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Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.

JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL,

TANKOLJON NÁLUNK, 
A CELL-TANKKAL!

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
vannak ellátva!

Celldömölkieknek plusz kedvezmény!
Kiváló minőség, olcsó árak,

előzékeny kiszolgálás!

ÚJDONSÁG!ÚJDONSÁG!
Kaparós sorsjegy is kapható! 

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

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

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

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

Laminált padlót Fa-Gyulától!
A legújabb színeket raktárról 

kínáljuk, azonnal vihetõ.
Extra ajánlatunk: 8 mm-es Szépia parketta: 2690 Ft/m2

Extra erõs 10 mm-es: Roseberg tölgy rusztikus: ÚJ 3290 Ft/m2

Extra erõs 10 mm-es: Naturál tölgy klasszikus:3290 Ft/m2

Az elegáns 7 mm-es Grönland tölgy: 2690 Ft/m2

A „retro” 8 mm-es Vintage tölgy: 2890 Ft/m2

A vadító 8 mm-es Vadtölgy: 2990 Ft/m2

A legújabb 7 mm-es Római tölgy: 2790 Ft/m2

A különleges 8 mm-es Fekete tölgy 2990 Ft/m2

A ragyogó 8 mm-es Gyémánt 2990 Ft/m2

A világos Oregon tölgy 8 mm-es: 2990 Ft/m2

Valamint további 10-12 szín raktáron.
A nálunk vásárolt laminált padlóhoz:

Laminált szegõléc: 365 Ft/fm helyett 0 Ft
2 mm-es alátét habfólia: 180 Ft/m2 helyett 0 Ft

Az ön megtakarítása 545 Ft/m2

(1 m2 laminált padlóhoz 1 m2 alátétfóliát, 1 fm szegõlécet adunk ajándékba)
Több 100 m2-es készlettel várjuk vásárlóinkat!

Isover, Knauf, Hungarocell
Hõszigetelõ anyagok minden típusban.

Hatalmas készlet, alacsony árak.
Gipszkarton normál: 1190 Ft/ tábla

Megérkeztek a legújabb bõr bakancsok, munkáscipõk! 
Divatos és kényelmes, alacsony áron!

Áraink február 19-ig, vagy a készlet erejéig érvényesek.



Évet értékelt Fehér László polgármester
a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár mozitermében. A február 8-i
programon a 2018. esztendõ ered mé -
nyeirõl számolt be a megjelenteknek.

– Tavaly, a 2017. év értékelését úgy fe-
jeztük be, hogy 331 nap van még hát-
ra, hogy a 40 éves Celldömölköt meg-
ünnepeljük. 33 nap telt el azóta, hogy
2019. január 6-án 40 éves lett a váro-
sunk – kezdte a beszámolót a városve -
zetõ. Majd statisztikával folytatta: – A
2018-as évbe 10.654 lakossal fordul-
tunk át. Ennyien rendelkezünk állandó
lakcímmel Celldömölkön, közülük 5.626
a nõ, 5.028 a férfi. Érdekességként el-
mondható, hogy tavaly az 1974-ben
születettek voltak a legtöbben, ponto-
san 200-an. A hölgyek közül az 1955-
ben születettek voltak a legtöbben,
112-en, míg a férfiak közül az 1975-
ben születettek voltak a legtöbben,
102-en. Még egy adat: városunkban
59-en számítottak tavaly szépkorúnak,
azaz töltötték be a 90. életévüket.
Az évértékelõ beszámoló témáit a TV-
Cell által összeállított kisfilmek ve zet -
ték fel, az elsõ a kultúráról szólt. Ahogy
a filmrészletben is elhangzott, az egész
évet végigkísérték a kulturális esemé -
nyek, sikerek. A mûvelõdési központ
színházi elõadásai, a könyvtárban zaj-
lott könyves események mellett a mo-
zi ötödik alkalommal szervezte meg a
független filmesek fesztiválját, a Total
Plant. Sikeres évadot tudhat maga mö-
gött a Soltis Lajos Színház, amely jö -
võre lesz 40 éves. Sikeres volt a mû ve -
lõdési központ által szervezett õszi
Vasarely-kiállítás.
Fehér László emlékeztetett arra, hogy ta-
valy is köszöntöttük a város legifjabb la-
kóit, a születésünnep alkalmából tuli-
pánfát ültettünk a Városháza mellett.
Kiemelte, hogy 2018-ban a celldömölki
kórházban 397 születés volt, az elõzõ évi
524-hez képest jelentõs csökkenés an -
nak köszönhetõ, hogy a Markusovszky
kórház vezetésének dön tése szerint hét-
végente nem vezetnek szüléseket a cel-
li intézményben. Új színfoltja lett váro-
sunknak a Szentháromság téren a lakat-
fal, amit Iván napján avattunk fel, s aho-
va a párok tehetik fel a lakatot szerel-
mük zálogaként.
A polgármester szólt az oktatási–ne -
velési intézményekrõl, ahova több
mint kétezren járnak, városunk tovább -
ra is a térség oktatási központjának
számít. Kiemelte a Hajnalcsillag óvo-
dát, amely tavaly ünnepelte fennállá-

sának 25 éves jubileumát. Szólt a Vö -
rösmarty utcai tagóvoda és a bölcsõde
fejlesztésérõl: leválasztották a két in -
téz ményt a közös távhõvezetékrõl, az
óvodában emellett újraaszfaltozták az
udvart, és új kültéri játszóeszközök is
kikerültek, míg a bölcsõdét egy új cso -
portszobával bõvítették. Szólt a szak -
képzõ iskolában megvalósuló közel
250 millió forintos fejlesztésrõl, az
ener getikai felújítás tavaly elnyert pá-
lyázat révén idén készülhet el.
A városban megvalósult további fejlesz-
tések közül kiemelte a Kiss Péterrõl el-
nevezett parkot, a járási kormányhivatal
épületét, míg a folyamatban lévõ pá-
lyázatok közül a piac és az alsósági tele-
pülésközpont átalakítását. Letették a kí-
nai gyógycentrum alapkövét, és befe je -
zõdik az izsákfai szennyvízhálózat közel
négyszázmillió forintos beruházása.
Megköszönte a városban mûködõ ki-
sebb–nagyobb vállalkozásoknak, az itt
élõknek, hogy adójukkal hozzájárultak
a város költségvetéséhez. 2018-ban

805 millió forint volt az ipaûzési adóból
származó bevétel, a magánszemélyek
kommunális adója 32 és fél millió, a
gépjármûadó 35 millió, az idegenfor-
galmi adó 15 millió forint volt. Az ösz-
szes adóbevétel a 2017. évi 704 és fél
millió forinthoz képest jelentõsen nõtt,
tavaly 888 millió forint volt.
A plusz adóbevétel tette lehetõvé,
hogy mintegy 140 millió forintból több
utca, úgymint a Martinovics utca, a
Gayer tér, a Móricz Zsigmond utca, a
Petõfi, a Rákóczi, az Árpád utca egy
szakasza is megújulhatott. Az Alsóságra
vezetõ kerékpárút az idõjárás miatt
nem készült el, de tavasszal sor kerül
rá. Idén további utcák felújítását terve-
zik. A Celldömölki Ipari Logisztikai Park
fejlesztésére 182.700 Ft pályázati tá-
mogatást nyert az önkormányzat, inf-
rastruktúrafejlesztés, útépítés, közvilá-
gítás, víz- és szennyvízvezeték, elekt-

romos hálózat kialakítása valósul meg.
A Családbarát címet elnyert Vulkán
fürdõn két újabb kültéri, gyógyvízzel
töltött medence készült el az év végé-
re. Turisztikai létesítményünk, a
Kemenes Vulkánpark népszerû a kirán-
dulók között, és folyamatosan megújul
a helyieknek, a celldömölkieknek nyúj-
tott programjaival is. 220 millió forin-
tos pályázati támogatásból valósulhat
meg a Vasparipán a Vulkánhoz elne -
vezésû projekt, emellett a Ság hegyen
kisebb turisztikai fejlesztéseket is ter-
vez az önkormányzat.

A beszámoló kitért a sikeres sportcsa-
patainkra, a civil szervezetek, egyesü-
letek által szervezett sportese mé nyek -
re. A városvezetõ szólt az év végén
átadott két mûfüves labdarúgópályá -
ról, ami elsõsorban az intézmények
számára nyújt segítséget az egészség-
nevelés területén.
Az egyházi közösségek, a civil szerve-
zetek élén közösségi életet élnek, vá-
rosunk számos eseménynek adott
helyt az elmúlt év során, és a helyi kö-
zösségi élet fejlesztésére elnyert pá-
lyázatok révén újabb rendezvények va-
lósulhatnak meg idén is.
Az évértékelõ végén Fehér László meg -
köszönte az itt élõk, dolgozók, az in-
tézmények, szervezetek, hatóságok
mun káját, hiszen csak együtt tudjuk
elérni, hogy Celldömölk évrõl évre gya-
rapodjon.
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Megtartotta évértékelõjét a városvezetõ
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Fehér László polgármester úr a héten
szabadságát tölti. Õt helyettesítve Söp -
tei Józsefné alpolgármester asszony az
alábbi közlemény közlését kéri az Új
Kemenesaljában.

Közlemény
A Vas Népe 2019. január 29-i számá-
ban „A gimnázium fejlesztésével Cell -
dömölköt építjük!” címmel írás jelent
meg. Sipos Tibor igazgató úr által mon-
dottakra reagálva hangsúlyozzuk, hogy
a gimnázium több mint hetven éve lé-
tezik városunkban, mindig Celldömölk
értékeihez tartozott. Önkormányzatunk
pedig az utóbbi években is a lehetõ sé -
geihez mérten segítette az intézményt.
Sipos Tibor igazgató úr elmondta, hogy
érzése szerint a gimnázium mostoha -
gyer mek volt, a fejlesztésekbõl kima-
radt. Igazgató úr szavait idézve a gim-
názium felújításával kapcsolatban így
fogalmaztak: „…hiába kért segítséget a
város vezetõitõl, õk sajnos tehetetlen-
nek bizonyultak.”
A Celldömölkön élõk ismerik a valósá-
got, de elevenítsük fel, mit tett az ön-
kormányzat a gimnázium fejlesztéséért.
A városvezetés 2002 óta irányítja az
önkormányzat életét. Az elmúlt 17
évben minden lehetõséget megragad -
tunk arra, hogy a lehetõ legtöbb fej-
lesztési forrást hozzuk a városba. Ennek
érdekében Fehér László polgármester
és jómagam is mind a négy önkor -
mányzati ciklus képviselõ-testületeivel
és a mindenkori kormányzattal, or -

szág gyûlési képviselõkkel együttmûkö -
dést alakítottunk ki. Más fejlesztések
mellett számos intézményünk meg -
újult és újak létesültek ezen idõ alatt. A
gimnázium vonatkozásában is kihasz-
náltuk az adódó pályázati lehetõsé -
geket: az elsõ években az önkormány-
zat az épület akadálymentesítésére, in-
formatikai eszközök beszerzésére és
oktatást segítõ tartalomfejlesztésre pá-
lyázott, mert ezekre volt lehetõség.
Sipos Tibor 2011-ben kapott intéz -
mény vezetõi megbízást a képviselõ-
testülettõl. 2013-ban az állam átvette
a köznevelés irányítását, de a vagyon
gazdái továbbra is az önkormányzatok
maradtak. 2014-ben a képviselõ-tes -
tület egyöntetû támogatásával tulajdo-
nosként európai uniós pályázatot ad-
tunk be a gimnázium épületének ener-
getikai felújítására és korszerûsítésére.
Az elõször tartaléklistára került pályá-
zat 2015-ben lett eredményes, így az
év végére a 135 millió forintos pályá-
zati támogatásból nyílászárócserék, hõ -
szigetelés valósult meg. Mivel a pá -
lyázatból nem lehetett a tetõt lecserél-
ni, ezt az önkormányzat saját forrásból
oldotta meg, hogy a teljes felújítás
egyszerre készülhessen el: 40 millió
forint hitelt vettünk fel a tetõ felújítá-
sára, a hitelt 2025-ig fizetjük.
2016-ban, a szeptemberi tanévnyitóra
a gimnázium elõtti park kialakítása is
lezajlott. A Városgondnokság által el-
végzett munka értéke kb. 4 millió fo-
rint volt, a növények ültetésén kívül

térkövezés és a névadó költõ szobrá-
nak áthelyezése is megtörtént.
2016 októberében átadtuk a gimnázi-
um udvarán létesített 20-szor 40 mé -
teres mûfüves labdarúgópályát, a 28
millió forintos fejlesztésre a Magyar
Labdarúgó Szövetséghez az önkor-
mányzat adott be pályázatot, és vállal-
ta az önrész megfizetését.
2017-ben a fenntartó Sárvári Tanke -
rület nyújtott be pályázatot a gimnázi-
um épületének 91 és fél millió forintos
belsõ felújítására és futópálya kialakí-
tására, amit tulajdonosként az önkor-
mányzat szintén támogatott.
2018-ban szintén tulajdonosként járul-
tunk hozzá ahhoz, hogy az udvaron
lévõ aszfaltos sportpálya helyett mû -
anyag burkolatú kültéri kézilabdapálya
készülhessen a Magyar Kézilabda Szö -
vetség felújítási programja keretében,
a megye többi városához hasonló
konst rukció keretében.
Ezek a tények. A tények, amiket valót-
lanságok állításával sem lehet letagad-
ni. Azt gondolom, igazgató úr vélemé-
nye, mely szerint nem kapott segítsé-
get és a városvezetés tehetetlen, nem
állja meg a helyét. Bízom abban, hogy
igazgató úr továbbra is sikeres veze -
tõként áll majd intézménye élén, és a
mindenkori városvezetéssel együttmû -
ködve valósítják meg a gimnáziumot
érintõ fejlesztéseket.
Celldömölk, 2019. február 1.

»SÖPTEI JÓZSEFNÉ SK.
ALPOLGÁRMESTER

Ismét állást kínálók és keresõk so -
kasága töltötte be a mûvelõdési köz -
pont elõcsarnokát, január 31-én. A
Változó Világért Alapítvány szervezésé-
ben zajlott állásbörzén sikeresen talál-
kozott a kereslet és a kínálat. 

A rendezvényen ezúttal 19 kiállító vett
részt, köztük 16 cég, melyek kíná la -
tában elsõsorban a szakképzett mun -
kaerõre volt igény. Mint azt Németh
Zsolt projektvezetõ elmondta, céljuk,
hogy helybe hozzák az itt élõknek, va -
lamint a környéken élõknek, hogy mi -
lyen munkavállalási lehetõségek van-
nak, akár helyben, akár 20-25 km-es
körzetben. A börze keretében azontúl,
hogy több száz betölthetõ állást kínál-
nak, egyéb szolgáltatások is rendel ke -
zésére állnak az álláskeresõknek. A

rendezvény szer vezõi egyéni tanácsa-
dás formájában, személyre szabottan
segítenek megta lálni a megfelelõ mun -
kahelyet, a meg felelõ képzést, továbbá
tájékoztatást nyújtanak az állás le he -
tõségekrõl, munkáltatókról, és az el -
helyezkedést elõ segítõ támogatásokról.
Az állásbörzén való részvétel minden

alkalommal változó képet mutat. Az
érdeklõdés nagyban függ a kínálattól,
illetve attól is, hogy aktuálisan éppen
mennyire tehetõ az állást keresõk szá-
ma. A mostani börzén szép számban

voltak GYES-rõl, GYED-rõl visszatérõk,
valamint olyanok is, akik rendelkeznek
munkahellyel, de váltani szeretnének.

»REIENER ANITA

Tisztelt Szerkesztõség!

Állásbörze – kereslet és kínálat egy helyen
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Második helyi pályázati felhívás meg-
jelenése – Közösségi összefogáson ala-
puló közösségfejlesztés 

Magyarország Kormányának felhívásá-
ra került elkészítésre a Celldömölki
Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia
„Érezd magad jól Celldömölkön!” cím-
mel. A stratégia 1. számú intézkedése
alapján a Celldömölk Helyi Akciócso -
port pályázati kiírást tesz közzé. A ren-
delkezésre álló 149 millió forint támo-
gatási összeget a Celldömölk város te-
rületén székhellyel vagy telephellyel

rendelkezõ civil, nonprofit és egyházi
szervezetek, helyi önkormányzat, ok -
tatási és közmûvelõdési intézmények
számára közösségi terek felújítása, ki-
alakítása, valamint a közösségi terek
mûködéséhez kapcsolódó eszközök be-
szerzése, a celldömölki közösségi élet
felerõsítése és a specifikus igényû tár-
sadalmi rétegek városi közösségbe va-
ló integrálása érdekében létrehozásra
kerülõ projektek között osztja szét. A
felhívás forrását az Európai Regionális
Fejlesztési Alap és Magyarország költ-
ségvetése társfinanszírozásban bizto-

sítja. A helyi felhívás keretében a helyi
támogatási kérelmek benyújtására
2019. február 15. naptól 2019. május
31. napig van lehetõség kettõ sza -
kaszra osztva. Az elsõ szakasz zárása
2019. március 1. napja. Az addig az
idõpontig benyújtott pályázatok kerül-
nek együttesen elbírálásra. A helyi fel-
hívás és mellékletei Celldömölk város
honlapján érhetõ el a Celldömölki Helyi
Akciócsoport logójára kattintva. A felhí-
vás és mellékletei folyamatosan frissí-
tésre kerülnek. http://www.celldo-
molk.hu/aloldal.php?mod=cikk&id=969

Közösségi terek felújítása – pályázati felhívás

Bár tudtunk beteges ke dé -
sérõl, mégis mindannyiunkat szíven
ütött a hír: „... hallottad, meghalt Ma -
ros falvi fõor vos…”! Kemenesalja talán
legszélesebb körben ismert gyógyítója
távozott végleg közülünk. Tiszteletünk
és szeretetünk jeléül elevenítjük fel
életútját.

Dr. Marosfalvi Ferenc 1936. június 18-án
született Szombathelyen. A szom bat -
helyi kórházban nõtt fel, édesapja a
szombathelyi kórház hivatalsegédje és
portása volt. A Nagy Lajos Gimná zi um -
ban 1954-ben tett kitûnõ érettségi vizs-
gája után felvették az orvosi egyetemre.
1960-ban az egyetemi diploma átvé -
telét követõen a Markusovszky Kórház
Tüdõsebészeti Osztályára került, ahol
1965-ig dolgozott. Idõközben tüdõgyó -
gyász szakvizsgát tett, és 1962-tõl,
mint külsõs munkatárs bekapcsolódott
a Szombathelyi Vérellátó munkájába is.
Ebben az idõben Dr. Széll Kálmán pro-
fesszor irányításával – a megyében el -
sõk közt – elsajátította a gépi altatást.
1965 nyarán dr. István Lajos professzor
felajánlotta részére az újonnan induló
Celldömölki Vérellátó vezetõi pozícióját.
Így 1966-ban Celldömölkre költözött
családjával, hogy beindítsa a vérellátó
munkáját. Hetente több estét töltött tá-
vol a családjától, a celldömölki és a sár-
vári járás településeit járva véradó -
gyûléseket tartva. Az eredmény nem
maradt el. Egy véletlen pilla natban
meglátta a kórház mûtõjének sarkában
a gondosan becsomagolt altatógépet,
amelyet altatóorvos hiányában nem tu-

dott hasz nálni a sebészeti osztály. A
kórház vezetõsége éppen az
elcserélésen gon dolkodott más mû -
szerre. Ekkor, a szom bathelyi kórház se-
bészetén szerzett tapasztalatokat fel-
használva megszervezte a gépi altatást,
a megye kis kórházai közül elsõ ként
Celldömölkön valósítva meg a korszerû
mûtéti érzéstelenítést. 1971-ben letet-
te az aneszteziológiai szakvizsgát is.
1977–1988 között betöltötte a celldö-
mölki kórház igazgatói pozícióját. Veze -
tése alatt jelentõs fejlesztések való -
sultak meg, munkájának köszönhetõen
vált a kórház modern egészségügyi in-
tézménnyé. Igazgatói évei alatt is ve-
zette a vérellátót, és változatlanul részt
vett az aneszteziológiai munkában.
1982–1983 között mellékállásban a
járási tisztifõorvosi feladatokat is ellát-
ta. 1996-ban vonult nyugdíjba, de csak
papíron. 
Nyugdíjba vonulását követõen is teljes
energiával végezte az altató orvosi és
a vérellátó vezetõi munkáját. Vég le -
gesen 2005 elején köszönt el a kórházi
munkától. 2005-tõl 7 éven keresztül a
háziorvosi szolgálatnál ellen õr zõ fõor -
vosként tevékenykedett.
Munkája mellett számos társadalmi
funkciót is betöltött. Meghatározó sze-
mélyisége volt a Magyar Vöröskereszt
Vas Megyei Szervezetének, 30 évig volt
a Vöröskereszt városi elnöke. A véradó
mozgalom fejlõdéséért munkálkodott
úgy, hogy Celldömölk és a környék la-
kói iskolapéldáját adták a legnemesebb
emberi célért indított mozgalomnak, a
semmivel nem pótolható segítségnek,

a véradásnak. Méltó módon emleget-
ték Celldömölkön a „véradás atyja-
ként”. Sok véradót nem csak név sze-
rint ismert, de a vércso portját is
emlékezetbõl tudta. Szakmai profizmu-
sa mellett a véradókkal való különleges
bánásmód mindig is jellemezte.
A Magyar Vöröskereszt Celldömölki Te -
rületi Szervezete elnökeként figyelem-
mel kísérte és segítette a Vöröskereszt
alapszervezetek önkénteseinek mun-
káját. Örült a lakossági egészségneve-
lési rendezvényeknek, s ezen találko-
zások alkalmával is törekedett a vér -
adók meggyõzésére és megtar tá sára.
2014-tõl életének utolsó éveiben tagja
volt a Celldömölk Város Önkormányza-
ta Humán Szolgáltatások Bizottsá gá -
nak. 2003-ban Vas Megye Önkormány-
zata Szolgálatáért Egészségügyi Tago -
zatának elismerésben részesült. 2010-
ben vette át aranydiplomáját a Sem -
melweis Orvostudományi Egyetemen.
2014-ben, Celldömölk várossá avatásá-
nak 35. évfordulója alkalmából szerve-
zett ünnepségen Celldömölk Városért
Érdemérem elismerésben részesült.
Példaadó életútjára, a gyógyítás iránti
elkötelezettségére, a mindenkor hu-
mánus emberre, barátra, kollégára,
ORVOSRA mindannyian a legnagyobb
tisztelettel emlékezünk.

»DR. FARKAS PÉTER

IGAZGATÓ

MARKUSOVSZKY EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ

CELLDÖMÖLKI TELEPHELY

»POÓR LÁSZLÓ

NYUG. IGAZGATÓ

VAS MEGYEI VÖRÖSKERESZT

In memoriam dr. Marosfalvi Ferenc
1936. június 18–2019. január 17.
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Tudós középiskolások versengtek a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban
A Kutató Diákok Mozgalma a 2018/19-
es tanévben is meghirdette a Tudo -
mányos Diákkörök XIX. Kárpát-meden-
cei Konferenciáját (TUDOK), melynek
célja, hogy felkeltse az érdeklõdést a tu-
dományos gondolkodás és a kutatás
iránt. A válogatókat Magyarországon,
Erdélyben, Felvidéken és Vajdaságban
rendezték meg, ennek egyik helyszíne
volt a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gim -
názium, ahová február 8-án és 9-én
több mint negyven diák érkezett az
ország különbözõ pontjairól – tudtuk
meg Tóthné Bali Krisztina igazgató he -
lyettestõl. 

Miskolctól kezdve Karca gon át, egé szen
Csurgóig sok tele pülésrõl érkeztek diá -
kok a kísérõ tanáraikkal, illetve egye -
temi tanárokat, középiskolai taná rokat
is vendégül láttak zsûrizni ebben a két
napban, így több mint 100 embert
mozgósított a rendezvény. A tudomá-
nyos diákköri konferenciasorozat két
napos rendezvényén humán- és társa-
dalomtudományi témában mutatták be
kutatási eredményeiket a pályázatra je-
lentkezett középiskolás diákok.

A TUDOK celldömölki helyszínének
részt vevõit Sipos Tibor, a Berzsenyi
Dániel Gimnázium igazgatója, Ágh Pé -
ter országgyûlési képviselõ, valamint
Lekka Ákos, a Kutató Diákok Országos
Szövet ségének elnöke köszöntötte pén-
tek délután a kolostor refektóriumában.
A gim názium énekkarának mûsorát
követõen a diákok szekciókra osztva

elkezdték bemutatni elõadásanya gai -
kat. A konferencián saját, kizárólag tu-
dományos kutatásról szóló munkával
lehetett elindulni, témamegkötés nél -
kül. Az elõ zetesen beküldött pályázatok
elbírá lására a szóbeli bemutatást kö -
vetõen került sor, melyre minden
szerzõnek 10 perc állt rendelkezésre. A
pénteki napon a történelem, család- és
életpályakutatás, kultúrtörténet illetve
helytörténet, néprajz szekció ülésezett,
szombaton pedig az irodalmi, pszicho-
lógiai, szociológiai valamint társada-
lomtudomány, nyelvészet témában in -
dulók adták elõ pályamunkáikat. A leg-
jobbak az országos konferenciából be -
jutnak a Kárpát-medencei döntõbe,
ahol a díjazottakat különbözõ publiká -
ciós lehetõségek várják, illetve lehe -
tõségük van, hogy kijussanak a stock-
holmi Nobel-díj átadóra, valamint in -
dul janak a kétévente a felsõoktatásban
kutatást végzõ hallgatók számára meg -
rendezésre kerülõ Országos Tudo má -
nyos Diákköri Konfe rencián.

»B-VZS

„Nicsak, ki lakik itt!?”– harmadik bérletes elõadás
A mûvelõdési központ felnõtt színház bér-
letének harmadik darabja egy fergeteges
vígjátékot kínált a színházbarátok számá-
ra. A Bánfalvy Stúdió színészei egy
Michael Cooney komédiát hoztak Cell -
dömölkre, „Nicsak, ki lakik itt!?” címmel.

A darab írója, a könnyed vígjátékok (pl.:
A miniszter félrelép vagy a Pá ratlan pá-
ros) koronázatlan királyának Ray Cooney-
nak a fia, aki folytatva a családi hagyo-
mányokat, szintén fergeteges vígjátéko-

kat ír. Ezek egyike a fent említett címen
futó bohózat is. A fõhõs Eric, aki egy ház-
ban lakik fele ségével, Lindával és albér -
lõjükkel, Nor mannal. Eric már két éve
van állás nélkül, de ezt nem merte ott-
hon bevallani, inkább társadalombiztosí-
tási csalásokból tartja el magát. 
Egyre újabb és újabb – nem létezõ –
bérlõket jelent be, akik valamennyien
halmo zottan hátrányos hely zetûek, így
számtalan jogcímen érkezik kisebb-na -
gyobb összegû támogatás a férfi bank-

számlájára. Ez remekül megy mindaddig,
amíg megérkezik a házba egy társa -
dalom biztosítási ellenõr, és innentõl
kezdve elindul a hazugságok és ebbõl ki-
folyólag természetesen a bonyodalmak
végeláthatatlan sorozata egy jó vígjá -
tékhoz illõ en sok nevetéssel és helyzet-
komikummal átitatva, garantált szórako-
zást nyújtva két felvonáson keresztül a
népes publikum számára.

»REINER ANITA
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A szalagavató eseményével minden
fiatal életében elkezdõdik az elválás a
középiskolától és a diákélettõl, elindul
a felkészülés az érettségi és szakmai
vizsgákra, a munkára, a felelõsséggel
járó felnõtt életre. A Szombathelyi Mû -
szaki Szakképzési Centrum Eötvös Lo -
ránd Szakgimnáziuma és Szakkö zépis -
kolája végzõs tanulói számára február
9-én érkezett el a szalagavató napja.

Az ünnepség kezdetén a végzõs osztá-
lyok bevonulása után Szakál Nikoletta,
10. A osztályos tanuló Szabó Ila: „Sza -
lagavatóra” címû versét szavalta el,
majd Fehér László polgármester mon -
dott ünnepi köszöntõt, aki beszé dében
kiemelte: „a szalag õsi jelkép, mely
szimbolizálja az élet fonalát, és jelen
esetben a közösséghez tartozást is. El -
választ, ugyanakkor összeköt a taná -
rokkal, diáktársakkal, és a felnõtté
válás elsõ jelképeként figyelmeztet is
az elkövetkezõ vizsgákra, megmérette -
tésekre.” 
A szalagtûzés ünnepélyes perceiben 32
végzõs ruhájára tûzte fel az iskolában
eltöltött évekre emlékeztetõ jelképet a
három osztályfõnök: a 12. A-soknak
Lukács László, a 3/11. B osztályosok-
nak Németh Judit , valamint a 3/11. C
osztály tanulóinak Dittman Gergely. A
sza lagfeltûzés után az iskola igazgató-
ja, Soós Andrea osztotta meg ünnepi
gondolatait a végzõsökkel, felhívta a fi-
atalok figyelmét arra, hogy az iskola
falai között kezdõdött felnõtté válásuk,
hiszen személyiségük alakulása is erre
az idõszakra tehetõ. A feltûzött szalag

pedig több üzenetet hordoz. Viselése
feladat és kötelezettség egyben, mely
emlékeztet a középiskolás évekre, a
megszerzett tudásra, és ugyanakkor
emlékeztet a tanárokra, akiktõl a tudás
mellé emberséget is kaptak a három,
illetve négy év folyamán. 
A szalagavató programja szórakoztató
mûsorszámokkal folytatódott, melynek
keretében osztályfilmeket, zenés-tán-
cos produkciókat láthatott a közönség.
A 12. A külön zenés összeállítással is
készült az ünnepre, majd a végzõs
osztályok emlékezõ perceit az õ osz-
tályfilmjük nyitotta meg. A folytatás-
ban a 3/11. C osztály filmje, majd a
3/11. B osztályról készült film idézte
fel az iskolában töltött évek kellemes

pillanatait. A program további részében
két versenytáncos rumba, cha-cha-cha,
bécsi és angol keringõ, valamint szam-
ba összeállítással szerepelt, majd a tán-
cok sorát folytatva a celldömölki Rocky-
Dilly Akrobatikus Rock and Roll Club két
párosának táncosai mutatkoztak be, az-
tán a hat tagú, szintén rockys „Öröm -
 bubik” léptek színre akrobatikus formá-
ciós összeállításukkal.
Az intézményben immár hagyomány,
hogy a végzõs osztályok vállalkozó
kedvû diákjai keringõvel készülnek. A
hetek óta tartó felkészülés beérett
gyümölcsét most szüleik és a közönség
elé tárták, majd szintén hagyomány -
követõ módon a szalagavató bál nyitó-
táncát szüleikkel táncolták el a felnõtt -
kor küszöbén álló diákok.Aztán kezde-
tét vette az éjfélig tartó bál, melyhez a
zenét az Eldorádó zenekar szolgáltatta,
és tombolasorsolás is színesítette a
programot. »REIENER ANITA

Szalagot kaptak a végzõsök
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»Másfél hónapja elindult az új év.
Milyen programok várhatók az elsõ
negyedévben a mûvelõdési központ
szervezésében? 
– Az intézmény életében két meghatá-
rozó irányvonal mentén zajlanak az
idei év programjai. Egyik vonulatba tar-
toznak az ilyenkor hagyományos ren-
dezvények, melyek az évkezdethez,
illetve a farsang idõszakához köthetõk.
Sorban fejezõdnek be a bérletes elõ -
adások gyerekszínház és felnõtt szín-
ház frontján egyaránt, valamint zajla-
nak az iskolák és közösségek farsangi
mûsorai, melyeknek szintén az intéz-
mény ad helyet. Emellett március else-
jén táncházat rendezünk, melynek ház-
igazdája a Kemenesalja Néptánc cso -
port lesz. A koratavasz nyitánya a TO-
TAL PLAN, vagyis a Független Filmesek
Fesztiválja, amely idén is jeles filmes
szakemberek részvételével kerül meg-
rendezésre március 2-án, és 3-án.
Március 4-én tartjuk az immár hagyo-
mányos, télbúcsúztató farsangfarki asz -
szony partyt, és a farsangi idõszak még
játszóházat is tartogat a gyerkekek szá-
mára. Március 9-én lesz az utol só fel nõtt
bérletes elõadásunk az Or feum Szín pad
közremûködésével, akik „Ope rett király”
címmel mutatják be a Kál mán Imre
életérõl szóló darabjukat a zeneszerzõ
legszebb melódiáival. Ezt követõen ké-
szülünk majd a március 15-i nemzeti
ünnepre, 22-én pedig lezajlik az utolsó
gyermekbérletes elõ adás is. 
A jeles napok, és hagyományõrzés je -
gyében a húsvéti ünnepkörhöz kapcso-
lódóan lesz majd húsvéti játszóház,
kézmûves foglalkozás, táncház és vásár
is. Április végén pedig megrendezésre

kerül a Diák-Szín-Tér, a kemenesaljai if-
jú tehetségek kulturális fesztiválja. 
A moziban továbbra is bõséges válasz-
ték áll a látogatók rendelkezésére,
úgy  mint: premierfilmek, új magyar fil-
mek, közönségsikerek, ifjúsági filmek,
és mozimatiné a gyerekeknek.
Folytatják munkájukat a kisközösségek,
mûvészeti csoportok, klubok, baráti
társaságok, amelyek mûködéséhez he -
lyet biztosít az intézmény. Új közösség
is alakult az elmúlt év végén, elsõ -
sorban a nyugdíjas korosztály látogatja
az Örömtánc néven futó klubot. 
»Ha április, akkor Tulipánfesztivál...
– Idén április 12. és 14. között rendez -
zük meg tavaszköszöntõnek is mond-
ható fesztiválunkat, melynek elõkészí -
tési munkálatai már megkezdõdtek,
hama rosan hozzáférhetõ lesz a rész -
letes program. A sok-sok fellépõ között
megemlítendõ a Margaret Island fel -
lépése, a Lord, Lisztes Jenõ és zeneka-
ra, Varga Feri és Balássy Betty, és még
sokan mások. A meghívott vendég -
elõadók mellé a helyi erõk is mozgósít-
va lesznek, pl.: a Soltis Lajos Színház,
és a zeneiskola részérõl is lesznek
közremûködõk, továbbá fellépnek
majd az általános iskolák diákjai, az
intézmény mûvészeti csoportjai, a
helyi, vagy Celldömölkhöz kötõdõ ze-
nekarok is. Mindezeken túl különbözõ
népi alkotókat, kézmûveseket, Keme -
nes alja hagyományõrzõ csoportjait is
köszönthetjük köreinkben. Szeretnénk
hazahívni a Tulipánfesztiválra mindazo-
kat a fiatalokat, akik Celldömölkrõl in-
dulva, korábban tagjai voltak külön -
bözõ helyi alkotó-mûvészeti csopor -
toknak, és ma már valamely mûvészeti

ágban jegyzik a nevüket. A fesztivál új
elemeként virágvásárt, valamint „Tuli -
pános láda” néven inter aktív kézmû -
ves játszóházat is kínálunk majd kö-
zönségünknek.
»2019-et írunk. Ez az év jelentõs a város
életében. Ennek tükrében milyen prog-
ramok várhatók a jubileum kapcsán?
– Hagyományos programjaink mellett a
másik meghatározó irányvonal az idei
évben a város 40 éves jubileuma.
Január 12-én lezajlott  a jubileumi ün-
nepség, melynek keretében két kiállí-
tás is nyílt. A „40 év, 40 kép” címû tár-
lat még március 31-ig megtekinthetõ a
galérián. Az elõcsarnokban pedig elin-
dult a „Celldömölki album” címet viselõ
fotósorozat, melynek elsõ elemeként
az 1979-es városavatáshoz kapcsolódó
fotó- és dokumentum összeállítást le-
het fellelni a tárlókban. Ez február 28-ig
tekinthetõ meg. Az év folyamán min-
den hónapban más-más celldömölki
képsorozattal gazdagodik az album,
mely feldolgozza majd Celldömölk tör-
ténelmét: bemutatva a város mezõ -
gazdaságát, oktatását, kulturális életét,
sportéletét, természeti és társadalmi
környezetét, mindent, ami az elmúlt 40
évben városunkban történt.
»Az intézmény életében némi fejlesz-
tés is megvalósulni látszik...
– A színházterem technikai felújítása
tavasszal elkezdõdik, melyhez a pályá-
zaton elnyert támogatások mellett az
önkormányzat is hozzájárul anyagilag.
Emellett a mozi az új évet infrastruktu-
rális modernizálással tudta indítani,
melyet pályázati forrásból sikerült meg   -
valósítani.

»REINER ANITA

„Farsangtól a Tulipánfesztiválig...”
Évindító beszélgetés Pálné Horváth Máriával, a KMKK igazgatójával

Számos hangszerrel gazdagította tárgyi
felszereltségét az Ádám Jenõ Zenei
Alapfokú Mûvészeti Iskola. Az új zene-
szerszámokat január végén vették hasz-
nálatba a tanárok és növendékek. 

– A zeneiskola az elmúlt tanévben sikerrel
pályázott egy hangszercsere program
keretében, melynek köszön hetõen több
mint 4 millió forint ér tékben nyílt lehe -
tõségünk hangszervásárlásra. A beszer-
zett zeneszerszámok értéke külön bözõ:
mérettõl, minõ ség tõl és kiviteltõl füg -
gõen. A pályázat részeként úgynevezett

mesterhangszerhez is hozzájutottunk, pél-
dául egy olyan csellóhoz, amit a legkiseb-
beknek is a kezébe tudunk adni. – tájé-
koztatott Bejczi Károly, a zeneiskola igaz -
gatója. A hangszerpark bõvítéséhez még
hozzátartozik két üstdob, csellók, kürtök,
trombiták beszerzése, illetve újdon ságnak
számít még a tavalyelõtt megvásárolt
vibrafon is. Emellett a Kodály program ke-
retében egy pianínót is beszereztek, a
Mûvészetoktatásért Ala pítvány segítsé -
gével pedig nagymér tékû hangszer fel -
újításra is adódott le hetõség, az egyik
zongora teljes mértékben megújult. 

– Nem csupán központi elõirányzatból
tudtunk hangszereket beszerezni és fel-
újítani, hanem folyamatosan segít sé -
günkre van az iskola mûködését elõ -
segítõ alapítvány, melynek fenntartásá-
hoz az 1% adófelajánlások is hozzájárul-
nak. Ezúton is szeretnénk megköszöni
mindazok segítségét, akik adójuk 1%-
ával a zeneoktatást támogatják, és a to-
vábbiakban is számítunk mindazok szí-
ves felajánlására, akik fontosnak tart ják
az alapítvány mûkö dését, és a jövõ nem -
zedékének zenei oktatását. – mond ta
Bejczi Károly, az intézmény igaz gatója. 
A Mûvészetoktatásért Alapítvány adó-
száma: 18897432-1-18

»REIENER ANITA

Új hangszereket kapott a zeneiskola
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Itt a farsang…
A farsang a vízkereszttõl hamvazószer-
dáig, a nagyböjt kezdetéig tartó idõ -
szak elnevezése. Hagyományosan a
vidám lakomák, bálok, mulatságok,
jelmezes forgatagok ideje, mely az
idén január 6-tól március 6-ig tart.

Farsang idõszakában egymást érik a vi-
dám programok, bálok és mulatságok,
melyek a tél temetését, a tavasz köze-
ledtét jelzik. A keresztény kultúr körben
ez a húsvéti böjt elõtti tivornyázás, a
nagy evések és ivások idõ szaka. Ere -
dete a kereszténység elõtti idõkre nyú-
lik vissza: a télbúcsúztató ünnepségek
már az ókori Görög or szág ban is általá-
nosak voltak, és az ókori Rómában is
rendeztek álarcos felvonulásokat, ze-
nés táncmulatságokat a téltemetés-ta-
vaszvárás jegyé ben.
A farsang alapvetõen a gazdag népha-
gyományokra épül. Magyarországon a
farsangi szokások a középkorban ho -
no sodtak meg. A karácsonyi idõszak
elmúltával, a mezõgazdasági munkák
megkezdése elõtt, a telet záró idõ -
szakban sokfelé rendeztek bálokat,
tánc mulatságokat a falvakban, illetve
a nagypolgárság és az arisztokrácia a
városokban. Vidéken általában a kocs-
ma vagy a fonó volt a színtere ezek-
nek az eseményeknek. A különféle
szakmák, céhek báljai mellett megta-
lálhatók voltak az asszonyok, sõt a
gyermekek báljai is. Népszerûek vol-
tak a batyusbálok, ezekre a résztvevõk
vitték az ételeket, jellemzõen kalácsot,
süteményt és általában baromfihúsból
készült fogásokat. 
A farsangi báloknak mind a paraszti
életben, mind pedig a városi nagypol-
gárság körében komoly hagyományai
voltak, hiszen az eladó sorban levõ lá-
nyokat illetve a házasulandó fiatalem-
bereket ezeken az eseményeken ve-
zették be a társaságba, a legtöbb
lakodalmat is ebben az idõ szakban tar-
tották faluhelyen. 
A farsangi szokások és hagyományok
az idõk folyamán sem vesztették el
jelentõségüket, a bálok ma is népsze -
rûek. Városunkban a farsangi idõszak
báli szezonját az evangélikus gyüleke-
zet bálja nyitotta, 16-án a Soltis Lajos
Színház rendezi meg a Színészek és
Színházbarátok bálját, a városi iskola
Szülõi Munkaközösségi báljára február
23-án, a Szent Benedek Katolikus Is -
koláéra pedig március 2-án kerül sor.

»REIENER ANITA

Báloztak az evangélikusok ...

... és a reformátusok

Hetedik éve, minden év februárjában
rendezi meg az evangélikus gyüleke-
zet hagyományos farsangi bálját. Idén
február 2-án várták a bálozó közön -
séget a Kemenesaljai Mûvelõdési Köz -
pont és Könyvtárba.

A vízkereszttõl hamvazószerdáig tartó
báli idõszakban egymást követik a
különbözõ közösségek báljai. Február
2-án a celldömölki evangélikus gyü -
lekezet tartotta báli mûsorát a Ke -
menesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtárban, melyre felekezeti hova-
tartozástól függetlenül várták az ér -
deklõdõket. A hagyományosnak mond -
ható rendezvényt hetedik alkalommal
szervezte meg a helyi közösség, mely-
nek megnyitóján Rác Dénes evangéli-
kus lelkész Pál apostol szavaival kö-
szöntötte a színházteremben össze -

gyûlt vendégeket, üzenve, hogy a sok
rossz dolog mellett lássuk meg azokat
a dolgokat is, melyek áldást adnak,
hiszen „az örvendezõ szív megszépíti
az arcot.” 
A báli mûsorban felléptek a Hajnal -
csillag Evangélikus Óvoda nagycsopor-
tosai, akik a celldömölki piac hangula-
tát idézték fel verses jeleneteikkel. Az
óvodások után a hatvanéves múltra
visszatekintõ, számos rangos elisme-
rést magáénak tudható Zalai Tánc -
együttes szórakoztatta a közönséget a
határon túl is nagy sikert aratott Szép
piros hajnalban címû elõadásával. A
hagyományoknak megfelelõen az elsõ
bálozó konfirmandusok tánca nyitotta
meg az evangélikusok bálját, mely va-
csorával, tombolasorsolással és éjjeli
mulatozással folytatódott. 

»B-VZS

Celldömölk 40
40 év 40 kép címmel fotókiállítás te kinthetõ meg a Kemenesaljai Mû ve lõdési
Központ és Könyvtár Móritz Sán dor galériáján. A kiállítás Benkõ Sándor fotóri-
porter képeinek felhasználásával készült. 
Látogatható: 2019. március 31. 
Celldömölki Album – Városavatás 1979. január 06. Helytörténeti kiál lítás a
KMKK elõ csarnokában.
Látogatható: 2019. február 28.

BÁLI HANGULAT A SZENT MÁRTON OTTHONBAN
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Döntetlen a Cell-Vydrany visszavágón
Celldömölki VSE-Swietelsy Jufa Hotels –
SK Vydrany (szlovák) 5-5, Klubcsapatok
Szuperligája negyeddöntõ, visszavágó,
Celldömölk. Játékvezetõk: Szabó II. L.,
Fodor R.
Páros: Szita, Kriston – Lelkes, Novota
2:3 (-4, -9, 3, 8, -7) Álmosan kezdett a
celli kettõs, de nagy munkával ki -
egyenlített. A döntõ játszmában nem
volt esélyük a házigazdáknak, így hát-
rányból várhatták az egyéni párharco-
kat. (0-1)
Egyéni 1. kör: Fazekas – Lelkes 3-1 (6, -
9, 4, 11) Fazekas magabiztosan kezdte a
mérkõzést, a második szettben több sze-
rencsés poént is nyert Lelkes, ám a hazai
siker egy pillanatig sem forgott veszély-
ben. (1-1) Kriston – Peko 3-1 (6, 9, -9,
14) Az elsõ, nemeshódosi mér kõzésen
simán verte a fiatal szlovákot Kriston. Ezt
az összecsapást is nyerni tudta a celli,
ám nagyon megizzadt a lelkesen küzdõ
Peko ellen, akin látszott, hogy nincs ve-
szíteni valója, és bátran játszott. (2-1)
Szita – Novota 2-3 (8, -7, 6, -5, -7) For -
dulatos, izgalmas csatát vívott a két já-
tékos, végül a jobban koncentráló No -
vota megérdemelten nyert. (2-2)
2. kör: Kriston – Lelkes 2-3 (8, -10, 10, -
8, -7) Az elsõ mérkõzésen meglepõen
sima, 3-0-s gyõzelmet aratott Kriston,
ezen az estén azonban nem tudta
ráerõltetni akaratát rutinos ellenfelére.
A második szettben 0-5-rõl tudott fordí-
tani a celli, a játszma végén mégis

Lelkes örülhetett. A döntõ szettben már
nem volt kérdéses, hogy megszerzi csa-
pata harmadik pontját Lelkes. (2-3)
Fazekas – Novota 3-1 (-8, 7, 4, 8)
Fazekas visszavágott a vendégek elsõ -
jének, a kinti, 3-1-es vereségért. A celli
játékos nagy kedvvel, összeszedetten
játszott, ellenfele a végére fejben szét-
esett. (3-3) Szita – Peko 3-0 (13, 4, 4)
Az elsõ játszmát leszámítva, nagyon si-
ma volt. (4-3)
3. kör: Kriston – Novota 2-3 (-6, -9, 6,
4, -12) Mindkét játékos hullámzó
teljesítményt nyújtott, a döntõ szett -
ben Novota higgadtabban játszott. (4-
4) Szita – Lelkes 3-2 (9, -9, -7, 4, 7)
Izgalmas csatát hozott a két játékos
összecsapása, Lelkes a végére fejben
és fizikálisan is elfáradt. (5-4) Fazekas
– Peko 0-3 (-7, -4, -8) Fazekas már
nem igazán tudott felpörögni a tét
nélküli mérkõzésre. (5-5)
Az egy héttel korábbi, nemeshódosi
mérkõzésen 6-4-re gyõzni tudott Klam -
pár Tibor legénysége, így elõnybõl vár-
hatta az alsósági visszavágót. A kinti
meccsen nem épp a cellieknek kedve-
zett a környezet, hisz a kicsi, párás te-
rem megnehezítette Fazekasék dolgát.
A második meccsen mindenki azt vár-
ta, hogy megszerzett minimális elõ -
nyét tovább növeli a Celldömölk, ám
ez nem sikerült a házigazdáknak. A
szlovák csapaton látszott, hogy tét nél-
kül, felszabadultan játszott, bátran el-

engedtek egy-egy rizikósabb ütést,
ezért sokszor meglepõ poénokat sze-
reztek. A hazaiaknál Fazekas hozta a
tõle elvártat, csupán Peko ellen nem
tudott nyerni, ám annak a párharcnak
már semmi tétje nem volt, „éles” hely-
zetben aligha lett volna képes ilyen
bravúrra a fiatal szlovák. Kriston két-
szer is öt szettben maradt alul ezen az
estén, fontos pillanatokban csúszott hi-
ba a játékába. Szita többször is indoko-
latlanul feszülten játszott, ám szeren-
csére mindig össze tudta szedni magát,
Novota elleni veresége nem tartozik a
meglepetés kategóriába. A 3 és fél
órás mérkõzés végül döntetlennel
zárult, idegenben szerzett elõnyének
kö szönhetõen a CVSE-Swietelsky Jufa
Hotels csapata jutott a kupasorozat
elõdöntõjébe, ahol február 19-én és
26-án a horvát LifeClass RC Starr Va -
rasdin ellen mérkõzik meg a dön tõbe
jutásért.

»CSUKA LÁSZLÓ

Bajnoki forduló

A Bohém rapszódia 1000. nézõje

NB II. CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS III.
– Pécsi TÜKE SE 13 : 5
Iván Csaba 4, Markó András 4, Ölbei
Péter 3, Bakonyi Bertalan 1, Iván
Csaba – Markó András páros.
Csapatunk alaposan visszavágott az
õszi pécsi vereségért.

A BOHÉM RAPSZÓDIA CÍMÛ FILM 1000. NÉZÕJE TÖRÖK GERGÕ CELLDÖMÖLKI NÉZÕ VOLT.
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AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok

95-ös benzin
Gázolaj

Tankoljon jó minõséget jó áron!




