magával ragadó pozitív energia fémjelzi.

Az énekes és énektanár Mujahid Zoltán,
a Megasztár elsõ szériájának döntõse
augusztusban mutatkozott be a zenekar
férfi frontembereként. A Group'n'Swing
koncertjein eddig megjelent három
nagylemezük (Swing amíg élek; Botrány; Most légy férfi!) anyagán kívül a
szvingkorszak legnagyobb slágerei is felcsendülnek. Repertoárjukban minden

korosztály megtalálja kedvencét, legyen
szó Ray Charles, Michael Bublé, Nathalie
Cole vagy Louis Prima slágerérõl. Ez alkalommal természetesen elhangzanak a
legismertebb karácsonyi slágerek, a
Jingle Bells, a Santa Claus Is Coming To
Town, a Let It Snow és a White
Christmas, de saját szerzemény is terítékre kerül.
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Holdra szállás Radics Péterrel
„A Holdra szállás kevésbé ismert tényei
egy amatõr csillagász szemével” címmel tartott elõadást Radics Péter a
Kresznerics Ferenc Könyvtárban. Az elsõ sikeres Holdra szállás ötvenedik évfordulója alkalmából rendezett programra november 6-án került sor.
Mint azt elõadásának bevezetõjeként
Radics Péter elmondta, három évvel
ezelõtt kezdett el csillagászattal foglalkozni, amely hobbinak fontos részét
képezi az égbolt, azon belül is a Hold
mint égitest kémlelése. Az amatõr csillagász az ûrkutatás történetének taglalásával kezdte ismeretterjesztõ elõadását, kitérve az elsõ ûreszközökre, a
szovjetek Szputnyik 1 és Szputnyik 2
mûholdjára, amelyeket elsõként juttattak a világûrbe 1957-ben. Szintén az
évben az ûrbe küldték az elsõ élõlényt,
Lajka kutyát, majd 1961. április 12-én
a Vosztok–1 fedélzetén elsõ emberként
utazott a világûrbe Jurij Gagarin. Az
1969-es „Apollo 11” az elsõ kísérlet
volt a Holdra szállásra, amely egyben
az elsõ sikeres Holdra szállás is lett. A
holdprogram fõ célkitûzése 1969. július
20-án teljesült, amikor Neil Armstrong
és Edwin Aldrin sima leszállást teljesítettek a Hold innensõ oldalának egyik

lávasíkságán. Itt két és fél órás holdsétát tett a két ûrhajós, amelyen csaknem 22 kg holdkõzet és holdpor mintát gyûjtöttek. Az expedíció harmadik
tagja Michael Collins volt, aki Hold körüli pályán keringett a parancsnoki
ûrhajóval, míg két társa a holdkomppal
leszállt a felszínre. „Kevesen tudják,
hogy a holdkomp mûködéséhez komputerek kellettek, és olyan számítások,
szoftverek, melyek abban az idõben
még gyerekcipõben jártak, tehát ha
ebbe belegondolunk, már önmagában
véve nagy eredmény, hogy az akkori
számítógépes technikával elértük ezt a
teljesítményt” – világított rá az elõadó.
A fél évszázaddal ezelõtt végrehajtott
sikeres Holdra szállás, azonkívül, hogy
– Armstrong szavaival élve: „Kis lépés
az embernek, de hatalmas ugrás az
emberiségnek”, a mai tudományra is
komoly hatással volt, hiszen az ott kikísérletezett technológiák a mai napig
használatban vannak – mondta el Radics Péter, aki ezt alátámasztva arról is
beszélt, hogy az ûrversenynek köszönhetõen készülhetett el az a Szojuz ûrhajó, mely a mai napig szállít embereket a nemzetközi ûrállomásokra. Továbbá, a Holdon járt ûrhajósok rengeteg kõzetmintát hoztak magukkal,

Nyílt nap az Eötvös SZMSZC-ben
Nyílt napra várta a nyolcadikos diákokat és szüleiket a Vas Megyei Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. A
továbbtanulás elõtt állók november
12-én ismerkedhettek meg az intézménnyel és a választható szakmákkal.
A nyílt nap programjának kezdetén Soós
Andrea tagintézmény-vezetõ köszöntötte a megjelent nyolcadikosokat és szüleiket, elsõként az intézmény kínálta kétféle iskolatípusról tájékoztatva õket.
Mint elhangzott, a következõ tanévtõl új
név alatt futnak majd a képzések, hiszen
az eddigi szakgimnáziumi oktatás a
2020/2021-es tanévtõl technikumi, az
eddig szakközépiskolai pedig szakképzõ
iskolai képzésként valósul majd meg. A
technikumi, ötéves idõtartamú képzés
érettségivel, és technikus szintû szakképzettség megszerzésével zárul, míg a
hároméves szakképzõ iskolai oktatás duális képzésében a közismereti órák mellett szakmai elméleti és gyakorlati tár-
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gyak tanítása történik, a 11. évfolyam
végén komplex szakmai vizsgát téve,
szakmunkás bizonyítvány szerezhetõ. A
technikumi végzettség három tagozaton
szerezhetõ meg: az informatika és távközlés, a turizmus és vendéglátás, vala-

amelyek kis túlzással ugyan, de napjainkban is munkát adnak a geológusoknak, kutatóknak.
Fél évszázaddal ezelõtt 530 millió
tévénézõ figyelte, ahogy Armstrong és
Aldrin a Holdra lépnek. Ekkor még szinte senkinek nem jutott eszébe, hogy az
egész akár kamu is lehet, csak pár évvel késõbb tûntek fel az elsõ összeesküvés-elméletek, amik, bármilyen
meglepõ, még ma is tartják magukat.
– Radics Péter elõadásában ezekbõl is
villantott fel néhányat.
»REINER ANITA

mint a gazdálkodás és menedzsment
ágazatokon. A szakképzõ iskolai képzés
oktatott szakmái pedig a következõk:
asztalos, cukrász, ipari gépész és pék.
A tagintézmény-vezetõ még a felvételi
pontszámok számításáról és a felvételi
eljárással kapcsolatos hasznos információkról beszélt az érdeklõdõknek, majd
Enyingi Áron tagintézmény-vezetõ helyettes adott tájékoztatást a gyakorlati
képzés helyszíneirõl, valamint az iskolában mûködõ ösztöndíj-rendszerrõl. A
gyakorlati képzés alapozása az intézmény 2012-ben átadott, korszerû
tanmûhely épületében található tanmûhelyegységekben, majd a 10. évfolyamtól kezdve vállalkozásoknál, gazdasági társaságoknál valósul meg.
A tájékoztatók után az iskola mindennapjait bemutató kisfilmet tekinthették
meg a nyílt nap résztvevõi, majd a különféle szakmák bemutató standjainál,
illetve a tanmûhelyben tehettek látogatást, bepillantást nyerve esetleges
jövõbeni szakmájukba, emellett az elméleti oktatás tanóráit is megtekinthették.
»RA

Új Kemenesalja » 2019. 11. 22.

» PORTRÉ

„Boldog vagyok, hogy pap lehetek”
Augusztustól teljesít szolgálatot Alsóságon
Orsós Zoltán plébános. Vele beszélgettünk.

»Mikor és miért döntött úgy, hogy Isten
szolgálatát választja élethivatásának?
– Kisgyermek koromban, amikor még a
nyomorban a saját családomban éltem,
egy este a nõvéremet megerõszakolták.
Letépett ruhában, megtépázva jött haza,
sírva bújt oda édesanyánkhoz. Ezzel
szembesülve, forgott velem a világ.
Akkor kis tökmagként bosszút fogadtam,
hogy bíró leszek, elkapom és börtönbe
juttatom a tetteseket. És mivel tudtam,
hogy a bírók okos emberek és ahhoz,
hogy az lehessek sokat kell tanulni, ezért
vas szorgalommal nekiveselkedtem a tanulásnak. Csak a bosszú éltetett, azzal
keltem és feküdtem. Érettségi elõtt egy
kármelita szerzetes bejött az iskolába,
hogy a pályaválasztásról beszéljen nekünk. Én akkor is csak a bosszúra tudtam
gondolni. És az a pap elõadása végén
megszólított, és kérte, hogy délután
menjek át hozzá. Átmentem és õ az isten
irgalmáról beszélt nekem. Potyogtak a
könnyeim és mikor eljöttem tõle, azt
éreztem, hogy Isten elvette a szívembõl
a bosszút, helyette a megbocsátás útját
mutatta meg nekem. Isten egészen
mást akart tõlem, azt, hogy az Õ irgalmának hírnöke és kifutó inasa legyek. Így
lettem pap. Azt éreztem, hogy ha már
ennyit tanultam, tartozom a cigányoknak
és nem cigányoknak egyaránt az
Evangéliummal. Ez a tartozás érzése van
bennem. A körülöttem élõ nyomorult
emberek szem pillantásából és sóhajából
jött felém Isten hívása, hogy nekem papnak kell lennem.
»Hol végezte papi tanulmányait?
– Gyõrben végeztem a teológiát 1997–
2003-ig, 2003. június 13-án szenteltek pappá a Szombathelyi Székesegyházban.
»Milyen állomásokon keresztül vezetett
az útja Alsóságra?
Elsõ állomáshelyem Letenye volt, ott két
évig szolgáltam káplánként. Azt
követõen Ikervárra kerültem 1 évig szin-

tén káplánként. Majd Egyházasrádócra
helyezett Veres András püspök atya, ahol
5 évig voltam. A legrövidebb ideig
Zalaháshágyon szolgáltam plébánosként,
1,5 hónapig, amíg püspök atya át nem
helyezett Csákánydoroszlóra, ahol 8 évig
szolgáltam a hívõ közösségben. Ezt
követõen kerültem Alsóságra 2019. augusztus 1-vel.
»Milyen célok, feladatok megvalósítását
tartja fontosnak az alsósági közösség
élén?
– Mikor ide kerültem, bevallom egy kicsit
megijedtem, hogy milyen kevesen járnak templomba. De eszembe jutottak
Jézus bátorító szavai: „Evezz a mélyre!”
Számomra ez azt jelentette, mintha Jézus
azt mondta volna: „Indulj el, én veled leszek.” És valóban elkezdtem szeretettel
szolgálni és azt tapasztaltam, hogy az
emberek vágyódnak Isten után. Az a célom, hogy az embereket megérintse
Krisztus hívása. Az a vágyam, hogy egy
lelki ébredés legyen, hiszem, hogy
születõben van valami jó Alsóságon.
»Isten melyik igéje vezérli papi hivatása
gyakorlásában?
– Boldog vagyok, hogy pap lehetek, hogy
az Evangélium szolgája lettem. Papi jelmondatomat Szent Pál Efezusiakhoz írt

levelébõl vettem: „Az Evangélium szolgája lettem Isten kegyelmi adományából.” Tudatosan választottam ezt a mondatot jelmondatul. Életem elsõ s egyik
legnagyobb megtapasztalása az volt,
hogy az Evangéliumnak életet formáló,
átalakító ereje van. S arra gondoltam, ha
az én életemet át tudta alakítani Krisztus
Örömhíre, akkor bizonyára minden emberét át tudja alakítani. Ezért elhatároztam, hogy minden erõmmel az Evangéliumot hirdetem, s ezt a jót közlöm az emberekkel, mert nem lehet nagyobb jót
közölni az emberekkel, mint Jézus
Krisztus Evangéliumát.
»Advent közeledtével némi lelki útravalót megosztana az olvasókkal?
– A kezdetekkor, amikor az ember az
elsõ bûnt elkövette, a kígyónak az volt a
csapdája, hogy Ádám ne törõdjön azzal,
amit Isten parancsolt. Ma is az a legnagyobb diadala, ha odáig tudja vinni az
embert, hogy ne törõdjön azzal, hogy
Isten mit mond jónak vagy mit rossznak.
„Olyanok lesztek, mint az Isten”. Hogy
azután mit csinál az ilyen ember, hogyan
él, az már mellékes. A fõ dolog, hogy
Istent kapcsolja ki gyakorlatilag az
életébõl. Ne törõdjön azzal, hogy Isten
mit tart helyesnek, mit szól a dolgaihoz.
Akkor aztán lehet akármilyen vallásos,
derék, áldott, jó lélek! A Sátánnak nem
az a fontos, hogy valaki istentagadóvá,
haszontalanná, utálatossá, gonosz emberré váljon, hanem az, hogy olyanná legyünk, akik nem kérdezik meg Istent,
akik nincsenek tekintettel az Õ törvényére. Akik gyakorlatilag nem igénylik, hogy
Isten beleszóljon, irányítsa, az életüket.
Ezért ma nagyon drága számunkra az adventi üzenet, mert az éppen azt hirdeti,
hogy Isten nem akar nélkülünk élni! Isten
nem nyugszik bele abba, ami a
Paradicsomban történt, és ami azóta velünk is, hogy gyakran elszakadunk Tõle,
vannak, akik végleg. Úgy érzem, hogy
egészen konkrét és személyes feladatot
ad az advent mindannyiunknak, mint
Máriának adott. Legyünk türelmesek, tanuljunk meg hallgatni, tanuljunk meg
várni, és másokra odafigyelni, másokon
»REINER ANITA
segíteni!

Akác, tölgy, cser tûzifa
eladó
Méterfa (1 m x 1 m x 1,75 m):
6 m3 170.000 Ft
Házhoz szállítva! MTZ traktorral.
Ágfa (1 m x 1 m x 1,75 m):
6 m3 100.000 Ft
Házhoz szállítva! MTZ traktorral
Kiszállítás: 4 m3-tõl
Érdeklõdni: 30/665 2215 vagy 70/317 4140
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Lomtalanítási tájékoztató 2019.
Tisztelt Lakosság!
Celldömölk Város Önkormányzatának
Képviselõ-testületével egyeztetve a
hulladékszolgáltatást végzõ STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. közterületi lomtalanítást szervez az alábbi idõpontokban és feltételekkel.





Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv megfelelõsége alapján háztartásonként 10 kg/fõ lomhulladékot veszünk át ingyenesen. Megkérünk mindenkit, hogy csak az elszállítható lomokat helyezze ki a közterületre, mert más hulladék elszállítására
nincs lehetõség.
Lomhulladékot kizárólag háztartásoktól
(lakosságtól) szállítunk el!
Az alábbi hulladékokat NEM vesszük át!
 zöldhulladék (kerti hulladék, nyesedék),
 szelektív hulladék,
 állati tetem, trágya,
 autóbontásból származó autóalkatrész
(kárpit, szélvédõ, lökhárító stb.),
 kerékpár, motorkerékpár és alkatrészei,
 személy-, tehergépjármû, traktor
gumiabroncs
 építési-bontási hulladék
(mosdókagyló, csempe, WC csésze,
ablak, üveg, síküveg, tükör),
 lapátos, zsákos hulladék
(Inert, kommunális),

10

veszélyes hulladék
(pl.: vegyi anyaggal szennyezett
göngyöleg, permetezõszer, maradék
festék, festékes göngyöleg, üzemanyag göngyöleg, akkumulátor,
neoncsõ, azbeszt, gyógyszer, fáradt
olaj stb.),
elektronikai hulladék
(pl.: selejtes hûtõ, televízió, háztartási
gép).

Lomtalanítás keretében elvisszük:
A háztartásokban keletkezõ nagydarabos hulladékok. Pl. elhasználódott bútorok, elhasználódott használati tárgyak; a háztartásokban keletkezett
azon hulladék (háztartási berendezési,
felszerelési tárgyak, eszközök és anyagok), amelyek a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyûjtõedényzetben nem helyezhetõ el. Pl. mûanyag
kerti bútorok, virágládák, locsolótömlõk, gyerekjátékok, szõnyegek, függönyök, ruhanemûk, keretezett üveges
képek, fotók, marmonkannák fémbõl,
mûanyagból, mûanyag, kartonpapír
vagy faládák, szekrények, bútorok,
ágyak, redõnyök – elviszik, ha megfelelõ méretre van összetörve (mivel
nem fér be minden a gyûjtõautó hátuljába), ha nagyobb méretû ott hagyják
a helyszínen.

Lomtalanítási rend
2019. november 23.: Alsóság és Izsákfa
2019. november 30.: Celldömölkön a
következõ utcákban – Ady E. u., Április 4.
u., Arad u., Arany J. u., Bartók B. u.,
Batthyány u.11-tõl és 14-tõl, Belovári u.,
Csokonai u., dr. Géfin L. tér, Gábor Á. u.,
Gyár u., Hámán Kató u., Horváth E. u.,
Ifjúság tér, József A. u., Kassa u., Kisdobos u., Kolozsvár u., Koptik O., Kölcsey
u., Lõtér u., Május 1. u., Mesteri u., Mikes
K. u., Nagyvárad u., Petõfi u. 17-tõl és
20-tól, Ságvári u., Sport u., Szalóky S. u.,
Temesvár u. Úttörõ u. Uzsok u.
2019. december 7.: Celldömölkön a
következõ utcákban – Akácfa u., Árpád
u., Árvalányhaj u., Balassi Bálint u., Baross u., Batthyány u. 1-9. és 2-12., Bercsényi M. u., Berzsenyi D. u., Bocskai u.,
Botond u., Budai N. Antal u., Buza J. u.,
Deák F. u., Dózsa Gy. u., Esze T. u., Füztõi
Benedek u., Hársfa u., Hollósy tér, Hunyadi u., Kinizsi P. u., Király J. u., Kiscelli
köz, Kisfaludy u., Kodály Zoltán u., Kossuth L. u., Móritz Sándor u., Nagy S. tér,
Nemesdömölk u., Ostffy M. tér, Óvoda
köz, Pápai u., Petõfi u., 1-15 és 2-18,
Pórdömölk u., Pozsony u., Radnóti u.,
Rákóczi u., Riczinger u., Sági u., Szabadság tér, Széchenyi u., Szentháromság
tér, Szomraky u., Tátra u., Tompa M. u.,
Vágány u., Városháza tér, Vasút u., Vasvári P. u., Vörösmarty u., Wesselényi u.,
Zalka Máté u., Zrínyi u.
»STKH SOPRON ÉS TÉRSÉGE NONPROFIT KFT.
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» MÛVELÕDÉS

Szépség és a szörnyeteg – avagy a jó küzdelme a rosszért
A mûvelõdési központ 2019–2020-as
színházi évadának második gyermekbérletes elõadására november 8-án
várta az óvodásokat és kisiskolásokat.
A soron következõ program a Nektár
Színház „Szépség és a szörnyeteg”
címû zenés mesejátéka volt.
A színpadra vitt mesedarab eredete „A
bíbor Rózsa” címû orosz népmese,
melyben kicsit elferdítve jelenik meg
„a jó megküzd a rosszal” klasszikus
mesei érték, hiszen ebben az elõadásban a jó nem a rosszal, hanem a ros-

szért küzd meg, hogy a világban ne legyen többé rosszaság, gonoszság, hanem csakis a jó gyõzedelmeskedhessen. A mesefeldolgozásban az elátkozott hercegért küszködik a Szépségnek
nevezett polgárleány, hogy megszelídítse a szörnyeteggé varázsolt herceget, és az újra emberré változzon. A
mesedarab végére ez természetesen
sikerült is, és a csúf szörny az átok alól
felszabadítva, herceggé visszaváltozva
elnyeri Szépség kegyeit, és a „minden
jó, ha jó a vége” jegyében a boldog
egymásra találásnak tapsolhatott a

nézõtéren ülõ gyereksereg. A történet
egyszerû, mégis magával ragadó, hiszen a mesét nézve ki ne drukkolna
annak, hogy Szépség a szeretetével,
szelídségével, jóságával legyõzze a varázslatot, és kimondja az örök igazságot, ami a mesejáték tanulságául is
szolgálhat, miszerint: a szeretet soha el
nem múlik!
A gyermek színházbérlet következõ
elõadására már a jövõ évben, január
24-én kerül sor, amikor majd a Kiskalász zenekar koncertjét élvezhetik a
kicsik és nagyobbak.
»REINER ANITA

Ifjúsági hangverseny a M.É.Z zenekarral
Az általános és középiskolás korosztályt
várta az ifjúsági hangverseny bérlet keretében a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár, november 12-én.
A Filharmónia Magyarország ifjúsági
bérletsorozata a 2019/2020-as évadban is különleges hangversenyeket kínál hatévestõl egészen tizennyolc éves
korig megszólítva az iskolásokat azon
céllal, hogy megismertesse velük a
klasszikus zene szépségeit, élményt
adjon, értéket teremtsen és fejlessze
tudásukat. A társaság egyik legfontosabb célja, hogy ifjúsági koncertek
megszervezésével értéket és magas

Eötvös 40 harmadszor
2019. december 29-én ismét kézilabda-gála helyszíne lesz a CVSESwietelsky Aréna. Harmadik alkalommal kerül megrendezésre az
Eötvös 40 nevû kézis randevú, melyet 2017-ben Süle Nándor álmodott meg. Az idei rendezvényen is
elsõsorban a kézilabdáé lesz a
fõszerep, de játékos vetélkedõkkel,
és rengeteg jókedvvel is találkozhat, aki idén év végén kilátogat a
sportcsarnokba. A szervezõk várják
még csapatok vagy baráti társaságok (nõi, férfi) jelentkezését, fontos
szempont azonban, hogy a csapatokban 3 fõ erejéig lehet külsõs
(nem Eötvösös) résztvevõ. A tornán
való részvétel ingyenes, a napot
idén is egy remek hangulatú vacsora zárja, ennek költségét a
résztvevõk állják. A szervezõk várnak minden kézilabda rajongót akár
játékosként, akár nézõként.
»CSUKA LÁSZLÓ

színvonalat képviselõ zenei produktumokat kínáljon az ifjú korosztálynak.
Az évad elsõ programja népzenei kalandozást kínált Írországtól Skóciáig a
M.É.Z., azaz a Meg nem Értett Zenekar
közremûködésével. A M.É.Z. 1988-ban
alakult ír és skót folkzenét játszó
együttes, ennek a mûfajnak az elsõ
mûvelõje Magyarországon. Repertoárjukat ír, skót tradicionális dallamok,
balladák, kocsmadalok alkotják több
száz év népzenei kincsébõl merítve.
Az ifjúsági hangverseny népzenei koncertjén ír és skót balladák, kocsmadalok, instrumentális darabok, feldolgozások csendültek fel, emellett tánczenével ötvözött dalok is elhangzottak az
együttes elõadásában. A zenei élményt némi történelmi ismertetõ is kísérte, de a fõszerep az ír népzenében
használt és kedvelt hangszereké volt,
így került bemutatásra például a bendzsó, vagy a mandolin. A megszólaltatott dallamok elsõsorban angol nyelven hangzottak el, de a mi népzenei
hangzásvilágunkhoz közelítve, magyar
nyelvre lefordított ír muzsika is a zenei

kalandozás részét képezte. Az ifjúsági
bérletsorozat további részében a Boglya Népzenei Együttessel, valamint egy
balkáni népzenét játszó együttessel találkozhatnak majd a diákok.
»RAS

Köszönet
A „Kemenesaljai Kistérség Egészséges Életmódért” alapítvány kuratóriuma ez úton szeretne köszönetet
mondani azon sportszeretõ szimpatizánsainak, akik a 2018. évi adójuk
1%-ának felajánlásával nagymértékben hozzájárultak kosárlabda csapatunk sport-sikereihez városunkban,
akik sok örömteli pillanatban részesítették szurkolóinkat.
A további kérésünk az lenne, hogy
a jövõ évre is maradjon meg e
nagyérdemû segítõ szándékuk.
»AZ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA
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Õseink útján
A Celldömölki Városi Általános Iskola 7. c és
7. d osztályos tanulói és pedagógusai 2019.
szeptember 30 – október 4. között a
Határtalanul pályázat keretén belül
Kárpátaljára látogattak. A korábbi évek tapasztalatai alapján a tanulók izgatottan várták az utazást.
2019. szeptember 30-án egy verõfényes
õszi napon indultunk Beregszászra, Kárpátaljára, hogy megismerkedjünk az ott élõ
emberek mindennapjaival, múltunk, kultúránk egy darabjával. Természetesen indulásunkkor még nem voltunk tisztában azzal,
hogy milyen kiváló idõben és milyen szuper programokon vehetünk majd részt a
hét folyamán.
Hajnalban, a szülõk kicsit aggódó és várakozással teli tekintetétõl kisérve kanyarodott ki
buszunk a Celldömölki Városi Általános
Iskola elõtti buszmegállóból. Az úton beszélgettünk és figyeltük a körülöttünk elsuhanó
tájat és számolatlanul hagytuk magunk mögött a kilométereket és az idõt. A határra érkezve megtapasztaltuk, hogy nem minden
határon kellhet át az ember olyan
egyszerûen, mintha az Európai Unióban, de
így is szerencsénk volt, hiszen útleveleink
ellenõrzése után, egy bõ fél óra múlva már
folytathattuk is az utunkat. Meglepetésünkre
elsõként nem a szállásunkra, Beregszászra
mentünk, hanem Munkácsra a várba vitt fel
az utunk. Egy rövid, de intenzív hegymenet
után, már fel is értünk a várba, ahol Bianka
néni, az idegenvezetõnk mesélt a vár felépítésérõl és a történetérõl. Megtudhattuk például, hogy a vár három részre tagolódik és a
felsõ részébe, az úgy nevezett „fellegvárban” laktak a vár mindenkori urai, vagy mesélt az udvaron lévõ szoborhoz és a kúthoz
kapcsolódó babonákról. A vár megtekintése
után, már estefelé elindultunk Beregszászra,
ahol nehéz bõröndjeink kíséretében elfoglaltuk szállásunkat a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola felújított kollégiumában, és érdeklõdve vártuk a következõ napot. Második napunk kezdetén Szolyvára látogattunk el a Málenkij Robot Emlékparkba.
Az emlékpart a szovjet megtorlás és a sztálini terror áldozatainak emlékére készült,
ahol minden év novemberében emlékünnepséget tartanak az áldozatok tiszteletére.
Az emlékmû elõtt mi is elhelyeztünk az
megemlékezés koszorúját.
A keddi napon utunk második helyszíne a
Polenai Szívszanatórium volt. Polena Szolyvától 10 km-re, északra, Munkács és Alsóverecke között egy keskeny völgyben fekszik. A kutatások bebizonyították, hogy a
Csenobili Atomerõmûben történt nukleáris
katasztrófa következtében kialakuló betegségek gyógyításában segíthet az itt található
gyógyhatású ásványvíz. Gyomorfájdalmakra
és szív- és érrendszeri problémák kezelésére, javítására is tökéletes.
A látogatás után Alsószolcsvára indultunk,
ahonnan a Sipoti vízesés lenyûgözõ zuhataga már egy fél órás séta megtétele után
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megtekinthetõ. A Szívszanatóriumtól a vízesésig az út elég hosszú volt, de lefoglalt bennünket a csodálatos táj látványa, út közben
ámulattal néztük a Kárpátok hegycsúcsait az
út mellett folydogáló Latorca vízét. Mindannyian meglepõdtünk, hogy a köveken és
sziklákon áthaladva, milyen magasról zuhan
alá a hömpölygõ víz. Annyira megfogott
bennünket a vízesés szépsége, hogy nem
gyõztünk fényképeket készíteni.
A vízesésnél tett séta után visszafelé vettük
utunkat Beregszász felé, de elõtte még útba
ejtettünk egy érdekes kolostort. A Csernekhegyi ortodox kolostor és templom a 13.
században épült. Az eredeti építményt II.
András építtette Anasztázia hercegnõnek, de
az épületegyüttest az idõk folyamán többször lerombolták, majd újjáépítették. Egyes
részei túlélték a tatárok betörését, a törökök
majd a lengyelek támadását is. A mai
idõkben ortodox férfi kolostor és templom
mûködik e helyen. A kellemesen fárasztó
nap végén visszatértünk szállásunkra, ahol
vacsora és társasági élet következett, majd
aludni tértünk kipihenve a nap fáradalmait.
A harmadik napunk teljesen átlagosan indult, de nem tudtuk, hogy mire is számítsunk, hiszen ezen a napon következett a
Sárosorosziba történõ iskolalátogatásunk.
Az ottani gyerekek nagyon szívélyesen fogadtak bennünket. Közösen bementünk az
iskola tornatermébe, ahol a tanulók egy
igazán színvonalas és kedves mûsorral szórakoztattak minket. Az elõadás után az
Igazgató bácsi átadta sportszerekbõl álló
ajándékcsomagunkat, melyeket nagy
örömmel fogadtak. Az udvaron játszottunk
a sárosoroszi gyerekekkel, majd rövid sétát
tettünk a falumban.
Sárosoroszi élményeinken elgondolkodva
értük el az elég vicces nevû Csetfalvára,
ahol két gyönyör templomot is sikerült
megtekintenünk. Az elsõ a helyi református
templom volt, amelynek fából készült lábazata és bejárata, valamint fakazettás menynyezete igazi ritkaságnak számít az egész
vidéken. Az ökumenikus templomban római katolikus, görög katolikus és ortodox
istentiszteleteket egyaránt tartanak. Az ukrán származású hölgy, aki ezt a templomot
gondozza, enyhe akcentussal ugyan, de szívesen mesélt nekünk a templom építésérõl, a templomban tartott istentiszteletek

és misék szokásrendszerérõl. A negyedik
napunkon, reggeli után, esõben elindultunk
Beregszászból Ungvárra. Viszonylag rövid
utazás után meg is érkeztünk a városba, és
felgyalogoltunk a várba. Ez Kárpátalja leghíresebb mûemléke. A vár épülete és udvara viszonylag nagy területen fekszik egy kiemelkedés tetején. Ma a várkastélyban a
Kárpátaljai Honismereti Múzeum és Képtár,
valamint ideiglenes kiállítások találhatóak,
melyeket meg is tekintettünk. Az ungvári
túra után Munkácson elõször megnéztük a
Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye
épületét, amely 2002-ben jött létre az
1993-ban alapított Kárpátaljai apostoli kormányzóság utódjaként. Ezután sétálgattunk
Munkács belvárosában, ahol a város talán
legnevezetesebb szobra is helyet kapott. Ez
a szobor Bertalan bácsit ábrázolja, a város
legendás kéményseprõjét. A helyiek szerint, ha valaki megdörzsöli Bertalan bácsi
köpenyének az egyik gombját, akkor szerencséje lesz. Ezután megnéztük még a városházát és a Rákóczi-kastélyt, ami napjainkban mûvészeti iskolaként mûködik.
Az utolsó nap reggeli után nehéz csomagjainkat elcipeltük a buszhoz, majd visszasétáltunk Beregszász fõterére, ahol még alkalmunk volt egy kicsit körülnézni. Miután
utolsó hrivnyáinktól is megszabadultunk,
visszaindultunk a buszhoz és búcsút véve
Beregszásztól már indultunk is a határ felé.
A határon várakozás unalmát Éva néni
igyekezett izgalmassá tenni, nagyon sok
érdekességet mesélt nekünk a magyar
útlevélrõl. Kiderült például, hogy a magyar
útlevél a legérdekesebb és a legszebb
kivitelezésû útlevélnek mondható egész
Európában.
A határ elhagyása után már szinte otthon is
érezhettük magunkat, hiszen Magyarországon voltunk, ám még nagyon hosszú út
várt ránk. Este kilenc óra után nem sokkal
értünk Celldömölkre, csomagjaink átvétele
után, fáradtan, de vidáman csatlakoztunk
ránk váró szüleinkhez, és élményeinken
gondolkodva indultunk haza.
A megismételhetetlen élmények azóta is
kitöltik mindennapjainkat. Azt is tapasztaljuk, hogy mennyit segített ez az öt napos
kirándulás osztályközösségeink formálódásában.
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Magabiztos siker idegenben
Félegyházi ASI – Celldömölki VSE-Swietelsky Jufa Hotels 0-7, asztalitenisz extraliga mérkõzés
Páros: Erdélyi, Pengõ – Fazekas, Szita
1:3. Nem kellett különösebben erõlködnie a celli kettõsnek, magabiztosan
nyerték a mérkõzést. (0-1)
Egyéni 1. kör: Pengõ – Szita 1:3, Korponai – Fazekas 0:3, Erdélyi – Kriston
0:3. Az elsõ körben nem született
meglepetés, a celldömölki játékosok

tudásuknak megfelelõen játszottak,
mindannyian hozták a kötelezõt. (0-4)
2. kör: Pengõ – Fazekas 0:3, Erdélyi –
Szita 1:3, Korponai – Kriston 1:3. Szita
és Kriston egy-egy játszmát adott
ugyan ellenfelének, de gyõzelmük így
sem forgott veszélyben. Ezen a mérkõzésen igazolódott a papírforma,
Klampár Tibor együttese simán hozta a
kötelezõt az újonc ellen. (0-7)
»CSUKA L.

Újabb kosaras gyõzelem
CVSE Vulkán Fürdõ – PTE -PEAC 81-73
(23-18, 19-14, 22-17, 17-24) NBII-es
kosárlabda-mérkõzés, 5. forduló,
Vezette: Sebesi, Földesi
CVSE KSZ: Tömböly 4, GREBENÁR 29,
Szabó 19/9, Orbán 14, Kovács K. 10/6
Csere: Németh 2, Bíró -, Gaál-, Rozmán
1, Esztergályos 4, Csói -. Edzõ: Csói Gábor
Csói Gábor: Jó iramú, sok pontot hozó

mérkõzés volt. Sikerült nagyobb
elõnyre is szert tenni, így mindenki
kaphatott értékes perceket a pályán.
Ez nagyon fontos, mert jelenleg a legnagyobb
javulást
a
cseresor
fejlõdésével érhetjük el. Így némileg
olvadt a különbség, de a gyõzelem
nem forgott veszélyben.
»CSUKA LÁSZLÓ

Ezúttal csak egy pontra futotta
Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ–Szentgotthárdi VSE 1-1 (0-1). megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés, Celldömölk,
180 nézõ, vezette: Bedi T.
Celldömölk: Osvald – Lempeg, Huszár,
Marsai, Gorácz (Pázsi), Orosz, Németh
J. (Horváth T.), Virág, Kovács Z., Molnár
T. (Szuh), Piri. Edzõ: Haraszti Zsolt.
Szentgotthárd: Kapui – Majczán, Kovács
T., Düh, Dancsecz, Bedi, Korpics (Németh Be.), Sulics, Sipos, Takács (Németh Bo.), Nagy O. (Vadász). Edzõ:
Heiter László.
Gólszerzõk: Düh 44. (0-1), Piri 75. (1-1)

Kiállítva: Huszár (70.), ill. Kovács T. (70.).
A Celldömölk a várakozásoknak megfelelõen kezdte a találkozót. Az elején
kialakította mezõnyfölényét Haraszti
Zsolt alakulata, ám hiába próbált a vendégek kapujához közel kerülni, a csupán túlélésre játszó gotthárdiak nagyon
zártan védekeztek. Ment elõre, dolgozott becsülettel a Cell, de ahogy az lenni szokott, a futball igazságtalansága
ezúttal is közbeszólt. Amikor már mindenki a szünetet jelzõ sípszóra várt,
Düh révén a semmibõl került elõnybe a
Szentgotthárd. Fordulás után is a házi-

Tizenhat gólos siker
Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ – Alba
Fehérvár KC U22 37-21 (17-11). NB IIes nõi kézilabda-mérkõzés, Celldömölk,
100 nézõ, NB II-es nõi kézilabda-mérkõzés, vezette: Gréczi, Koltai.
Celldömölk: Tömõ – Kazári 1, Szomorkovits A. 7, Füzfa, Freiberger 6, Szecsõdi 11/10, Bagics 2. Csere: SzomorÚj
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kovits L. 7/5, Balogh V., Geiger,
Gyõrffy 3, Szalai, Marton, Giczi. Edzõ:
Salamonné Csótár Adrienn.
Valamivel jobban kezdte a mérkõzést a
vendég együttes, de csupán 1-2 gólos
elõnyre tudott szert tenni. A celliek
sem játszottak rosszul, és folyamatosan egyenlíteni tudtak. A félidõ máso-

Bajnoki fordulók
NB II.
CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS III. –
Budaörsi SC II. 13 : 5
Iván Csaba 4, Markó András 4, dr.
Németh Gábor 2, Bakonyi Bertalan 2,
Iván Csaba – Markó András páros.
A vártnál simább hazai gyõzelem született.
NB III.
Vonyarcvashegy SE – CVSE-SWIETELSKY
JUFA HOTELS V. 8 : 10
Teket Attila 3, Máthé Gyula 3, Csapó
László 2, Fehér László 1, Teket Attila –
Máthé Gyula páros.
Nagy küzdelemben sikerült nyerni a
balatonpartiak ellen.
Club Aréna Gyõr – CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS V. 5 : 13
Teket Attila 4, Máthé Gyula 4, Fehér
László 3, Csapó László 1, Máthé Gyula
–Teket Attila páros.
Simán hozta együttesünk a kötelezõt.
gazda uralta a meccset, folyamatosan
támadott, de erejébõl csupán az egyenlítésre futotta. Hiába tett meg mindent
a Celldömölk, harcos játéka ezúttal csak
egy pontra volt elég, a futball ellen erre
a napra beoltott vendégek ellen.
U19-es mérkõzésen:
Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ–Szentgotthárdi VSE 6-2 (6-0)
Gólszerzõk: Keszei T. (3), Berki Zs. (2),
Szabó K., illetve Kovács D., Papp V.

Lapzártánk utáni labdarúgó eredmény:
Rum KSC – Celldömölki VSE-Vulkán
Fürdõ 0-2 (0-0)
Gólszerzõk: Németh J., Molnár T.
»CSUKA LÁSZLÓ
dik felére védekezésben is összeállt a
CVSE, Tömõ nagyszerû védéseinek, és
a szép számban értékesített heteseknek is köszönhetõen elõnybe került a
házigazda, a szünetre már magabiztos
vezetésre tett szert. Fordulás után is a
Celldömölk dominált, támadásban és
védekezésben is szervezetten, pontosan játszott, ilyen arányban is megérdemelt gyõzelmet aratott.
»CSUKA L.
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