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Celldömölk Város Önkormányzata, vala-
mint a Kemenesaljai Mûvelõdési Köz -
pont és Könyvtár idén is szervezett
emlékezõ rendezvényt az 1956-os for-
radalom és szabadságharc tiszteletére.
Az ünnepi mûsornak idén a mûvelõdési
központ színházterme adott helyet, me-
lyet követõen koszorúzásra került sor az
56-os dombormûnél és a temetõben. 

Az ünnepi megemlékezés szónoka
Nagy Zoltán, a Népjóléti Szolgálat igaz-
gatója volt, aki beszédében történel-
münk egy olyan eseménysorára emlé-
kezett, mely nem csupán nemzetünk
életében, de az európai történelem
szempontjából is jelentõs. „A 65 esz -
tendõvel ezelõtti események nyomán
október 23-a minden magyar szívében

a szabadságvágynak, az elnyomás el-
utasításának és a demokráciáért való
hõsies küzdelemnek a napja. 1956-ban
éppúgy, mint elõtte már oly sokszor, a
magyar szabadságért küzdöttek. Küz -
döt tek azok, akik megszervezték és
irá nyították az eseményeket, és azok a
fiatalok, középiskolások és egyetemis-
ták, akik forradalmárként estek el a
szabadságért.
Az 1956 õszi események ismertek.
Október 23-án a budapesti Petõfi-szo-
bornál tartottak tüntetést, majd fegy-
veres összetûzések kezdõdtek. Fegyve -
res csoportok elfoglalták többek között
a Magyar Rádió székházát, a telefon-

központot, emellett több fegyverrak-
tár, laktanya, rendõrõrs és üzem is a
felkelõk kezére került. A Dózsa György
úton ledöntötték az elnyomás gyûlölt
jelképét, a Sztálin-szobrot. A békés
tün tetés szinte órák alatt népfelkelés-
sé, majd a Magyarországon tartózkodó
szovjet csapatok beavatkozása után
fegyveres szabadságharccá változott. A
budapesti és vidéki tömeg-megmozdu-
lások véres atrocitásokba torkollottak.
Október 25-én a Parlament elõtt tün -
tetõ tömegbe lõttek, 26-án több város-
ban dördültek el emberéleteket kioltó
sortüzek, 30-án Budapesten a Köztár -
saság téri pártszékházat véres ostrom

után foglalták el a felkelõk. A forrada-
lom politikai irányítása a reformkom-
munista szárny kezében összpontosult,
aminek központi alakja a kormányfõi
megbízást kapott Nagy Imre volt, aki
koalícióssá alakította a kormányát.
Végül mind az utcán politizálók, mind a
kormánypolitikát irányítók sorsát a
nemzeti függetlenséget eltipró szovjet
katonai invázió pecsételte meg. 1956
forradalmának lángja október 23-án
fellobbant, majd november 11-én,
amikor a fegyveres ellenállást a szovjet
csapatok végleg leverték, ez a láng el-
szunnyadt...1956 emléke tudatosítsa
bennünk, hogy tudni kell összefogni.
Tenni azért, ami fontos volt 1956-ban,
1989-ben, és fontos ma is. Tegyünk az
igazságért, a biztonságért, az emberi
méltóságért, az élhetõ életért, a min-
dennapok szabadságáért” – hangzott el
a megemlékezõ beszédben, melyet
ünnepi mûsor követett a Celldömölki
Városi Általános Iskola és a Celldömölki
Berzsenyi Dániel Gimnázium tanárai-
nak és diákjainak közremûködésével,
felidézve az 1956-os fájó, de mégis
dicsõ eseményeket. A „Fegyverek és
virágok” címmel bemutatott verses-ze-
nés összeállítás rendezõi dr. Bérdiné
Stipkovits Ildikó, Pesti Arnold és Roz -
mán Kristóf pedagógusok voltak.
Az ünnepi megemlékezést követõen a
hivatalos szervek, intézmények, civil
egyesületek képviselõi elhelyezték az
emlékezés koszorúit, illetve mécseseit
az Iskola téri 1956-os emlék-dom -
bormûnél, valamint a két celldömölki
56'-os áldozat: Máté Lajos és Koloszár
Zoltán sírjánál a katolikus temetõben. 

»REINER ANITA

65 évvel 1956 után 



Hivatalosan is bemutatkozott a város
vezetésének Horváth Melinda, akit
2021. október 1-jei hatállyal a Vas Me -
gyei Kormányhivatal Celldömölki Járási
Hivatalának vezetõjévé neveztek ki. Az

új hivatalvezetõ korábban a Vas Me -
gyei Önkormányzati Hivatal közszolgá-
lati tisztviselõje volt.
Az új vezetõvel lapunk következõ szá-
mában közlünk interjút.
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Szüret a Kemenes Vulkán Parkban elõször
A Kemenes Vulkán Park is csatlakozott
a szüreti rendezvényekhez, idén elõ -
ször rendezték meg a Szüret a Vul -
kánnál elnevezésû programjukat. Báb -
színház, szüreti játszóház, szõlõ pré -
selés, mustkóstolás várta a Ság hegy
alá kilátogatókat.

Szeptember 26-án nem csak a Vul -
kánházban várták a kiállításra kíváncsi
látogatókat a Kemenes Vulkán Park
munkatársai, a látogatóközpont elõtti
közösségi tér is megélénkült. Napfény,
madárcsicsergés, kellemes környezet
egy piknikhez, ami kora délután a
Szombathelyi Paprika Jancsi Bábszínház
elõadásával kezdõdött el. Czirók Tamás
szórakoztatta a gyerekeket és felnõt -
teket Paprika Jancsi kalandjaival. A szü-
reti játszóházban pálcika-kirakót készí-
tettek, a képeken a Ság hegy és annak
élõvilága, jellegzetes állatai és madarai
váltak egésszé a pálcikák összeillesztése
után, és kicsik és nagyok megalkothat-
ták a saját madárijesztõjüket is. A prog-
ram résztvevõit zsíros kenyérrel és
szõlõvel kínálták, no és musttal, amit
együtt készítettek el. A szõlõda rálás ban

és préselésben örömmel segítettek a
kisgyerekek, és kínálták az édes szõlõ -
levet, mellette szörpöt, míg a felnõttek
bort és fröccsöt is kóstolhattak.
A program a Négy évszak a Ság lábánál
címû, TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01797
azonosítószámú projekt keretében való-
sult meg. A rendezvény helyszíne a

megújított közösségi tér volt, aminek so-
rán a napvitorlák tartó oszlopait cserél-
ték ki a Pihenõsziget kialakítása a Vul -
kánparknál címû, TOP-7.1.1-16.H-ERFA-
2021-00838 azonosítószámú projekt ke-
retében. A megújult közösségi tér kelle-
mes környezetet biztosít a szabadtéri
programokhoz.                                  »ÚK

Új vezetõ a Celldömölki Járási Hivatal élén

Dr. Németh S. Katalin irodalom-
történész lesz 2021. november 4-
én (csütörtökön) 17 órakor a Hon -
isme reti Munkaközösség nyi tott
összejövetelének vendége a
KMKK Kresz ne rics Ferenc Könyv -
tárában.
A „Nemesdömölki halotti vers
mint családtörténeti forrás” címû
elõadás egy 1780-ban Nemes -
dö mölkön elhangzott halotti bú-
csúztatóval foglalkozik, amely-
nek nyomtatott példánya egye-
dül Prágában található. A szer -
zõje ismert Kemenesalján, de
csak a kutatás derítette ki a sze-
mélyét, az elhunyt pedig közeli
rokonságban állt a Berzsenyi és
Kisfa ludy családokkal. A korabeli
temetési szokásokat ismertetve
az elõ adó felfejti a rokonsági há-
lót, és bemutatja, hogyan lehet
a régi protestáns búcsúztató
nyomtatványokat családtörténe-
ti kutatómunkához felhasználni.
A szervezõk minden ér deklõdõt
szeretettel várnak!

Meghívó
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Cserjékkel dúsult a Kemenes VulkánPark
természeti környezete, az október 9-i ül-
tetésben a Cselekvõ Összefogással Cell -
dömölkért Egyesület tagjai segítettek a
Vulkán park munkatársainak.

A Vulkánparknál nagy figyelmet fordíta-
nak arra, hogy az intézmény környezete
folyamatosan szépüljön, és megfelelõ
élõhelyet nyújtson az ott élõ állatoknak
– tudtuk meg Tulok Gabri ellától, a láto-
gatóközpont igazgatójától. Korábban ci-
vil egyesületek és magánemberek ülte-
tek fákat az épület környezetében, az
Együtt Celldömölk Városért Egyesület
tagjai krókuszokat ültettek, amik gyö -
nyörû látványt nyújtanak tavasszal. Ta -
valy a 3. Celldömölki Alfa Romeo Ta lál -
kozó résztvevõi ültettek további tölgye-
ket, juharokat, gyertyánokat, és egy szo-
morú eperfa is helyet talált. Tavasszal vi-
rágzó növények és fûszernövények ke-
rültek magaságyásokba. 
Most a Cse lekvõ Összefo gással Celldö -
mölkért Egye sület tagjai segítettek a
cser jék ültetésében, hogy a természet
tovább élénküljön. Az intézményvezetõ
kiemelte, hogy a közösségi összefogás
jeles példája volt az esemény, ami része

a Négy évszak a Ság lábánál címû, TOP-
7.1.1-16-H-ESZA-2020-01797 azonosító-
számú projektnek.
Horváth Balázs, a Vulkánpark munka-
társa kiemelte, hogy igyekeztek a fajo-
kat úgy kiválasztani, hogy az állatvilág-
nak elõnyös legyen. A 34 cserje között
vannak õshonosak, mint például a csí-
kos kecskerágó, a mogyoró vagy a hú-
sos som, amelyek a díszcserjékkel

együtt a környezõ állatvilág – madarak,
mókusok, beporzók – számára élõhe -
lyül és táplálékul szolgálnak. Ültettek
örökzöld cserjét is, a korallberkenye té-
len a hideg idõben éjszakázóhelyet
nyújt. A cserjék telepítésével szándé-
kuk volt, hogy a Ság hegy és a telepü-
lésrész közötti ökológiai folyosó kiala-
kuljon.

»ÚK

Szépül a Kemenes Vulkán Park környezete

Nemzeti ünnepünk, október 23-a alkal-
mából a megye érdekében végzett ki-
magasló munkásságok elismeréseként
kitüntetések átadására került sor a
Megyeházán. Vas megye épített kör-
nyezetének fejlesztését, az épített kul-
turális örökség védelmét szolgáló ki-
magasló munkássága elismeréséül Fa -
zekas Péter Díj kitüntetésben részesült
Portschy Tamás, Celldömölk fõépítésze.

Portschy Tamás a díj átvétele után nyi-
latkozott a Cell Tv-nek és az Új Keme -
nesaljának. Mint elmondta, nagy
öröm mel értesült arról, hogy az általa
nagyra becsült volt munkatársról elne-
vezett díj büszke tulajdonosa lehet. Az
1990-es években volt Fazekas Péter
megyei fõépítész, Portschy Tamás ab-
ban az idõben, mint a Vas Megyei Ön -
kormányzat Területfejlesztési és Kör -
nyezetfejlesztési Bizottság tagjaként
több közös munkában vettek rész. A
közös munkájuk a falumegújítással
kap csolatban függtek egybe, ami azt
jelentette, hogy miként lehet és kell a

települések régi hagyományait újra
éleszteni. A településeknél a környe-
zetbe illeszkedés egy fontos dolog, az
épületek önmagukban is lehetnek szé-
pek, de amennyiben nem illeszkedik
az utcaképbe, az egész faluképet rom-
bolhatja. Tervezõi munkájában és je-

lenlegi fõ építészi munkájában elsõd -
leges szempontként azt látja, hogy irá-
nyítani kell a tervezõket arra, hogy az
utcaképbe, településképbe illeszkedje-
nek a tervezett épületek. Beszélt arról,
hogy Celldömölk a szívéhez nõtt, ko-
rábban tíz évig volt a városi tanács
mûszaki osztály vezetõje. Mindig is tö-
rekvése volt az, hogy a település meg -
õrizze kisvárosi jellegét. Fontosnak tart-
ja, hogy az épületek nemcsak funkcio-
nális létesítmények, hanem élettér is
egyben. Meg kell õrizni a kisváros jel-
leget azt a hagyományt, amitõl Cell -
dömölk különbözik más városoktól.
Végezetül arról beszélt, hogy a hobbija
a munkája, örömöt jelent számára a
nap, mint nap elvégzett tervezés,
mellyel elõ kívánja segíteni a környe-
zettudatos gondolkodást a települések
mindennapjai ban. Járva az országot
sok fotót készít épületekrõl, mellyel ar-
ra próbálja késztetni az embereket,
kollégáit, hogy a környezetbe illõ épü-
letek maguk teremtik meg a harmóni-
át.

Fa zekas Péter Díjat kapott Portschy Tamás



Idén a szokottnál korábban rendezték
meg a szalagavató ünnepséget a Ber -
zsenyi Dániel Gimnáziumban Celldö -
mölkön. Október 16-án a végzõs évfo-
lyam meg kapta a felnõtté válás elsõ
lépcsõ fokát jelképezõ szalagot. 

A szalagavató ünnepség minden kö-
zépiskolás életében az egyik legjobban
várt eseménynek mondható. Csillogó
szemû fiatalok várják, hogy osztály -
fõnökük ruhájukra tûzze a felnõtté vá-
lást is jelképezõ szalagot. Az ezt követõ
hetekben pedig büszkén viselik szívük
fölött a kitûzõt, mely iskolájukra, és
gimnáziumi éveik lezárására emlékez-
teti õket. Októberben országszerte kez-
dik megszervezni a szalagtûzõ rendez-
vényeket. A Berzsenyi Dániel Gimná -
zium, rendhagyó módon idén kora

õsszel tartotta meg az ünnepséget,
hogy ne kelljen még egy évfolyamnak
nélkülöznie az emlékezetes alkalmat,

egy esetleges késõbbi szigorítás miatt. 
Az ünnepség kezdetén a gimnázium
igazgatója, Sipos Tibor köszöntötte a

végzõs diákokat ,majd Ágh Péter or -
szággyûlési képvi selõ közvetített ünne-
pi gondolatokat a közönség, illetve di-
ákság részére. A 12. évfolyam részérõl
Berki Alíz szólt diáktársaihoz, kiemelve
az elmúlt, vidám évek emlékezetes pil-
lanatait. A két végzõs osztály 1-1 vi-
dám tánccal örvendeztette meg meg-
hívott vendégeiket. Természetesen a
hagyományos keringõ sem maradha-
tott el, ezzel pár örömkönnyet lopva a
közönség szemébe. Az est ezzel azon-
ban nem ért véget: a gimnáziumban
egy batyus bálra invitálták meg a diá-
kok szüleiket, valamint vendégeiket. A
szalagavatóval az elsõ lépést tették
meg a 12.-esek gimnáziumokból való
kirepülés felé, hiszen még további ne-
héz hetek és hónapok állnak elõttük az
érettségi vizsgákra és továbbtanulásra
készülve.

»NOVÁK FANNI
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Szalagot kaptak a végzõs diákok

72 óra kropromisszum nélkül
A Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola negyedik éve csatlakozik a 72
óra kropromisszum nélkül elnevezésû,
az országon átívelõ ökumenikus kezde-
ményezéshez, amelynek jelmondata:
„Több vagy, ha adsz!” 

A mai gyermektársadalom általában
abból a közegbõl érkezik, ahol megkap
mindent, amire szüksége van, (vagy
annál is többet). Ezekért a dolgokért
nem kell megdolgoznia, természetes-
nek veszi a kapott értékeket. Ezért rit-
kán van módja olyan közös kezdemé-
nyezésben részt venni, ahol õ maga is

tehet másokért, a városért, amelyben
él, vagy a bolygóért, amely a jövõjét
biztosítja.
Ezért különleges élmény, amikor gyere-
kek összefogva, együtt, elindulnak, és
vidáman, de természetesen a fáradsá-
got nem megspórolva, végeznek olyan
tevékenységeket, amelyekkel a környe-
zetükért valami jót tesznek. Október
elsõ felében – (a rossz idõ miatt néhány
nap csúszással) a kezdeményezéshez
kapcsolódva – a Szent Benedekes diá-
kok is elárasztották a várost, gumi -
kesztyûkben, zsákokkal, hogy össze -
szed jék az eldobott szemetet. Ez a meg-

mozdulás nemcsak azért fontos, mert
néhány napig tisztább lesz a város, ha-
nem mert a szemetet szedõ kicsik és
nagyok felhívják a városlakók figyelmét,
hogy legyenek igényesebbek, ne dob-
ják el a csikket, mûanyagot, hanem ke-
ressék meg a helyét!
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Vulcan Run negyedszer
Ismét a Kemenes Vulkánpark környezete
lehetett a helyszíne a Vulcan Run terep
akadály futóversenynek. Az akadályfutó
versenyen 180-an mérettették meg ma-
gukat. Az idõjárás kissé hidegre fordult
ezen a napon, persze a versenyzõket
mindez nem akadályozta abban, hogy a
8 km távon felállított akadályokat
legyõzzék. A szervezõk kitûnõ munkát
végeztek, a rendezvény után mindenki
megelégedetten távozhatott. A szervezõ
Lendvai Gábor a verseny után nyilatko-
zott az Új Kemenesaljának.

– Ez volt a 4. VulcanRun akadályfutó
verseny, amit a Ság hegyen szervez-
tünk. Körülbelül 180 versenyzõ vett
részt a versenyen egyéni és csapat ka-
tegóriákban indulva. Futam típusban
volt lehetõségük kipróbálni magukat.
Age group kategóriában akadályfutó
szabályokat követve kellett versenyez-
niük. Ami azt jelenti, hogy minden fel-
adatot meg kellett csinálniuk és csak 3
hibázási lehetõségük volt. A Basic kate-
gória ellenben arról szólt, hogy mind-
annyian azt az akadályt próbálták ki a
közel 10 km-es távon, amit akartak,
akár segítséggel is. Az egyik futamunk
az MH akadályfutó bajnokság része
volt. En nek a futamnak a célja a kaland
és a sportág megszerettetése.
Több versenyzõtõl is hallottam, hogy
ez a verseny tetszett nekik a legjobban
eddig. Kiemelték az új és változatos
akadályokat, valamit, hogy most a Ság

hegyen kezdték meg a versenyt. A
döntnökök, segítõk, katonák „munká-
ját“ szintén méltatták.
A Covid és hatásai, a „késõi“ dátum és
más versenyekkel való idõpontütközés
miatt most kevesebb versenyzõnk volt,
mint szokott, de az akadályfutók leg-
jobbjai most is részt vettek a verse-
nyünkön. Külön öröm, hogy csapatver-

senyben egyesületünk csapata lett az
elsõ. Õket nemsokára ismét láthatjuk a
Ninja Warrioron a TV2-n.
Október lévén most a gyermek ver-
senyt nem szerveztük meg, mert nem
szerettük volna kitenni a gyerekeket a
hidegnek, jövõre jobb idõben ismét
rajthoz állhatnak majd.
2022-ben szeretnénk ismét a megszo-
kott versenyzõi létszámmal és progra-
mokkal is készülni, hogy a kilátogatók
és a versenyzõk is még jobban érezzék
magukat. Biztatok minden kalandvá-
gyó celldömölkit, egyszer próbálja ki
magát! Sok-sok munkaóra van a ver-

senyben, elõkészületekben. Csak a pá-
lya felépítése 10 nap volt. Köszönöm a
Magyar Honvédség segítségét a pálya-
munkálatokban és a pályabíró katonák
biztosításában. Köszönöm továbbá a
Ke menes Vulkán Parknak, hogy ismét
biztosította nekünk a létesítmény.
Köszö nöm a segítséget a Ság hegy
Íjász és Hagyományõrzõ Egyesületnek,

hogy ismét 2 profin megtervezett fel-
adattal segítették a versenyt. Továbbá
a focis táknak, akik szintén pályabírói
feladatokban vettek részt. A SAP autó-
patikának, hogy eszközökkel segítette
a versenyt. László Szabolcsnak a frissítõ
gyümölcsök és a verseny elõtti beme-
legítés biztosítását. Celldömölk Város

Önkormányzatának, hogy ismét meg-
szervezhettük versenyünket. Köszönöm
a Cselekvõ Összefogással Celldömölkért
Egye sületnek, hogy az idén is segítet-
ték munkánkat. A végén pedig a sok
segítséget barátaimnak, akik az elsõ
versenytõl kezdve mindig segítenek
nekem sokszor erõn felül is. Egy szer ta-
lán a VulcanRun is fesztivál lesz.

»GICZI SÁNDOR

Hirdessen az 
Új Kemenesaljában!

Továbi információk
Nagy An tal hir de tés szer ve zõ 

06 70/3389880

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

Új

»
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A Tücsök Bábcsoport házatájáról általá-
ban minden évben eredményes sze -
replésekrõl, és szép díjakról lehet beszá-
molni. A Nagy Márta vezette csapat a
pandémia idején sem tétlenkedett, ez
idõ alatt is szép eredményeik születtek.

Az elmúlt idõszak járványhelyzet miatti
lezárásai a Tücsök Bábcsoportot is kihí-
vások elé állították, ugyanis nem volt
egyszerû megoldani a próbák lebonyo-
lítását. Az iskolában a délutáni bábos
foglalkozásokon ugyanis csak azok le-
hettek együtt, akik a délelõtti oktatás-
ban is egy osztályba járnak. Így a 26
bábos kisdiákkal több kis létszámú cso-
portban tudott foglalkozni Nagy Márta
csoportvezetõ, aki – mint elmondta, –
többeknek is köszönettel tartozik a
mûkö désükben nyújtott segítõ támo-
gatásért. „A nehéz helyzetben is talpon
tudtunk maradni, és sikereket elérni.
Köszönet ezért a Sárvári Tankerületi
Központ igazgatójának Rozmán Lász -
lónak és a Celldömölki Városi Általános
Iskola igazgatójának, Viola Istvánnak.
Ugyanez vonatkozik a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár igaz -
gatónõjére, Pálné Horváth Máriára is,
aki nyáron megszervezte a bábos tá-
bort, melyben a gyerekek rengeteg jó
élménnyel gazdagodtak, és szakmai
képzést is kaptak, mely szintén hozzá-
járult a fesztiválokon való sikeres hely-
tállásunkhoz.” 
A létrejött kis jeleneteket, rövid elõ -
adásokat a szülõk élõben nem tudták
megtekinteni, ezért online elküldték
részükre a felvételt. Hasonló módon
történt a különbözõ fesztiválokon való
bemutatkozása is a Tücsök Bábcsoport -
nak, hiszen ezek is csak személyes je-
lenlét nélkül valósulhattak meg. „Az el-

illant a pecsenye” címû darab a nehéz-
ségek ellenére is több szép eredményt
hozott. A mûvelõdési központ által
szervezett Diák-Szín-Téren különdíjas
lett a csapat, tavasszal pedig a Kis -
marosi Teleház Alapítvány fesztiváljáról
hozták el a fesztivál legjobb elõadása
és a legszebb bábok díját. Szeptember
25-én pedig egy Egerben zajlott össz -
mûvészeti gálán az Egri Kulturális
Központ igazgatónõjétõl, valamint a
fesztivál fõszervezõjétõl vehette át az
elsõ helyezésért járó díjat Nagy Márta
csoportvezetõ és a Dömötör Lilla, Ke -

lemen Fanni, Kelemen Lili, Romhányi
Ákos alkotta csapat. Ezen a gálán a ba-
lettól az éneken át a bábjátékig min-
den mûvészeti terület képviseltette
magát, és az elmúlt tanév díjazottjai
mutatták be gyõztes produkciójukat.
„Az Egerbe utazásunk nem jöhetett
volna létre, ha Fehér László polgármes-
ter úr nem segít, ezúton szeretném
megköszönni az õ támogatását is, va-
lamint a szülõket is köszönet illeti,
hogy el tudtunk jutni erre a szép ren-
dezvényre” – mondta el Nagy Márta.

»REINER ANITA

Ismét eredményesen ciripeltek a „tücskök”

A nõ, aki imádott férjhez menni…
Mivel az elõzõ színházi évadot keresz-
tülhúzta a járványhelyzet, a 2021/
2022-es évadra nem hirdetett bérletet
a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár. Bérleten kívül azonban meg -
tekinthetõ lesz egy-egy elõadás. A je-
lenlegi évad elsõ ilyen programjára ok-
tóber 15-én került sor.

A Pesti Mûvész Színház társulata egy
kétfelvonásos vígjátékot hozott Cell -
dömölkre. Az „Imádok férjhez menni!”
címû darabot már a hatvanas években
nagy sikerrel mutatták be színházak
Bodrogi Gyula, Váradi Hédi, Darvas Iván

fõszereplésével, majd film is készült
belõle Bodrogival, Darvassal és Voith
Ágival.
Ahogy a sokatmondó cím is sugallja, a
fõszereplõ Victoria imád férjhez menni.
Férje hõsi halált halt az elsõ világhábo-
rúban. A fiatalon megözvegyült hölgy
újra férjhez megy, mégpedig nem
máshoz, mint elhunyt férje barátjához.
Idáig akár szokványos is lehetne a tör-
ténet, ha nem lenne benne egy extra
csavar, történetesen az, hogy a halott-
nak hitt férj egyszercsak hazaállít. Mi
történik akkor, amikor kiderül, hogy
Victoria már Freddie felesége? Kié le-

gyen Victoria? Hogyan oldják meg ezt a
nem mindennapi problémát? Ilyen, és
sok hasonló felmerülõ kérdést kellett
megoldani, illetve kényes szituációk
adta csomót kibogozni a kétfelvonásos
vígjátékban, de a dilemmák nem ma-
radtak megválaszolatlanul, hiszen a
humorban, bájban, fordulatokban gaz-
dag komédia csattanójaként a férjhez
menést imádó fõszereplõ a két szóban
forgó alany helyett egy harmadikat vá-
lasztott további élete párjának, a le -
hetõ legegyszerûbb módon elsimítva a
kényes ügyet.

»REINER ANITA
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Október elsõ teljes hete 2021-ben – mini
jubileumként – immár 15. alkalommal
az Országos Könyvtári Napok program-
sorozatának idõpontja. Ebben az esz -
tendõben az ország 1515 településén
több mint 5000 program révén a biblio-
tékák erre az idõszakra idõzítet ték sok -
színû programjaikat és különféle akciók-
kal igyekeznek felhívni a figyelmet gaz-
dag szolgáltatási kínálatukra. A Keme -
nesaljai Mûvelõdési Köz pont és Könyvtár
Kresznerics Ferenc Könyv tá rában is rész-
ben már hagyománnyá vált elemekkel
illetve aktuális rendezvényekkel várták
az érdeklõdõket. 

A beiratkozási akciók országszerte rend-
kívül népszerûek s ez alól nem kivétel
Celldömölk sem. Ezúttal a teljesen új ta-
gok több tucatnyian éltek az október 5-
9. között felkínált ingyenes beiratkozási
lehetõséggel. Ehhez kapcsolódóan
„Vissza váró program” mottóval a
könyvtár lehetõséget kínált a hosszú
ideje az olvasóknál maradt dokumentu-
mok késedelmi díj fizetése nélküli visz-
sza hozatalára. Sokan éltek a meghirde-

tett amnesztiával, ami a pénzkímélõ
megoldáson túl elõse gí tette a kurrens,
népszerû dokumentumok könyvtári ol-
vasótábor körében történõ forgási se-
bességének gyorsítását és az igények
kielégítésének optimalizálást. 
Október 5-én D. Somogyi Eszter szociá-
lis segítõ, a Baptista Szeretetszolgálat
alsósági származású, jelenleg az Õr -
ségben élõ munkatársa mutatta be „A
kegyelem érintése” címû kötetét. A

mûben budapesti évtizedes utcai szol-
gálatának emlékeit dolgozta fel és
szõtte bele egy részben fikciós regény-
be. Az empátia és a segítõkészség által
áthatott szemléletes korrajz egy olyan
világba nyújt testközeli betekintést,
amely kevesek számára ismert, bár tár-
sadalmi mindennapjaink szerves része.
A bemutatón külön színfoltot jelentett

Dr. Szodoray-Parádi Abigél könyv inspi-
rálta mûvészi képeinek tárlata.
Október 8-án Horváth Gábor egyháztör-
ténész, a szegedi Gál Ferenc Egyetem
tanára volt a Kresznerics Könyvtár ven-
dége. A kutató Kecskemét és Budapest
után Celldömölkön „Ki volt Ano ny -
mus?” címmel mutatta be munkáját,
amely pandémiás idõszakban megje-
lenve kevéssé került a média reflektor-
fényébe. Személyes hangvéte lû, a ku-

tatás széles ívû hátterét megrajzoló
elõadásában a történészeket évszáza-
dok óta lázban tartó rejtély meggyõzõ
feloldását ismertette sz érdeklõdõkkel.
Hangsúlyozta, hogy talán sohasem lesz
egyértelmû válasz a címben feltett kér-
désre, de meggyõzõ dése szerint Kalán
pécsi püspök lehetett a „magyar törté-
nelem legismertebb ismeretlenje”.
Bár nem szorosan az Országos Könyv -
tári Napok keretei között szervezte
meg a könyvtár október 19-én Varró
Dániel gyermekeknek tartott író–olvasó
találkozóját, de szorosan kapcsolódott
annak tematikájához. A város külön -
bözõ általános iskoláinak 5–6. osztályos
tanulói több mint félszázan vettek részt
a népszerû szerzõ közvetlen hangulatú,
a gyermekek világára sokféle formá-
ban rímelõ elõadását.
A rendezvények megvalósítását a Nem -
zeti Kulturális Alap és a Vas Me gyei
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer tá-
mogatása tette lehetõvé.

»N. T.

Az Országos Könyvtári Napok eseményei Celldömölkön

A Mozgássérültek Vas Megyei
Egyesületének Celldömölki Helyi
Csoportja értesíti tagságát, hogy az
idei évben 2021. december 11-én
(szombaton) 15 órai kezdettel ren-
dezi meg hagyományos karácsonyi
ünnepségét. 
A rendezvény helyszíne: Kemenes -
aljai Mûvelõdési Központ és Könyv -
tár Móritz-galéria
Jelentkezési határidõ: 2021. novem-
ber 20. 
Mindenkit nagy szeretettel várunk!

»VEZETÕSÉG

Értesítés
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Az idõseket köszöntötte a Cselekvõ
Összefogással Celldömölkért Egyesület.
Az idõsek világnapja alkalmából meg-
rendezett ünnepséget október 9-én
tartották a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár színháztermében.

Az ENSZ Közgyûlése 30 éve nyilvánította
október 1-jét az Idõsek Világ nap jának.
Ezt a napot minden évben az idõsek kö-
szöntése és ünneplése járja át. Or szág -
szerte rendeznek ünnepségeket a dá-
tumhoz közeledve, így nincs ez máskép-
pen városunkban sem. Már hagyomá-
nyosnak mondható, hogy a Cse lekvõ
Összefogással Celldömölkért Egye sület is
bekapcsolódik az idõsek napi rendezvé-
nyek szervezõinek sorába, és egy vidám

estére invitálja meg a környék lakóit.
Sajnos, a múlt év hozta nehéz körülmé-
nyek ezt nem engedték meg, idén
azonban újra a megszokott mederben
zajlott az ünnepség. 
A köszöntõ beszédek után – melyben az
idõsek által megélt helyzeteket és ta-
pasztalatokat is méltatták –, Karda Beáta
tolmácsolásában a régi idõk népszerû
táncdalai csendültek fel, melyek vissza-
kalauzolták a közönséget fiatalkorukba.
A koncertet tombolasorsolással tették
színesebbé. Az estet pedig az Egyesület
tagjai általi vendéglátással zárhatták a
résztvevõk, valamint egy jó hangulatú
beszélgetéssel, egy finom Ság hegyi bor
elfogyasztása mellett.

»NOVÁK FANNI

„Nemcsak a 20 éveseké a világ!”

Amikor az új szám az Olvasók kezébe
kerül, már október utolsó napjai is
megérkeznek. Már nemcsak kóstolgat-
juk az õsz ízét, hanem már otthonosan
mozgunk a szélben tomboló színes fa-
levelek között. A sült szelídgesztenye
illata és a pörkölt tökmag íze kárpótol-
hat minket a hûvös, esõs napokért.

Október vége és november eleje már
az ünnepek miatt is összekapcsolódik.
Aki személyesen nem érintett, az talán
nem is tudja, hogy október 31-én ün-
neplik a protestáns egyházak a refor-
máció kezdetét. Luther Márton 1517-
ben Wittenbergben ezen a napon szö-
gezte ki a vártemplom kapujára 95 té-
telét. Az õ fordításának köszönhetõen
jelent meg németül az eredeti héber
és görög nyelvû szövegbõl fordított
Biblia. Korábban is létezett német nyel -
vû Szentírás, de azokat a latin nyelvû
Vulgatából fordították. A bibliafordítá-
sok fellendülése, a könyvnyomtatás
terjedése a nyelvjárásokban élõ német
nyelv egységesítésére, a német irodal-
mi nyelv kialakítására is erõsen hatott.
Ugyanezen a napon – pontosabban en-
nek a napnak az éjszakáján – tartják az
angolszász kultúrájú országokban a kel-
ta pogány eredetû ünnepet. 
A kelták úgy tartották, hogy ezen az éj-
szakán a halottak szellemei visszatér-
nek. Észak-Amerikában és Nyugat-
Európában is elterjedt ez az ünnep. A
gyerekek ijesztõ jelmezbe bújnak, bo-
szorkánynak, szellemnek öltöznek, ház-

ról házra járva édességet kéregetnek,
mulatságokat tartanak, amiket faragott
töklámpásokkal és ijesztõ dekorációk-
kal díszítenek. A globalizálódó világban
ez a szokás eljutott Magyarországra is.
A következõ napok csendes, keresz-
tény lelkülete miatt sokan idegenke-
dünk ettõl a mi kultúránktól idegen
szokástól. Ezek a kulturális feszültségek
a közvéleményben, a médiában is
megjelennek.
A november elején lévõ két ünnep:
mindenszentek és halottak napja a
hozzájuk kapcsolódó szokások miatt
összemosódhat. Miben is különböznek?
November 1-jén a római katolikusok
mindenszentek napját ünneplik. Míg
mindenszentek napján az összes üdvö-
zültre – minden szentre – emlékeznek,
addig a halottak napján a tisztítótûzben
szenvedõkre. 1-én szokás a hozzátarto-
zók sírjára virágot, koszorút, gyertyát
vinni, ott imádkozni. Ebben a szép szo-
kásban ott a felekezetköziség: virág és
koszorú kerül a katolikusok és a protes-
tánsok sírjára is. Magyarországon már a
19. századtól követjük a virágokkal és
koszorúkkal való sírdíszítést. A virágok
közül mi magyarok szívesen választjuk
a nagy virágú vágott krizantémot, amit
a mi vidékünkön csak krizantinnak hí-
vunk. Igyekszünk a szolid, visszafogott
virágokkal békét és nyugalmat sugá-
rozni. Jellemzõen nem teszünk egy sír-
ra 2-3 fajta növénynél többet, hiszen
az már hivalkodó, szemet zavaró lehet,
és még gondozni is nehezebb lenne.

Ezt a napot hazánkban már 2000-ben
hivatalos ünneppé, munkaszüneti nap-
pá nyilvánították. A népi hagyomány
úgy tartja, hogy ha ezen a napon szép
az idõ, az havas és hideg telet ígér.
November 2. a halottak napja, ezen a
napon is szokás gyertyát vagy mécsest
gyújtani a hozzátartozók sírja mellett.
Sötétedés után nagyon szép látványt
nyújthat az apró kis gyertyákkal díszí-
tett sírok sokasága. Fekete István sora-
ival szólva: „Van egy nap, amikor ki-
megy a falu a temetõbe, virággal és
fénnyel, ami elmúlik, és békével, sze-
retettel, ami nem múlik el. Nincs már
ezen a napon fájdalom, csak enyhe tá-
voli szomorúság úszik a táj felett, mint
maga az õsz bánatos, ködös álomra
készülõ ragyogása.” 
Ezekben a napokban oda kell figyelni a
gyertyák, mécsesek tüzére, mert sajnos
ebben az idõszakban többször riasztják
a tûzoltókat kisebb károkhoz. Sokan
nemcsak a temetõben, de otthonukban
is gyújtanak egy szál gyertyát, és ha
nem használnak tûzálló alátétet, vagy
túl közel teszik a függönyhöz, éghetõ
anyagot hagynak a közelében, netán
instabil helyre teszik, nagy problémát
idézhetnek elõ. Már gyermekkorunk-
ban megtanultuk, hogy az égõ gyer-
tyát, mécsest sosem szabad felügyelet
nélkül hagyni. Csak egy percig hagy-
tam itt, csak kiugrottam egy pillanatra,
aztán… aztán meg is történt a baj! 
Októberbõl november felé tartva kívá-
nok minden Olvasónak békés, elcsen-
desedésre, megemlékezésre alkalmas
hagyományos ünnepeket!

»BINCZE DIÁNA

Õszi ünnepeink egymás után
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A parkolók és járdák megépítése után
megkezdõdtek és befejezõdtek a park
kialakításának a munkái is. Ennek so-
rán a templom nyugati bejárata elõtt
elkészült a térburkolat, ennek folytatá-
saként a templom déli oldalán a járda,
mely csatlakozik a buszváróhoz, illetve
az új parkolókhoz.

Kialakításra került a templom keleti
bejáratához csatlakozó fél körívben
megépített térburkolat a csatlakozó
járdákkal együtt, valamint a tér keleti
oldalán a Széchenyi és Baross utca kö-
zötti járda. Ez lehetõvé teszi a temp-
lom  keleti bejáratának  a Széchenyi és
Baross utcáról, valamint az evangéli-
kus  gyülekezet épületétõl való közvet-
len elérését. Beépítésre kerültek a
Greentech horganyzott ágyásszegélyek
is. Elhelyezésre került a horganyzott
acélvázas összekötõ, így lehetõvé vált
a templom akadálymentes megközelí-
tése. A csapadék gyors elvezetése ér-
dekében a tervezõ által megadott he-
lyeken kialakításra kerültek a szivárgók
és rácsos vízelvezetõk. A templom
melletti terület víztelenítését biztosító
rendszer akna fedlapjainak megemelé-
se az új szintre szintén megtörtént.

Elhelyezésre kerültek a tipegõk, padok,
kerékpár-támaszok és a hulladéktáro-
lók. A tér sarkában levõ autóbusz-meg-
álló a Széchenyi utcával együtt a közeli
jövõben felújításra kerül. A Közúti
Igazgatósággal tartott egyeztetés alap-
ján a buszváró elõtti 20 m2-es járda az
említett beruházás keretében kerül fel-
újításra. Megtörtént a termõföld be-
szállítása és a terep rendezése. Az ok-
tóber elsõ napjaiban lehullott csapadék
lehetõvé tette a növények telepítését
(virágok, örökzöldek, cserjék fák,

fûmag elvetését). A kivitelezési mun-
kák befejezõdtek, a mûszaki ellenõr
október 25-re tûzte ki a mûszaki át-
adás-átvételi eljárást.

Ostffy tér közösségi térré alakításának újabb lépése

Tizenkettedik alkalommal rendezte
meg névadójáról elnevezett fesztiválját
a Soltis Lajos Színház társulata október
5. és 9. között. Az ötnapos találkozó
keretében az idei évben 14 résztvevõ
csapat összesen 16 elõadást vonulta-
tott fel, melyek hat helyszínen kerültek
bemutatásra. 

A fesztivált elindító elõadás az elsõ nap
estéjén bemutatott egyszemélyes da-
rab volt, a második nap már több prog-
ramot is tartogatott, este pedig a hiva-
talos megnyitóra is sor került. Ennek
keretében elsõként Pesti Arnold társu -
lat vezetõ ismertette a találkozó célját
és programját, kiemelve, hogy az ese-
ményre mindig olyan társulatokat vár-
nak, akik hozzájuk hasonlóan a közös-
ségiség, a nyitottság, az elfogadás
mentén mûködnek. Nagy Gábor, a
szín ház alapító igazgatója is az ese-
mény közösségépítõ és erõsítõ jellegét
hangsúlyozta köszöntõjében, majd
Maj thényi László, a Vas Megyei Köz -
gyûlés elnöke hivatalosan is megnyi-

totta a 12. Soltis Lajos színházi találko-
zót, rávilágítva, hogy a magyar színját-
szás szíve öt napon át most itt dobog
Kemenesalja fõvárosában. Fehér László
polgármester köszöntõjében a város és
a Soltis színház szoros kapcsolatára fó-
kuszálva örömét fejezte ki, hogy a tár-
sulat két évtizede otthonra talált Cell -
dömölkön, a színház által kinevelt szí-
nészpalánták pedig messze földön is
öregbítik a város hírnevét. A mûfaji re-
pertoárt tekintve meglehe tõsen széles
és színes volt az idei fesztivál program-
kínálata, mindenféle korosztályba és
érdeklõdési körbe tartozókat megszólít-

va. A találkozó öt napja alatt volt kon-
certszínház, színházi nevelési elõadás,
felnõtt szobaszínházi elõadás drámás
foglalkozással, gyerekkoncert óvodások-
nak és kisiskolásoknak, tantermi színházi
elõadás a kamasz korosztálynak, miszté-
riumjáték és monodráma. A helyszíne-
ket tekintve pedig a fesztivál nem szorít-
kozott a Soltis Lajos Színház falai közé,
hiszen volt elõadás a Berzsenyi Dániel
Gim náziumban, a Városi Általános Isko -
lában, a Hajnalcsillag Óvodában, a Ke -
menesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtárban, valamint az Ádám Jenõ
Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskolában. A
fesztivál utolsó napjának eredményhir-
detésén kiosztásra kerültek a találkozó
legjobb elõadásának, a legjobb színész-
nek és színésznõnek járó díjak. A hagyo-
mányos díjakon kívül elismerést ért az
újszerû formanyelv, a magas színvonalú
koncertszínház, valamint különdíjat is ki-
osztottak a közösség teremtõ színházért,
melyet a házigazda Soltis Lajos Színház
érdemelt ki Sze rencsés Mária címû misz-
tériumjátékával.                   »REINER ANITA

Soltis Lajos Országos Színházi Találkozó tizenkettedszer



Celldömölk – Bük 3–0 (2–0)
Celldömölk, 150 nézõ Vas megyei lab-
darúgó bajnokság 9. forduló 2021. ok-
tóber 9.
Vezette: Szabó III. Zoltán (Pungor Zol -
tán, Papp János).
Celldömölk: Osvald – Galovich (Horváth
80. p.), Szuh, Gábor (Göntér 80. p.),
Keszei R. – Enyingi, Marsai Máté, Szabó
R., – Keszei T. (Tóth 56. p.), Kovács, Mar -
sai Milán (Szabó K. 78. p.). EEdzõ: Kovács
Balázs. 
Bük: Kamondi – Kossuth (Horváth 77. p.),
Németh T., Schimmer, Resch (Ple nár 87.
p.) – Csonka (Wágner 77. p.), Czi rók,
Komálovics, Németh G. – Németh Z.
(Tóth 82. p.), Taródi (Mercs 90. p.). EEdzõ:
Marton Róbert. 
Góllövõ: Keszei Tamás (2. p.), Enyingi
Márk (9. p.) és Marsai Milán (53. p.).
Elõmérkõzés: Celldömölk U19 – Bük U19
6–2 (3–2) GG.: Bárdossy Bence 2, Fenyõ
Krisztián, Imre Kevin, Vajda Szabolcs 2.
Celldömölk – Vép 1–2 (1–0)
Celldömölk, 200 nézõ Vas megyei lab-
darúgó bajnokság 10. forduló 2021. ok-
tóber 16.
Vezette: Vass István (Szabó Péter,
Kovács Balázs).
Celldömölk: Osvald – Galovich, Szuh (Go -
rácz 84. p.), Gábor, Keszei R. – Enyingi,
Marsai Máté, Szabó R., –  Keszei T., Tóth,
Mar sai Milán.  Edzõ: Kovács Balázs. 
Vép: Bezdi B. – Németh, Balikó, Takács
M., Varga – Viszket, Czeglédi, Bezdi Sz.
(Auer 93. p.), Szalai (Takács Á. 84. p.) –
Beke (Wágner 94. p.), Dala (Pogácsás

77. p.). EEdzõ: Simon Miklós. 
Góllövõ: Szabó Roland (27. p.), illetve
Beke Bálint (49. p.) és Pogácsás András
(80. p.).
Elõmérkõzés: Celldömölk U19 – Vép
U19 3–1 (1–0) GG.: Bárdossy Bence 3.
Egyházasrádóc – Celldömölk 0–4 (0–2)
Egyházasrádóc, Vas megyei labdarúgó
bajnokság 11. forduló 2021. október 24.
Vezette: Boda György (Erõs Botond,
Hittaller Roland).
Egyházasrádóc: Vas – Kenesei (Péter
61. p.), Szendrõdi, Vilics. Molnár L. –
Molnár I., Németh (Farkas 64. p.),
Mészáros, Molnár G. – Krajczár, Halász.
Edzõ: Simon Attila.
Celldömölk: Osvald (Hujbert 83. p.) –
Horváth, Szuh, Gábor (Szabó K. 56. p.),
Keszei R. – Marsai Milán, Enyingi, Gorácz
– Szabó R., Tóth, Keszei T. (Bárdossy 76.
p.) EEdzõ: Kovács Balázs. 
Góllövõk: Tóth Dávid (13. p.), Marsai
Milán (24 és 49. p.(11-esbõl)) és Szabó
Roland (80. p.).
Elõmérkõzés: Egyházasrádóc U19 –
Cell dömölk U19 1-4 (1-1). GG.: Vajda
Szabolcs, Fenyõ Krisztián, Homlok Ger -
gõ, Filipovits Márkó (öngól).
Sorozatban harmadik gyõzelmével az ifi
csapat felzárkózott az élmezõnyhöz, kü-
lönösen az akkori listavezetõ Vép elleni
magabiztos gyõzelem volt örvendetes.
Nem nehéz észrevenni az együttes
fejlõdését hétrõl hétre, vonatkozik ez
az egyéni fejlõdésre, de ami talán még
fontosabb a csapat szintû fejlõdésre is.
A legszembetûnõbb, hogy sokkal töb-

bet fut a csapat a korábbiakhoz képest
és ráadásul azt a több futást sokkal
magasabb sebességen is teszi. Kom -
binatívabb is a játék és sokkal agresszí-
vebb a támadásvezetés. Meg is van az
eredménye ennek, annak ellenére,
hogy volt egy rossz félidõnk a Vép el-
len és így elúszott az a három pont, a
csapat a tabellán a második helyen áll.
Hogy ki az elsõ? A Király SE csapata,
hogy kivel játszunk legközelebb hazai
pályán október 30-án villanyfényes
mérkõzést öt órától? Igen, a Királlyal.
Hogy ki lesz a mérkõzést követõen az
elsõ helyen, hát remélem a Cell, de
ehhez kellenek a lelkes (Celldömöl -
kért) szurkolók is. És kellenek egészsé-
ges, illetve nem eltiltott játékosok is,
az Egyházasrádóc ellen már-már elfo-
gyott a csapat, de, mindig az a legjobb
csapat, amelyik a pályára lép igazsága
most bekövetkezett. Sajnos régóta és
tartósan nem is lesz bevethetõ még az
elmúlt bajnokság utolsó elõtti forduló-
jában megsérült Dobson Dávid, az idei
5. fordulóban megsérült Kovács Zalán,
viszont remélhetõleg a rangadóra fel-
épül majd Kovács Adrián és több ki-
sebb sérüléssel bajlódó játékos is végre
teljesen egészséges lesz. Marsai Máté
letöltötte az öt sárgalap utáni bünteté-
sét, és Göntér Márton is túl van az egy
meccses eltiltásán, amit úgy gyûjtött
be a Vép ellen, hogy kisebb sérülése
miatt nem játszva rendezõi minõsé -
gében kérdõjelezett meg egy asszisz-
tensi döntést. 
Jöhet az õsz meccse, szurkoljunk
együtt.

»DOTTO
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Következik az õsz meccse

Celldömölkön 10. alkalommal rendez-
ték meg az erõs emberek versenyét.
A megmérettetést a CESA Erõsember
szervezet és a Ma gyar Erõsember
Liga szervezésében rendezték meg a
páros OB-t. Hat páros vetélkedett a
kupákért, melyeket Fehér László pol-
gármester illetve Hencz Kornél alpol-
gármester adtak át. Mint Gadó András
szervezõ elmondta, ezzel a verseny-
nyel az idei erõsember verseny véget
ért, a továbbiakban már csak kisebb
versenyek lesznek. Továbbra is folyta-
tódnak a kamion liga versenyek, a
prémium kategóriában történõ vetél-
kedés, amiben A kategóriás ver -
senyzõk vesznek részt. Sebes tyén Já -
nos, a CESA elnöke kiemelte, hogy
mindig szívesen jönnek Celldö mölkre,
mert mindig színvonalas versenyt
ren dez a város.               »GICZI SÁNDOR

Tizedik erõs emberek verseny Celldömölkön
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CELL DÖ MÖLK VÁ ROS
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Celldömölk Város Önkormányzata
csatlakozott a Bursa Hungarica Fel -
sõ oktatási Önkormányzati Ösztöndíj -
pályá zat 2022. évi fordulójához. 

A pályázatokat a Celldömölki Közös
Önkormányzati Hivatalban kell be-
nyújtani. A pályázatok rögzítésének
és benyújtásának határideje: 2021.
november 5.
Az „AA” típusú pályázatra a celldö-
mölki lakóhelyû, felsõoktatásban ta-
nuló hallgatók pályázhatnak. A „B”
típusú pályázatra a celldömölki lakó -
helyû, a 2021/2022. tanévben utol-
só éves, érettségi elõtt álló középis-
kolások; vagy felsõfokú diplomával
nem rendelkezõ, felsõoktatási intéz-
ménybe még felvételt nem nyert

érettségizettek, akik felsõoktatási
intézményben kívánnak továbbta-
nulni a következõ tanévtõl.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszer-
ben pályázói regisztráció után kell ki-
tölteni, majd onnan kinyomtatva a
szükséges mellékletekkel együtt (egy
fõre jutó jövedelem igazolására szol-
gáló iratok, hatósági bizonyítvány az
egy háztartásban élõk számáról, pá-
lyázó és testvér részérõl hallgatói jog-
viszony-igazolás vagy iskolalátogatási
igazolás, a pályázó lakcímkártya má-
solata, igazolás tartós betegségrõl, fo-
gyatékosságról) papír alapon, aláírva
kell benyújtani az önkormányzati hi-
vatalban. A pályázói felület elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybe-
lep.aspx 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy
a részletes pályázati kiírás megtalál-
ható a város honlapján. Kérjük a pá-
lyázókat figyelmesen olvassák el! 
A pályázattal kapcsolatos ügyintézést
Szalai-Ziembicki Dóra oktatási szakre-
ferens végzi (Celldömölki Kö zös Ön -
kormányzati Hivatal I. emelet 110.,
tel: 95/777-809, e-mail: ziembicki.
dora@ celldomolk.hu) hétfõ, szerda,
csütörtök napokon 8–12, valamint 13–
16 óra között, illetve kedden, pénte-
ken 8–12 óra között.

Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázat

Celldömölki VSE-Swietelsky Future FM
I. – PTE PEAC Kalo-Méh I. 8:3. 
Celldömölk, asztalitenisz Extraliga-
mérkõzés, vvezette: Bódi B., Segyevi S. 
Páros. Huzsvár, Amir – Petõ, Demeter
2:3, Fazekas, Jakab – Gerold, Molnár 3:0
Fazekasék gyõzelme a vártnál jóval si-
mább volt, a másik párosunk is nagyot
küzdött, de nem sikerült nyerniük. ((1:1).
Egyéni, 1. forduló: Jakab – Gerold 3:1,
Amir – Molnár 3:0, Fazekas – Petõ 3:0,
Huzsvár – Demeter 2:3. Jakab csupán a
második szettet veszítette el, azt is
9:11-re, a többi játszmában esélye sem
volt Geroldnak. A celliek iráni légiósa a
végére felõrölte ellenfelét, míg Faze -
kas lenullázta a formán kívül játszó
Petõt. A kör egyetlen celli vereségét
Huzsvár Erik szenvedte el, de õ is csak
öt szettben maradt alul, volt esélye a
bravúrra. ((4:2). 
2. forduló: Jakab – Molnár 3:1, Amir –
Petõ 3:1, Fazekas – Demeter 3:2, Huzs -
vár – Gerold 1:3. Jakab szoros játszmák-
kal kezdett Molnár ellen, de a vége így
is sima lett. Amir ezúttal sem sok
lehetõséget hagyott ellenfelének, kon-
centráltan játszva lépte le a gyen -

gélkedõ Petõt. Huzsvár nem találta
Gerold játékának ellenszerét, Fazekas
viszont óriásit küzdött, 0-2-rõl tudott
fordítani Demeter ellen. ((7:3). 
3. forduló: Jakab – Petõ 3:1. A meccs
utolsó celli gyõzelmét Jakab szállította,
aki az elsõ szettben 3:11-re kikapott, a
folytatásban azonban rákapcsolt, és ma-
gabiztos játékkal diadalmaskodott. ((8:3).
Gyõzött: Jakab 3, Fazekas 2, Amir 2,
Fazekas–Jakab, illetve Demeter 1, Ge -
rold 1. Petõ–Demeter.

A bajnokságban eddig hibátlan csapa-
tok rangadóján meglepõen sima
gyõzelmet aratott Klampár Tibor együt-
tese. A pécsiek ezen a napon formán
kívül pingpongoztak, egyetlen percig
sem forgott veszélyben a hazai siker.
Fontos pontokat szerzett riválisa ellen
a Celldömölk, az alapszakaszból azon-
ban még sok van hátra, és a tavaszi
pécsi visszavágón aligha vár ilyen
könnyed siker Fazekasékra.

»CSUKA LÁSZLÓ

Nagy gyõzelem a bajnoki címvédõ ellen
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AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok

95-ös benzin
98-as benzin is kapható!

Gázolaj

Tankoljon jó minõséget jó áron!

Fa-Gyula Fa-Gyula 
FatelepFatelep

Celldömölk-Izsákfa Bokodpuszta 
tel.: 95-420-543 mobil: 30-6396466

TETŐFÁT
FA-GYULA

FATELEPRŐL!
FENYŐ TETŐFA,

DESZKA, GERENDA, LÉC
RENDELÉSÉT, AJÁNLATKÉRÉSÉT

CELLI ÜZLETÜNKBEN IS 
LEADHATJA (SÁGI U. 47)

ÚJABB SZÁLLÍTMÁNYOK ÉRKEZTEK!
2,5X10X200CM DESZKA:130 000 FT/M3 (650 FT/DB)

AKÁC, CSER TŰZIFA, 
SZÉLDESZKA

FOLYAMATOSAN KAPHATÓ
KISZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

Akciós áraink október 01-ig érvényesek, 
ill. a készlet erejéig.

EUTR: AB2491726 techn. azonosító




