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Összesen 200 millió forintos támo-
gatást nyert el az a közösségi köz-
lekedést fejlesztő pályázat, amely 
Celldömölk Város Önkormányzata 
gesztorságával, a MÁV Zrt., a Vasi Vo-
lán Zrt., öt települési önkormányzat 
és három támogató szervezet köz-
reműködésével valósul meg Celldö-
mölkön és a térségben. A pályázat 
támogatási szerződését október 22-
én írták alá a Városházán.

Navigare necesse est! - Hajózni mu-
száj! – hangzott Pompeius idején, ami a 
mai kor embere számára azt jelentheti, 
hogy közlekedni, utazni szükséges. Így 
vezette be Dummel Ottó, a műszaki iro-
da vezetője azt a több projektpartner 
részvételével megvalósuló 200 millió 
forintos fejlesztést, mely a közössé-
gi közlekedés versenyképességét és 
az utazóközönség kényelmét növeli.  
Az Új Széchenyi Terv Nyugat-du-
nántúli Operatív Program keretében 
megvalósuló projekt a különböző közle-
kedési ágazatok összehangolásáról szól.  
Ahhoz, hogy ez jól működjön, megfele-
lő véráramlásra van szükség, mely biz-
tosítja azt, hogy akár a vasúti, akár az 
autóbuszos, a kerékpáros vagy éppen a 
személygépkocsis közlekedést válasz-
tók is minél gyorsabban el tudják érni a 
munkahelyüket, az oktatási és hivatali 
intézményeket – mondta el Breznovits 
István, a Nyugat-dunántúli Regionális 
Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Non-
profit Kft. ügyvezető igazgatója a pro-
jektbemutató rendezvényen. 
Egy hasonló pályázati rendszerben, az 
ún. Parkolj és Utazz programban né-
hány évvel ezelőtt már voltak hasonló 
közlekedésfejlesztési elképzelései az 
önkormányzatnak, ami a projektpart-
nerek együttműködésével közel 400 
millió forintos beruházás lett volna – 
elevenítette fel az előzményeket Fehér 
László, Celldömölk Város polgármeste-
re. A „Közösségi közlekedés fejlesztése 

a Celldömölki kistérségben” című pá-
lyázat kapcsán az alapterv kicsit mó-
dosult, szemmel tartva azt a kikötést, 
hogy a pályázat bekerülési összege 
nem haladhatja meg a 200 millió fo-
rintot. A beruházás során Celldömölk 
Város Önkormányzata – mint konzor-
ciumi vezetőpartner –, a MÁV Zrt. és a 
Vasi Volán Zrt. is egy-egy projektelemet 
tudhat magáénak, egyenként kb. 40–
50 millió forintos fejlesztési hozzájáru-
lással. Fehér László polgármester azt is 
elmondta, hogy a pályázat száz száza-
lékban támogatott, tehát egyik projekt-
partnernek sem kell önrészt vállalnia. 
Az önkormányzat két projektelemet 
valósít meg. Ezzel egy olyan összetett, 
logisztikai problémát oldanak fel, mely-
lyel elősegítik a pályaudvarok váro-
son keresztül történő megközelítését. 
Egyrészt javítják az autókkal érkezők 
közlekedését, másrészt a kerékpáro-
sok, illetve a gyalogosok odavezeté-
sét. Ennek egyik eleme a Kossuth utca 
járdáinak a Budai Nagy Antal utcától a 
vasútállomásig történő burkolása (a vá-
rosközpontéval megegyező) térburkoló 
kővel. A Kossuth utca mindkét oldalán 
kerékpárút lesz kijelölve, az SZTK felőli 
oldalon pedig parkolósávot alakítanak 
ki. Az önkormányzat másik vállalása, 
a Dózsa György és a Rákóczi utca ta-
lálkozásánál lévő parkoló felújítása. 
A projekt bemutatásakor elhangzott, 
hogy ez a terület új, részben aszfaltos, 
részben térburkolatos felületet kap, így 
növelve a parkolóhelyek számát. 
A Vasi Volán Zrt. az autóbuszállásokat 
újítja fel a le- és felszálló gyalogos te-
rületekkel együtt. A vasútállomás előtti 
területen és a taxiállomás környékén 
térburkoló kővel újul meg a közleke-
dési felület, illetve mozgássérült parko-
lót is kialakítanak. Papp László, a Vasi 
Volán Zrt. vezérigazgatója elmondta, 
hogy azok a fejlesztések, amelyek az 
egyes alágazatok együttműködését 
szolgálják, túlmutatnak azon, hogy az 

utas számára könnyebb átszállást és 
komfortos jegyváltást biztosítsanak.  
A hosszútávú cél az, hogy azok az uta-
sok, akik ma az egyéni közlekedést 
választják, valós alternatívát kapjanak 
a közösségi közlekedés által, így olyan 
döntést tudjanak hozni, hogy a kevésbé 
környezetszennyező megoldásokhoz 
nyúljanak – tette hozzá a vezérigazgató.  
Mile Károly, a MÁV Zrt. projektvezető-
je elmondta, hogy az utóbbi időkben 
egyre gyakoribbá vált, hogy a MÁV 
az önkormányzatokkal és a Volán tár-
saságokkal együttműködve keresi a 
pályázati lehetőségeket. Jó példája en-
nek a celldömölki projekt is, melynek 
keretein belül a MÁV a vasútállomás 
várócsarnokát újítja fel új burkolatok-
kal, akadálymentesítéssel. A Volán 
celldömölki forgalmi irodája beköltözik 
a vasútállomás területére, a volt étte-
rem egy részén kerülnek kialakításra 
az irodák, pihenők, a szociális blokk 
és a MÁV-jegypénztárakkal egy térben 
megközelíthető saját jegypénztáruk. 
A felújítás után a buszpályaudvar fe-
lől akadálymentesen megközelíthető 
lesz az állomásépület és a magaspe-
ron. A fejlesztés részeként elektronikus 
utastájékoztató táblákat helyeznek el, 
amelyeken percre pontos, valós idejű 
vasúti és közúti járatinformációk jelen-
nek meg. A teljes projekt kerékpárle-
rakó helyek kialakítását is tartalmazza. 
A csatlakozó önkormányzatok: Boba, 
Kemenesmihályfa, Nagysimonyi Ne-
meskocs és Ostffyasszonyfa területén 
– Celldömölkhöz hasonlóan – a vasút-
állomás közelében kerékpártárolókat 
hoznak létre. 
A projekt támogatási szerződését Fehér 
László, Celldömölk Város polgármestere 
és Breznovits István, a Nyugat-dunán-
túli Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatója írták alá a konzorciumban 
részt vevő tagok – Celldömölk Város 
Önkormányzata, a MÁV Zrt., a Vasi 
Volán Zrt., Boba Község Önkormány-
zata, Kemenesmihályfa Község Ön-
kormányzata, Nagysimonyi Község 
Önkormányzata, Nemeskocs Község 
Önkormányzata, Ostffyasszonyfa Köz-
ség Önkormányzata – és a támogató 
civil szervezetek – a Mozgássérültek Vas 
Megyei Egyesülete, az Együtt Celldö-
mölk Városért Egyesület, az Aktívpont 
Triatlon és Szabadidősport Egyesület 
– képviselői részvételével megtartott 
rendezvényen.
  »BARANYAI-VAJDA ZSUZSA

A közlekedési ágazatok összehangolt fejlesztése

a támogatási szerződés aláírása

megújul a vasútállomás és környéke

» A K T U Á L I S
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Tisztújító közgyűlést tartott az Együtt 
Celldömölk Városért Egyesület október 
28-án. A tagok új elnököt, vezetőséget, 
és egyéb tisztségviselőket választottak. 

A rendezvény elején Söptei Józsefné alelnök 
köszöntötte az egybegyűlteket, majd a már 
előzőleg felállított jelölőbizottság elnöke 
ismertette a különböző posztok aspiránsait. 

Még mielőtt sor került volna a szavazásra, 
az alelnök a korábbi alapító okirat módosí-
tására tett javaslatot, miszerint a vezetőségi 
tagok számát bővítsék ki hét főre (az elnök-
kel együtt), továbbá háromfős számvizs-
gáló bizottság, egy titkár és egy pénztáros 
alkossa az egyesület szervezeti felépítését. 
A voksolás során a jelölőbizottság által ja-
vasolt személyek minden poszton elnyerték 

a tagok szimpátiáját, így száz százalékos 
támogatottsággal új elnököt választottak 
Marics Sándorné személyében. A vezető-
ségben további hat személy kapott helyet: 
Márton Tivadar, Söptei Józsefné, Bíró Gábor, 
Ónodi István, Doktor-Vági Anikó és Udvardy 
Mihály. A titkári feladatokat a továbbiakban 
is Csihar Csabáné, a pénztárosi feladatokat 
pedig Nagy Józsefné látja el. A háromfős 
számvizsgáló bizottság tagjai a következők: 
Pestiné Németh Erzsébet, Simon Ernőné és 
Molnárné Sámson Erzsébet. »RA

Tisztújítás az Együtt Celldömölk Városért Egyesületnél

2013. október 29-én tartotta soros ülé-
sét Celldömölk Város Képviselő-testülete. 
A lejárt határidejű határozatokról és a két 
ülés között történtekről Fehér László pol-
gármester számolt be, majd őt követően 
Soós Ferenc, a Vas Megyei Kormányhi-
vatal Munkaügyi Központja Celldömölki 
Kirendeltségének vezetője számolt be a 
Celldömölk és térsége foglalkoztatási hely-
zetéről. Képviselői kérdések megvála-
szolása után a döntéshozók elfogadták a 
kirendeltségvezető beszámolóját. Ezután a 
2014. év pénzügyi koncepciója és a 2013. 
év harmadik negyedév teljesülésének be-
számolója következett, melyet Kiss Lilla, a 
pénzügyi iroda vezetője ismertetett, rész-
letesen alább olvashatnak róla, Kedves Ol-

vasóink. Mivel egyre nagyobb az igény az 
urnafalas temetkezés iránt, a régi megtelt 
–újabb urnafal létrehozását szavazták meg 
a képviselők. Az ülésen elhangzott, hogy a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 
mint a Berzsenyi Dániel Gimnázium és 
Szakképző Iskola fenntartója a 2014/15-ös 
tanévben a gimnáziumi képzést illetően a 
hat évfolyamos képzésben egy, a négy év-
folyamos képzésben két osztály indítását 
tervezi. 
Városunk jövőre kettős jubileumot ünne-
pel: a településegyesítés 110., illetve a 
várossá avatás 35. évfordulóját. Ebből az 
alkalomból a város önkormányzata ünnep-
ségsorozatot indít, amelynek egyik jelen-
tős eseménye a januári rendezvény lesz, 

amelyen díjak átadását tervezi. Ebből az al-
kalomból szeretné a város elismeréseinek 
sorát bővíteni a Pro urbe Celldömölk-díjjal, 
mely Celldömölk érdekében a társadalmi, 
gazdasági, tudományos, egészségügyi, 
szociális, oktatási, kulturális, művészeti, 
sport és egyéb területeken végzett tevé-
kenységért magánszemélyeknek és kö-
zösségeknek egyaránt adományozható 
lesz. Ezt követően a 2014–2020. évi Euró-
pai Uniós fejlesztési forrásokkal kapcsola-
tos stratégiai fejlesztés volt a téma, mely 
a gazdaságfejlesztési részprogramokhoz 
kapcsolódóan összegyűjti a települési il-
letve kistérségi projektötleteket. Az ülésen 
elhangzott ezzel kapcsolatban, hogy olyan 
témákra kell koncentrálni, amely túlmutat 
a lokális hatáson, pénzügyi nagyságrendje 
pedig nem borítja fel sem a kistérségen 
belüli, sem a megyei rendszert. »la

Díjat alapítottak a kettős jubileum tiszteletére

A 2014. év pénzügyi koncepciójának tervezési irányelvei
Celldömölk Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2013. október 30-i 
soros ülésén tárgyalta többek között 
a 2013. év III. negyedév gazdálkodá-
sáról szóló beszámolót és a 2014. évi 
pénzügyi koncepciót. A 2013. év III. 
negyedév teljesítésének főszámairól, 
a várható teljesítésről és a 2014. évi 
koncepció tervezési irányelveiről Kiss 
Lilla pénzügyi irodavezetőt kérdeztük: 

– Az állam a társulási kiegészítő finanszí-
rozással ösztönzi a kötelező önkormányzati 
feladatok társulás általi ellátását. 2013. jú-
lius 1. óta a Városi Óvoda és a Népjóléti 
Szolgálat fenntartói a jogi személyiséggel 
rendelkező intézményfenntartó társulások, 
ami azt jelenti, hogy az átadott intézmé-
nyek teljes évi tevékenysége átkerül az 
átvevő szerv költségvetésébe. Mindkét 
intézményben működési hiány várható. 
Ennek egyik oka a következő: a Népjóléti 
Szolgálat szolgáltatási szerződés keretében 
biztosítja az élelmezést a Kemenesaljai 
Egyesített Kórháznak díjazás ellenében. 
A kórház az alacsony OEP finanszírozás 
okozta likviditási problémák miatt a vá-

sárolt élelmezésszámlákat július óta nem 
fizeti, ami működési hiányt eredményez 
a Népjóléti Szolgálat költségvetésében. 
A Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Intézményfenntartó Társu-
lás Tárulási Tanácsának határozata alapján 
amennyiben a kórház nem rendezi a lejárt 
határidejű és az esedékes tartozását a Nép-
jóléti Szolgálat felé, 2013. december 1-jei 
dátummal egy hónap felmondási határidő-
vel, a szerződés felmondásra kerül, mivel a 
kifizetetlen számlák miatti bevételcsökke-
nés már a Népjóléti Szolgálat működését 
veszélyezteti. A fenti esetben a betegek 
étkeztetéséről a kórháznak más módon 
kell gondoskodnia. A Városi Óvoda várha-
tó hiánya mintegy 38 millió forint, amire 
az állami feladatalapú finanszírozás nem 
nyújtott fedezetet. A többi intézményben 
működési hiányra nem kell számítani.  
A költségvetési törvényjavaslat alapján 
2014-ben a finanszírozási rendszerben 
lényeges változtatás nem várható. Az 
iparűzési adóbevétel alapján számított 
támogatás-elvonás mintegy 128 millió 
forint lesz az állam részéről, ami a köte-
lező feladatellátás területét érinti.

A 2014. évi koncepcióban tervezett útfel-
újítási és csapadékvíz-elvezetési tételek 
mintegy 250 millió forint kiadást jelente-
nének, ezekre a célokra pályázati forrás 
nem áll rendelkezésre. Az útfelújítások 
prioritási sorrendjében még nem történt 
konszenzus, a kiadási oldal tervezése a be-
vételek függvényében történhet. Az önkor-
mányzat legjelentősebb bevételi forrása az 
iparűzési adóbevétel, 2013. évi teljesülése 
és a 2014. évre tervezhető bevétel alap-
vetően befolyásolja a tervezett felújítások 
megvalósítását. Celldömölk Város Önkor-
mányzatának 135 millió forint működési 
hitelkerete van, ami csak átmeneti likvi-
ditási problémák fedezetéül szolgál, 2013. 
év második felében nem volt szükség a 
hitelkeret igénybevételére és a képvise-
lő-testület 2014-re sem tervez működési 
hitelfelvételt. A szerkezetátalakítási tarta-
lékból összesen 57 millió forint összegű tá-
mogatást igényelt az önkormányzat, ebből 
38 millió forintot a Városi Óvoda működési 
hiányára. A pályázat eredménye nagyban 
befolyásolja Celldömölk Város Önkormány-
zata 2013. évi gazdálkodását és a 2014. 
évi előirányzatok tervezését.
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Mindenszentek és halottak napját az 
emberek elhunyt szeretteikre való em-
lékezéssel töltik. Ilyenkor szinte min-
den sírra kerül koszorú, virág, gyertya 
és mécses. Október 31-én városunk 
vezetői is lerótták kegyeletüket az elő-
dök előtt a celldömölki és az alsósági 
temetőkben. Emlékeztek mindazokra, 
akik jelentős szerepet töltöttek be tele-
pülésünk életében. Fehér László polgár-
mester, Farkas Gábor jegyző valamint 
Karádi Mihály önkormányzati képvise-
lő megkoszorúzták dr. Gosztonyi János 
és dr. Gömbös Ferenc országgyűlési 
képviselők sírját a celldömölki teme-
tőben. A kegyelet virágait helyezték 
el Tima László egykori alpolgármester 
és gimnáziumi igazgató nyughelyén. 
Mécsesgyújtással adóztak Dala József 
járási tanácselnök, Horváth Lajos isko-
laigazgató, az Új Kemenesalja örökös 
szerkesztőbizottsági tagja sírjánál. Fő-
hajtással tisztelegtek Göttmann Bódog 
egykori csendőr alezredes, Celldömölk 

Város díszpolgára, valamint Gáyer Gyula 
botanikus, az általános iskola névadó-
jának sírhelyénél. Alsóságon dr. Kovács 
Zoltán önkormányzati képviselővel kö-
zösen rótták le kegyeletüket Győrffy 
László országgyűlési képviselő és Var-
ga László Csaba alpolgármester végső 
nyughelyénél.
Október 31-én, az esti órákban Halot-
tak napi megemlékezést tartottak az 
Alsósági Katolikus templomban. A szer-
tartás elején Dr. Koltai Jenő katolikus 
plébános köszöntötte a megjelenteket, 
majd közös énekkel megkezdődött az 
ökumenikus istentisztelet, melyet Né-
meth Tamás református lelkész, Ke-
rekes Csaba evangélikus lelkész és Dr. 
Koltai Jenő katolikus plébános celebrál-
tak. Az olvasmányok és az imádságok 
mind-mind azokra a szeretteinkre em-
lékeztettek, akik bár Isten hajlékába 
költöztek, de szívünkben és lelkünkben 
örökké továbbélnek. A megemlékezés 
után gyertyás menet vezetett a ravata-

lozóhoz. Az ünnepség zárásaként az ön-
kormányzat és a történelmi egyházak 
képviselői koszorút helyeztek el a ra-
vatalozó mellett található emlékműnél, 
ahol szintén mécsesgyújtással rótták le 
kegyeletüket a jelenlévők. »kr – VZS

» K Ö Z É L E T

Mesterházy Attila, az MSZP elnöke ok-
tóber 28-án személyesen mutatta be 
a párt vasi képviselőjelöltjeit. Az 1-es 
számú választókerületben dr. Nemény 
Andrást, a párt Vas megyei elnökét, a 
2-es körzetben pedig Fehér Lászlót, 
Celldömölk polgármesterét indítják. 

„Ma Magyarországon a legnagyobb prob-
léma az egzisztenciális biztonság hiánya” 
– hangzott el azon a sajtótájékoztatón, 
ahol Mesterházy Attila, az MSZP elnöke 
a párt vasi képviselőjelöltjei mellett a 
szocialisták választási programját is be-
mutatta. Véleménye szerint programjuk 
igazi baloldali program, amennyiben öt 
kiemelt társadalmi csoportra: a gyer-
mekekre, a nőkre, a munkavállalókra, a 
kis- és középvállalkozókra, valamint az 
idősekre, nyugdíjasokra koncentrál. „Egy 
igazságos, szabad és biztonságos Magyar-

országot akarunk, ahol a jólét a hétköz-
napok része a magyar családok számára” 
– jelentette ki Mesterházy. Az MSZP a vá-
lasztási programmal egyidejűleg elindítot-
ta „szembesítő kampányát”, melyben a 
Fidesz politikusait azokkal az ígéretekkel 
kívánják szembesíteni, amelyekkel 2010-
ben a választópolgárokat „traktálták”.  
„A »Beszéljük meg« kampány során az 
MSZP jelöltjei végigjárják mind a 106 
választókörzetet, és lakossági fórumok 
keretében meghallgatják a választópol-
gárok problémáit, és megismertetik ve-
lük választási programjukat” – mondta el 
Mesterházy Attila a Szombathelyen tartott 
sajtótájékoztatón.
A párt programjának ismertetése közben 
zajlott a jelöltek bemutatása is. Az MSZP 
és az Együtt–PM választási megállapodása 
alapján Vas megyében a három választó-
körzetből kettőben az MSZP, egyben pedig 
a Bajnai Gordon vezette Együtt–PM szövet-
ség állít jelöltet, közös jelöltként tekintve 
a képviselőjelöltekre. Az 1-es számú, 
szombathelyi központú választókerület-
ben dr. Nemény Andrást, a párt Vas me-
gyei elnökét, indítják. Mesterházy Attila 
dinamikus, fiatal politikusként jellemezte 
Nemény Andrást, aki a szocialista frakció 
tagjaként fejlesztéspolitikai kérdésekkel 
foglalkozik. A párt másik vasi jelöltje Fe-
hér László, Celldömölk polgármestere, aki 
Mesterházy Attila megfogalmazásában 

egy „hiteles és elfogadott szereplője a Vas 
megyei közéletnek”. Vele kapcsolatban 
azt hangsúlyozta, hogy többször is megvá-
lasztották Celldömölk polgármesterének, 
tagja a megyei közgyűlésnek, és a sport 
területén is bizonyított sikeres vezetőként.
Az Új Kemenesalja kérdésére Fehér Lász-
ló elmondta: nagy dilemmát okozott 
számára, hogy elvállalja-e az országgyű-
lési képviselőjelöltséget. A pártoktól, civil 
szervezetektől, a térség polgármesterei-
től érkező számos felkérésre végül igent 
mondott. Kiemelte, a választókerületet a 
rendszerváltás óta nem képviselte Celldö-
mölkön élő politikus, s azok a települések, 
melyek helyi kötődésű politikussal kép-
viseltetik magukat az országgyűlésben, 
gyakran nagyobb mozgástérrel bírnak, 
hiszen közvetlenül a döntések közelé-
ben vannak. Az elmúlt évtizedben vá-
rosvezetőként, megyei képviselőként és 
a regionális fejlesztési tanács tagjaként 
megszerzett tapasztalatait szeretné or-
szággyűlési képviselőként Celldömölk és 
Vas megye javára hasznosítani, még több 
sikeres fejlesztési programot, beruházást 
megvalósítani a város és a térség fejlesz-
tése érdekében. Hangsúlyozta, hogy pol-
gármesteri ciklusát feltétlenül kitölti, és 
a 2014. évi önkormányzati választásokon 
polgármesterként is kíván indulni, ameny-
nyiben erre megfelelő politikai és jogi fel-
tételek állnak fenn. »úk

Fehér László indul az országgyűlési választáson

Mécsesgyújtás a halottak emlékére
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Celldömölk Város Önkormányzata, 
valamint a Kemenesaljai Művelődési 
Központ és Könyvtár a hagyományok-
nak megfelelően idén is szervezett 
megemlékezést az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc tiszteletére.  
Az ünnepi rendezvényt Illés Erika 
szobrászművész 56-os domborművé-
nél tartották, október 23-án. 

Az ünnepi megemlékezés szónoka Fehér 
László polgármester volt, aki beszéde 
elején hangsúlyozta, hogy október 23-a 
minden magyar szívében a szabadság-
vágynak, az elnyomás elutasításának és 
a demokráciáért való hősies küzdelem-
nek a napja. „A legtöbben hajlamosak 
vagyunk fordulatosnak és tragikusnak 
tekinteni hazánk történelmét, míg Ma-
gyarország történelmére gondolva a 
dicsőséges, a sikeres jelzők is igazak. 
Október 23-ával kapcsolatban is felme-
rülhet mindkét aspektus: egyaránt szá-
mít a szabadság és a gyász ünnepének. 
Október 23-a örömünnep: bátor fiatalo-
kat ünneplünk, akik hitték, hogy ebben 
az országban jobb lesz. November 4-én 
pedig kegyelettel fejet hajtunk az ele-
sett hősök emléke előtt. 1956. október 

23-án Budapesten a szovjet megszál-
lást és diktatúrát tovább már nem tűrő 
több tízezres tömeg forradalmat és sza-
badságharcot hirdetett. Szándékuk volt: 
koalíciós alapon átalakítani a kormányt, 
helyreállítani a többpártrendszert, de-
mokratikus választásokat kiírni. A forra-
dalom vívmányainak konszolidálására 
azonban már nem volt mód, szabadság-
küzdelmünket elfojtották, megkezdő-

dött a megtorlás, 1958-ban kivégezték 
a forradalom miniszterelnökét, Nagy 
Imrét is. Ma is őrizzük a mártírhalált hal-
tak, börtönre ítéltek emlékét. A forrada-
lomra emlékezve ma sem tévedhetünk 
el abban, hogy eszményeinket követni 
kell: a szabadság, az egyenlőség, az em-
beri méltóság, a nemzeti identitás, az 
európaiság, a demokrácia eszményeit. 
Október 23-a 1956 mellett 1989-re is 
emlékeztet bennünket, hiszen az 1956-
os forradalom vetette el a magvát, hogy 
89-ben megszülethetett a harmadik Ma-
gyar Köztársaság” – hangzott el a város-
vezető beszédében. 
A Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szak-
képző Iskola diákjai verses-zenés ünnepi 
műsorral léptek közönség elé, az össze-
állítás szerkesztője Gulyásné Vass Vero-
nika volt. A műsorban közreműködtek 
még: Gosztola Dorina és Túri Gábor.
A jelenlevő pártok, civil szervezetek, 
intézmények képviselői elhelyezték az 
emlékezés koszorúit a domborműnél, 
majd az emlékezők a katolikus teme-
tőbe vonultak, és lerótták tiszteletüket 
Koloszár Zoltán ’56-os áldozat és Máté 
Lajos, a celldömölki ’56-osok egyik ve-
zetője sírjánál.

1956 emlékezete az 56-os domborműnél…

Az 1956-os Szövetség Celldömölki Ta-
gozata, az Alsósági Életfa Egyesület, 
a Nemzetért Polgári Kör Kemenesaljai 
Tagozata, valamint a Kemenesaljai Tri-
anon Társaság a vasútállomáson levő 
mozdonyparkban adózott az 1956-os 
forradalom és szabadságharc emléké-
nek, október 23-án. 

A megemlékezés kezdetén Bartha Ist-
ván szavalt el egy, a nemrég elhunyt 
költő-tanár Balogh József tollából szár-
mazó verset, majd a Sebestyén Zoltán 
vezette Kemenesmagasi Citerazenekar 
és Népdalkör Hagyományőrző Egyesü-
let műsorának első része következett.  
A rendezvényen ünnepi beszédet mon-

dott Kovács Ferenc országgyűlési képvi-
selő, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke, aki 
Nagy Imre miniszterelnök 1956. október 
23-án mondott beszédéből idézett: 
„Töltsön el benneteket a hit, és olyan 
hit a jövőben, ami engem is eltölt, és 
olyan hidegvér és józanság, amire ma 
mindenkinek szüksége van. […] Miköz-
ben a mintegy kétszázezer ember a kor-
mányfő szavait figyelte, egy pár tízezer 
főből álló másik csoport, az állampárti 
diktatúra szimbólumát, a Sztálin szobrot 
döntötte le talapzatáról. Október 23-án 
a sztálinista politikai berendezkedés 
összeomlott Magyarországon, és kirob-
bant a történelem talán legdicsősége-
sebb forradalma és szabadságharca, 
melyben egyetemisták, munkás fiatalok 
néztek farkasszemet az orosz tankokkal. 
Október 28-ra úgy tűnt, hogy a forrada-
lom győzedelmeskedik. Ezen a napon 
jelentette be Nagy Imre, hogy az ÁVH 
megszűnik, s hogy a magyar kormány 
tárgyalásokat kezd a Szovjetunióval a 
még az ország területén állomásozó 
szovjet alakulatok kivonásáról. Úgy tűnt, 
hogy a magyar átalakulást szorgalmazó 
erők felülkerekedtek és a forradalom 

győzött. A nyugati hatalmak felől ígért 
és oly nagyon várt segítség azonban 
elmaradt, a maroknyi, szabadságáért 
küzdő magyarság magára maradt, mint 
korábban 1526-ban, 1711-ben vagy 
1849-ben. November 4-én az iszonya-
tos szovjet katonai fölény segítségével 
megkezdődött a kommunista restaurá-
ció, mely felszámolta a forradalom vív-
mányait” – idézte fel a szónok az 56-os 
eseményeket, melyek kapcsán október 
23-án a forradalom eszmei hagyatéká-
nak, vezetői és megannyi névtelen hőse 
emlékének adózunk örök tisztelettel.
Miután a jelenlevők elhelyezték az em-
lékezés koszorúit, Rozmán Kristóf előa-
dásában Jankovich Ferenc: Idei hó című 
verse hangzott el, majd ismét a magasi-
ak zenéltek. Heim Géza, a Kemenesaljai 
Trianon Társaság elnöke zárszavában a 
helyi 56-os történéseket és azok hőseit 
elevenítette fel, kiemelve a községi és 
járási Nemzeti Bizottság, valamint a va-
sutas munkástanácsok aktív részvételét 
és tetteit.
 »REINER ANITA

…és a mozdonyparkban

Kérdés: Milyen hal található a horgász-
bolt kirakatában?

uk_13_11_08.indd   6 2013.11.05.   21:47:31



Új Kemenesalja »   2013. 11. 08.

7

» P O R T R É

Piri Zoltán neve ismerősen cseng la-
punk olvasói számára, hiszen többször 
említettük jótékonykodása kapcsán. 
Olyan ember ő, aki fontosnak tartja a 
múltját, a gyökereit… Ez megmutat-
kozott pályaválasztásában is, hiszen 
a történelemtanítást választotta hi-
vatásául. Erről tanúskodik a Hollandi-
ai Magyar Hírek, a Hollandiai Magyar 
Szövetség lapja mottójául választott 
idézet is: „Hogy ki vagy, kivé lettél,/ 
egy dolog szabja meg,/ bárhová is 
vetődj el:/ a gyökered.” A korszerűen 
berendezett celldömölki lakásukban 
fogad a halk szavú, nem túl bőbeszé-
dű tanár úr, akit megkérek, meséljen 
az életéről. 

– Kemenesmagasiban születtem, de 
szergényi vagyok. Egész gyermekkoro-
mat Szergényben töltöttem, egészen 
1956. november 27-éig éltem ott. Szü-
leim gazdálkodtak, és nekem is – mivel 
másik fiú nem volt a háznál – ezt a sor-
sot szánták. Ezen kívül a szüleim nem 
voltak jómódúak, nemigen mutatkozott 
lehetőség arra, hogy továbbtanuljak. 
Nekem azonban minden vágyam az 
volt, hogy tanulhassak. És mivel 1956-
ban kitört a forradalom, a menekülési 
láz 16 éves fiatalemberként engem is 
elért, és kerékpárral vágtam neki a Nyu-
gatnak, egészen pontosan Ausztriának. 
»Hová került ekkor Ausztriában?
– Egy hétre lágerbe kerültem. Azért töl-
töttem ott csupán egy hetet, mert nem 
politikai menekültként tartottak nyilván. 
A hozzám hasonló korúaknak megvolt a 
lehetőségük, hogy tanuljanak. Így ke-
rültem hamarosan Tirolba, a seitens-
tetteni kolostorba, ahol egy magyar 
nyelvű gimnázium működött. Az első és 
a második évben a németet mint ide-

gen nyelvet tanultuk, a későbbiekben 
viszont ez lett az oktatás nyelve. 
»Hová került a gimnázium elvégzése 
után?
– Szerettem volna Angliába költözni, 
de nem sikerült. Egyébként minden 
diák, aki leérettségizett, kapott egy 
ún. ENSZ-ösztöndíjat, amely a tovább-
tanulásunkat volt hivatott segíteni. Ne-
kem, mivel parasztgyerek voltam, azt 
javasolták, hogy menjek, és tanuljak 
a mezőgazdasági főiskolán. Kényszer-
ből fogadtam el ezt a felajánlást, hogy 
ne kelljen gyárba mennem dolgozni, 
hanem továbbtanuljak, de engem a 
mezőgazdaság nem érdekelt különö-
sebben. Kelet-Tirolban, Lienz mellett, 
egy hollandok által működtetett isko-
lában érettségiztem, ahol az igazga-
tó is holland volt. Mi voltunk az utolsó 
érettségiző osztálya, ő azonban nem 
ment vissza Hollandiába, hanem vett 
egy tanyát Burgenlandban, ahol gyak-
ran meglátogattam. Amikor megtudta, 
hogy nem jutottam ki Angliába, ő köz-
vetített Hollandia felé, és általa kaptam 
meg az egyetemi segélyalapot mint 
ösztöndíjat. Először ki kellett mennem 
még novemberben ismerkedésre, egy 
pszichotechnikai tesztre, hogy ha meg-
kezdem a tanulmányaimat, legyen va-
lószínűsége annak is, hogy befejezem. 
Ekkor egy hetet töltöttem kinn, egy tel-
jes napig tartott a teszt, találkoztam kinn 
magyar diákokkal, megismerkedtem a 
történelmi intézettel, hiszen mindig is a 
történelem vonzott, ezt szerettem volna 
tanulni. Mondták, hogy január-febru-
árban kapok majd értesítést a felvéte-
li eredményéről illetve arról is, hogy a 
történelmet főiskolai vagy egyetemi 
szinten tanulhatom-e. Nagyon örültem 
a felvételi eredménynek, mert kiderült, 
hogy egyetemre vettek fel. 
»Az egyetem után hogyan alakult az 
élete?
– Nyolc évig tanultam, utána gimná-
ziumba kerültem tanítani 1970-ben. 
Összesen három gimnáziumban taní-
tottam: az első év volt a legnehezebb, 
hiszen akkor halt meg édesanyám. Ez az 
iskola nem hosszabbította meg a szer-
ződésemet, utána egy másik gimnázi-
umba kerültem, de ott meg nem volt 
teljes óraszámom, csak tíz órám egy 
héten, ezután kerültem a sajt városá-
ba, Goudába, itt viszont tanítottam 30 
évet. Ez az iskola református líceum volt, 
míg én evangélikus vagyok, feleségem 
pedig katolikus származású. Tréfásan 
meg is szoktam jegyezni, hogy a mi éle-

tünkben megvalósult a teljes ökumené.  
A líceum kétféle iskolatípust foglalt ma-
gában: az egyik ötéves képzést nyújtott, 
a másik pedig hatéves volt, és egyetemi 
felvételre jogosította a végzős diáko-
kat. Jól éreztem magam az iskolában. 
Mindig igyekeztem, hogy ne a szemé-
lyes véleményem szolgáljon tényként. 
Pedagógus pályafutásom alatt egyszer 
sem fordult elő, hogy diák, szülő vagy 
kolléga kifogásolta volna, hogy magyar 
vagyok. Hollandiában egyrészt nehéz 
megmaradni magyarnak, mert a hol-
landok szeretnek bennünket, másrészt 
könnyű megmaradni magyarnak, mert a 
hollandok elfogadják magyarságunkat. 
Elvárják, hogy beilleszkedjünk a társa-
dalomba, de céljuk nem a beolvasztás.
»Olyannyira kedvelték az iskolában, 
hogy nyugdíjazásakor az iskola egyik 
termét nevezték el Önről…
– Ezzel kapcsolatban nem szolgálhatok 
magyarázattal, annál is inkább, mert 
az iskola történetében ez volt az első 
alkalom, hogy tantermet neveztek el 
valakiről. A nyugdíjas búcsúztató az 
addigi szokásokhoz hűen az iskola au-
lájában zajlott. Az ünnepi aktus végén 
a történelmi szekció vezetője felkérte 
a résztvevőket, hogy menjenek fel az 
első emeletre, a nevelői szoba közvet-
len szomszédságába, ahol Piri Zoltán 
kolléga a legutóbbi időszakban tanított. 
Nem tudtam mire vélni a dolgot, de 
követtem a többieket. A falon, az ajtó 
mellett valami le volt fedve piros-fe-
hér-zöld zászlóval. Miután mindannyian 
megérkeztünk, két kollégám eljátszotta 
a magyar himnuszt, majd felkértek en-
gem, hogy leplezzem le a fali réztáblát, 
melyen – nagy meglepetésemre ez állt: 
Zoltanzaal (Zoltán terem). Máig nem 
tudom, miért kaptam, de nagyon meg-
hatódtam. Tettem a dolgom becsülettel, 
a legjobb tudásom szerint, mint a leg-
többünk. 
»A tanítás volt a szívügye, de a peda-
gógusi pálya, a család mellett, tudo-
mányos publikációi is megjelentek, és 
kiterjedt közéleti tevékenységet is foly-
tatott…
– Mivel a gyökereimet mindig is fon-
tosnak tartottam, igyekeztem feltárni a 
Hollandiában található magyar emlék-
helyeket, ezáltal is megtalálni a közös 
kapcsolódási pontot a két nemzet, a két 
állam között.
Piri Zoltán tudományos és közéleti tevé-
kenységével lapunk következő számá-
ban foglalkozunk részletesen.
 »losoncz andrea

„Múltunk megismerése nélkül jelenünket sem ismerhetjük meg”
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Október 26-án került sor az önkéntes 
alapon szerveződött Celldömölki Já-
rás Kemenesalja Mentőcsoport ünne-
pélyes eskütételére. Az önkéntesek 
ezen a napon rendszerbeállító gya-
korlattal mutatkoztak be, amit az ér-
deklődők is figyelemmel kísérhettek.

2013. január 1-e változásokat hozott a 
közigazgatás rendszerében. A megyéken 
belül kisebb közigazgatási egységek, já-
rások jöttek létre, Vas megye területén 
összesen hét. A Vas Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság a megye biztonságá-
nak növelése érdekében minden járásban 
önkéntes alapon szerveződött járási men-
tőcsoportok létrehozását kezdeményez-
te, melyek nagy segítséget nyújtanak a 
kárfelszámolásra és mentésre létrehozott 
állami, önkormányzati szervek feladatel-
látásban. Ennek eredményeképpen szer-
veződött térségünkben a Kemenesalja 
Mentőcsoport, mellyel bezárult a kör, így 

már a megye mind a hét járásában talál-
ható olyan önkéntes mentőcsoport, amely 
szükség esetén hatékonyan beavatkozhat 
az élet és a vagyonbiztonság megóvása 
érdekében. A Kemenesalja Mentőcsoport 
tagsága a jánosházi, kenyeri és celldömöl-
ki önkéntes tűzoltó egyesület, a jánoshá-
zi és egyházashetyei polgárőr egyesület, 
a Celldömölki-Sághegyalja Zrt. tagjaiból, 
valamint elhivatott magánszemélyekből 
áll össze. 
A 40 fős tagállomány ünnepélyes esküté-
telére október 26-án a Kemenesaljai Mű-
velődési Központ és Könyvtár előtti téren 
került sor, ahol Fehér László polgármester, 
majd dr. Takács Árpád tűzoltó ezredes, me-
gyei katasztrófavédelmi igazgató mondott 
köszöntőt. Horváth né Stukics Erzsébet ön-
kéntes mentő kilépve a sorból előolvas-
ta az eskü szövegét, és a mentőcsoport 
tagjai egy emberként esküdtek fel a járás 
védelmére. Az esküt Ágh Péter, országy-
gyűlési képviselő ünnepi beszéde követte. 
A rendezvény rendszerbeállító gyakorlat-

tal folytatódott. Egy feltételezett tartálya-
utó baleset miatt kárelhárítási gyakorlatot 
kellett végrehajtaniuk az önkénteseknek. 
Az első feladat az autóban rekedt sé-
rült személyek kimentése és elsődleges 
egészségügyi ellátásuk biztosítása volt. 
A baleset során veszélyes anyag került a 
szabadba, és a Kemenesalja Mentőcso-
port beavatkozása vált szükségessé an-
nak megakadályozására, hogy az anyag 
beszivárogjon a csatornarendszerbe. Ezzel 
párhuzamosan megelőző intézkedése-
ket is végre kellett hajtaniuk: lezárták a 
veszélyeztetett területet, kimenekítették 
a közeli társasház lakóit (alpin techniká-
val), valamint ideiglenes befogadóhelyet 
alakítottak ki részükre. Mindeközben ösz-
szeült a helyi védelmi bizottság kataszt-
rófavédelmi munkacsoportja, és további 
feladatokat határozott meg a mentőcso-
portnak. A gyakorlat értékeléssel zárult, 
mely során a Kemenesalja Mentőcsoport 
„megfelelt” minősítést kapott. A követel-
mények teljesítésével rendszerbe állt az 
önkéntes alakulat, és szükség esetén leg-
jobb tudásuk szerint részt vehetnek a já-
rás védelmében. A mentőcsoport az ár- és 
belvizek elleni védekezésre szakosodott, 
a rendkívüli időjárás felszámolására, vala-
mint az Opál tartálypark közelsége miatt 
a vegyi anyagok felszámolása kapcsán 
kialakult veszélyhelyzetekre tud reagálni.  
A látványos rendezvényt egész napos kí-
sérő programok színesítették. Gyermek-
programokkal, foglalkoztató feladatokkal 
várták az érdeklődőket, akik megtekint-
hették a Kemenesalja Mentőcsoport esz-
közállományát, szakfelszereléseit. »B-VZS

Bevetésre kész a Kemenesalja Mentőcsoport

Újabb közéleti szereplő fogadta el a 
Cselekvő Összefogással Celldömöl-
kért Egyesület meghívását a Közéleti 
kávézó című rendezvényre. Október 
25-én, egy népszerű egyetemi tanár, 
dr. Kiss László alkotmánybíró volt a 
város vendége.

Ismét Vas megyéből elszármazott befo-
lyásos személyiség volt a Közéleti kávézó 
rendezvénysorozat vendége. Ezúttal dr. 
Kiss László alkotmánybírót köszöntötte 
a Kemenesaljai Művelődési Központ és 
Könyvtárban Fehér László, a Cselekvő Ösz-
szefogással Celldömölkért Egyesület elnö-
ke. A jánosházi születésű professzor nem 
is olyan régen – a település városavató 
ünnepségén – vehette át szülővárosától a 
díszpolgári címet. Ugyan már több mint 
negyven éve Pécsett él – és az elmúlt 16 
esztendőt Pécs és Budapest közötti ingá-
zással töltötte –, de amikor csak teheti, 

hazatér szülőföldjére, Kemenesaljára. Nem 
titkolta, hogy első generációs értelmiségi 
családból származik, apja suszterként ke-
reste a megélhetést, édesanyja pedig ház-
tartásbeliként nevelte három testvérével 
együtt. Dr. Kiss László elmesélte azt is, mi-
lyen út vezette őt a taláros testülethez. Jogi 
karrierjét a pécsi egyetemen kezdte, ahol 
a mai napig tanít. 1998 óta alkotmánybíró. 
A korábbi törvény szerint is az első ciklus 

után újraválaszthatók voltak az alkotmány-
bírák, ez azonban ritka volt a gyakorlatban. 
Kiss Lászlót viszont 2007-ben újra meg-
választották, így már a második ciklusát 
tölti a jogi pálya csúcsán. Az egybegyűltek 
élvezettel hallgatták a népszerű egyete-
mi tanár történeteit, aki szívesen mesélt 
néhány humoros jegyzőkönyvi esetről, 
melyből már egy egész gyűjteményt őriz 
a fiókjában. Természetesen kedvenc témá-
jába, a jogalkotásba is belemerült. Nem 
rejtette véka alá szomorúságát, amikor 
arról beszélt, hogy az 1990 utáni nemze-
dék mennyire „elveszett a világban”. Elké-
pedt, amikor az egyetemen a hallgatóinak 
arról beszélt, hogy régen nyomtatványon 
kellett engedélyt kérni a csókolózáshoz, 
és senki nem kételkedett abban, hogy a 
professzor úr viccel. Ilyen és ehhez hason-
ló történetekkel csalt mosolyt a jelenlévők 
arcára, akik saját kérdéseiket is feltehették 
a jogtudósnak. A rendezvényen résztve-
vők a közel kétórás beszélgetés során egy 
közvetlen, jó humorú embert ismerhettek 
meg közelebbről. »BARANYAI-VAJDA ZSUZSA

Beszélgetés alkotmányos keretek között
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Janikovszky Éva írásait fenntartás és 
korhatár nélkül szeretik az emberek, 
művein gyerekek generációi nőttek 
fel. Hosszú ideig senki sem tudta olyan 
hangon, olyan módon ábrázolni a fel-
nőtt–gyerek kapcsolatot, mint ahogy 
ő tette. Műveit átszövi a humor és a 
szeretet. 2013-ban több mint tíz hely-
színen volt látható az írónő életét és 
munkásságát bemutató tárlat. A „Kire 
ütött ez a gyerek?” illetve az „Örülj, 
hogy fiú!” vagy az „Örülj, hogy lány!” 
című népszerű kötetetek írójának em-
lékkiállítása nemrégiben nyílt meg a 
művelődési központ galériáján. A ván-
dorkiállítás állandó kísérője Horváth 
Lili színművésznő, aki október 25-én, 
a kiállítás megnyitóján várta a gyere-
keket és a gyermeklelküket őrző fel-
nőtteket.

– Janikovszky Éva halálának 10. évfordu-
lója alkalmából életét és munkásságát 
bemutató vándorkiállítást szervezett az 
életművét gondozó Móra Kiadó, akikkel 
nagyon jó kapcsolatban vagyok – vallja 
Horváth Lili. Ők kértek fel arra egy év-
vel ezelőtt, hogy kísérjem a kiállítást.  
A színészet mellett elkezdtem gyere-

kekkel is foglalkozni, ezért különösen 
örültem a felkérésnek. Azt látom a sa-
ját gyerekeimen keresztül is, hogy bár 
egy kicsit ,,retrós”, de nagyon aktuális. 
Hiszen az írónő úgy szól a gyerekekhez, 
illetve a gyerekek nyelvén, mintha ők 
maguk írnák, mondanák, beszélnének.
»Hogyan próbáljátok még érdekesebbé 
tenni a kiállítást a gyerekek számára?
– „Ha én felnőtt volnék” címmel mindig 
tartok egy interaktív, játékos előadást 
gyermekeknek, emellett fel is olvasok. 
A gyerekeknek az a feladatuk, hogy el-
mondják, mik szeretnének lenni, ha na-
gyok lesznek, majd el is mutogathatják 
egymásnak. Így próbálom őket bevonni, 
hogy ne csak sima vetítés, illetve felol-

vasás legyen. A gyerekeknek a látotta-
kat még egy foglalkoztató füzet is segít 
rendszerezni, írásban is válaszolhatnak 
az írónővel kapcsolatos kérdésekre. Ré-
ber László rajzaival egy csodálatos vilá-
got teremtenek meg ezek a könyvek, 
amelyek még a nagyobb gyerekeket is 
megfogják. Emellett a kiállításon megte-
kinthetőek még Janikovszky Éva magyar 
és idegen nyelven megjelent könyvei, 
az író kevésbé ismert fotói, személyes 
tárgyai, írógépe, díjai és a művéből ké-
szült bábelőadás kellékei is.
»Nemcsak a gyerek-, de a felnőttirodal-
ma is nagyon egyedi…
– Igen, ha már Janikovszky Éváról beszé-
lünk, meg kell említeni a felnőttekhez 
írott alkotásait is. Egyik híres műve a 
Lemez két oldala címet viseli, amelyből 
egy felolvasó est is készült, amelyben 
szintén részt veszek. Amellett, hogy ő 
a gyerekkönyvei által vált ismertté, hi-
hetetlen humora volt. Talán a gyerekek 
azért is szeretik nagyon, mert jókat lehet 
rajta nevetni. Az egyszerű, mindennapi 
bölcs humora viszont a felnőtt irodalmá-
ban is nagyon jól kirajzolódik. Úgy gon-
dolom, munkássága örök érték marad 
mindenki számára. »karvalics roxána

Egy fiatal alkotópáros, Elekes Gergő 
és Gallai József új, magyar thrillerét 
mutatták be október 26-án a KMKK 
Art Moziban. Az Interjú című film egy 
valós élethelyzet extrém változatát 
viszi vászonra.  

Három egész estés alkotást, több rövidfil-
met és videoklipet tudhat maga mögött 
Elekes Gergő, akinek nem először tűnt 
fel a neve a KMKK ART Mozi filmvásznán. 
A fiatal független filmes Még mindig 
című rövidfilmjét az I. Celldömölki Totál 
Plán fesztiválon különdíjjal jutalmazta a 
zsűri. Gergőt más szálak is kötik a város-
hoz: mint megtudtuk, középiskolás éveit 
a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban töltöt-
te. A filmgyártással már gyerekkorában 
is kacérkodott – „Nem tagadom, a Vissza 
a jövőbe-trilógia megnézése után gon-
dolkoztam el azon, hogy mi lenne, ha 
a barátaimmal mi is megpróbálkoznánk 
a filmezéssel. Természetesen, amikor a 
15 éves kisgyerek elgondolja, hogy nagy 
volumenű filmeket csinál, hamar rájön, 
hogy ez nem működik olyan könnyen, és 

visszavesz a tempóból. 2010 óta azon-
ban folyamatosan gyártjuk az alkotáso-
kat, és talán mondhatom, hogy pozitív 
visszhanggal” – állítja Gergő, aki azt is 
elárulta, hogy a dráma áll hozzá a leg-
közelebb. 
Most azonban minden eddiginél me-
részebb vállalkozásba fogott rende-
zőpartnerével, Gallai Józseffel. Közös 
rendezésük egy magyar-francia thriller, 
az Interjú címet viseli. A film forgató-
könyvét Gallai József jegyezte le. A tör-
ténet szokványosan indul: egy fiatal nő 

álláshirdetésre jelentkezik, a helyszínen 
azonban egyáltalán nem megszokott in-
terjúhelyzet várja. Egy hidegvérű gyilkos 
– aki csak telefonon keresztül hallattatja 
a hangját – macska-egér játékot játszik 
a főhősnővel. A film ereje nem az erő-
szakos jelenetekben rejlik, ennél többről 
van szó. A véresen komoly játék régi se-
beket, váratlan titkokat hoz a felszínre, 
ami mozaikszerűen rajzolódik ki a néző 
előtt. Gallai József elmondta, hogy a film 
alapötletét az a tény ihlette, hogy ma 
Magyarországon nagyon nehéz álláshoz 
jutni, és ebben a cipőben ő is többször 
járt már. Ezt a helyzetet továbbgondol-
ta és kicsivel több, mint egy órás, tizen-
hatos karikával ellátott film kerekedett 
belőle. A rendezők elmondták, hogy az 
Interjú című thriller egy minimálkötség-
vetésű film. Alig 250 ezer forintból, nyolc 
forgatási nap alatt készült. Ez azonban 
mit sem vesz el a színészi játék színvo-
nalából, a forgatókönyv kidolgozottsá-
gából, a hibátlan zenei aláfestésből, az 
operatőri munka és a vágás minőségé-
ből. Az alkotópáros azt is elárulta, hogy 
már tervben van a következő munka, 
mely valószínűleg Csáth Géza egyik no-
vellájának adaptációja lesz.  »B-VZS

Janikovszky Éva vándorkiállítás Celldömölkön, 
avagy ,,Kire ütött ez a gyerek?”

Megnéztük: nem csak egyszerű thriller

elekes gergő és gallai józsef a filmezés szerelmesei
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A horgászat legfőbb célja manapság 
a természetben való kikapcsolódás. 
Ezen kívül a horgászat egy elismert 
sportág, és a horgászok számos or-
szágos és nemzetközi bajnokság ke-
retében mérettetik meg magukat. 
Természetesen a sport megfelelő űzé-
séhez elengedhetetlenek a jó minő-
ségű eszközök. Városunkban a Dínó 
Horgász- és Fegyverbolt főként erre a 
sportágra szakosodott, emellett fegy-
ver- és lőszeráru, valamint pirotech-
nikai eszközök is megtalálhatók itt. A 
több mint 20 éves vállalkozás múlt-
járól az üzlet tulajdonosát, Csöngéné 
Nyaras Évát kérdeztem: 

– Ha már a vállalkozás előzményeiről 
beszélünk, meg kell említenem, hogy 
semmi kötődésem nem volt a horgá-
szathoz, lánykoromban egyáltalán nem 
horgásztam. Több mint 30 évvel ezelőtt 
ismerkedtem meg férjemmel, Ferivel, 
aki aztán megszerettette velem ezt a 
sportot. Onnantól kezdve rendszeresen 
jártunk és járunk horgászni. Akkoriban 
nem volt erre a célra szakosodva egy 
üzlet sem a környéken, így nem volt 
kielégítve a kereslet sem. A Balatonon 
láttunk először egy hasonló üzletet, és 
akkor vetődött fel az ötlet, hogy Celldö-
mölkön nyitunk egy horgászboltot. 24 
évvel ezelőtt indítottam el a vállalkozást, 
kezdettől fogva a Dózsa György utcában 
vagyunk. Először béreltem az üzletet, 
majd megvásároltam. Azóta már kibőví-
tettük, tíz éve pedig teljes felújítást ka-
pott az épület. 
»Később pedig bővült a kínálat…
– 1992-ben megszereztem fegyver- és 
lőszerárusításra szóló bizonyítványo-

mat. Azóta árusítunk engedély nélkül, 
ill. engedéllyel vásárolható fegyvereket 
és önvédelmi eszközöket. Emellett piro-
technikai termékek is kaphatók nálunk, 
amelyeket az év 365 napján este 10 órá-
ig használhatják fel saját területen belül 
a 18. életévüket betöltött személyek. A 
vállalkozás is bővült, hiszen a férjem a 
Balatonon, Akaliban csónakokat és vízi 
járműveket üzemeltet, ezeket meg le-
het vásárolni, illetve ki is lehet bérelni. 
Csónakok, vitorlások, motoros és eve-
zős csónakok, valamint ezekhez tartozó 
felszerelések a hajózási szabályzat sze-
rint. Természetesen a horgászat is követi 
a divatot, ezért lépest kell tartani vele. 
Nagyon fontos a folyamatos fejlődés az 
üzletben mind személyileg, technikailag 
és az árukínálatban egyaránt. Emellett 
mindig van újabb és újabb ötletünk a 
mindenkori igényeknek megfelelően. 
»Később a horgászat már nem csak hob-
bi volt, hanem versenyszerűen űzted… 
Milyen sikereket éltél meg ezáltal?
– Annyira belejöttem ebbe a sportág-
ba, hogy elkezdtem versenyszerűen 
horgászni. Először helyi, megyei, majd 
országos versenyeken is részt vettem. 
Több versenyen is első helyezést értem 

el. Később, 1994-ben pedig bekerültem 
a magyar női válogatottba, a sport révén 
eljutottam többek között Romániába, 
Portugáliába és Olaszországba is. 2000-
ben rendezték meg a Horgász Olimpiát 
Firenzében, az Arno folyónál. Csodála-
tos élmény volt, főként, hogy minden-
ki egy folyónál horgászott: gyerekek, 
férfiak és nők egyaránt. Az olimpia után 
viszont abbahagytam a versenyszerű 
horgászatot. Természetesen hobbimként 
megmaradt ez a sportág, hétvégenként 
rendszeresen járunk horgászni a Bala-
tonra, emellett többször megfordultunk 
már tengereknél és óceánoknál is. 
»Többször foglalkozott már veletek az or-
szágos szakmai sajtó, illetve média is…
– Úgy gondolom, hogy a vízparton eltöl-
tött idő és tapasztalat hozzájárult ahhoz, 
hogy néhány országos média rendszere-
sen készít velünk riportot. Sokan kikérik 
tanácsunkat is az adott vízterületekre. 
Ha elutazunk egy horgászútra, mindig 
viszünk magunkkal operatőrt, aki forgat 
a helyszíneken. A horgászélményeinkről 
szóló filmek segítségével egy-egy mód-
szert, vagy egy adott horgászterméket 
ismertetünk meg a nyilvánossággal. 
Ezek a filmek, illetve riportok főként a 
PVTV-n és a Fishing and Hunting csator-
nán, horgászújságokban és DVD formájá-
ban is elérhetőek.
»Sokak szerint a horgászat az egyik leg-
megnyugtatóbb sportág. Mit jelent ez 
számodra?
– Valóban a sporthorgászat megnyugtat-
ja az embert, hiszen kiülsz a vízpartra, 
ahol csend van és megszűnik a világ kö-
rülötted. Nagyon pihentető sport, segít 
kikapcsolódni, és segít kipihenni a sok 
stresszt, ami folyamatosan éri az em-
bert ebben a rohanó világban. Nekem 
ez a szenvedélyemmé is vált. Amikor 
horgászok, úgy érzem, hogy legyőztem 
a természetet, a vízben élő halakat, 
amelyeket gyakran kifogás után vissza-
engedek, fogja ki az utókor horgásza is. 
A természetet, a vizeket tisztelni, védeni 
és szeretni kell! »karvalics roxána

Horgászatra szakosodva

Kedves Olvasóink!

A cikkel kapcsolatban egy kérdést rej-
tettünk el az újság bizonyos oldalán. 
A kérdésre helyesen válaszolók között 
egy balatoni vitorlázást sorsolunk ki a 
2014-es nyári szezonba.
Beküldési határidő: 2013. november 15.
Címünk: ujkemenesalja@celldomolk.hu 
vagy Kemenesaljai Mûvelôdési Központ 
és Könyvtár, Dr. Géfin tér 1., II. emelet 
9. számú iroda. 

csönge ferenc és nyaras éva a zsákmánnyal
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 Megkérdeztük
  » válaszoltak Támogatja a tulipánfesztivált?
»KÉRDEZ: KARVALICS ROxÁNA »FOTÓ: BARANyAI-VAJDA ZSuZSA

Először Hévízen láttam, hogy 
rengeteg tulipán díszíti az 
utcákat és a köztereket. Na-
gyon gyönyörű volt, ezért 
különösen örülök a virágül-
tetésnek. Ehhez kapcsolódó 
fesztiválról, illetve progra-
mokról nem hallottam még, 
de remélem, hogy váro-
sunkban hagyomány válik 
majd belőle. Ha jól tudom, 
ezek a tulipánok kora ta-
vasszal fognak virágozni, így 
legalább ebben az időszak-
ban is lesz egy színvonalas 
rendezvény a városban, 
amely majd megmozgatja a 
lakosságot. A virágok meg-
szépítik a várost, és új színt 
visznek a város életébe.

Nagy 
Szabolcs

Nagyon szépnek tartom vá-
rosunkat, de a virágzó tu-
lipánokkal még szebb lesz 
majd. Sokan ültettek tuli-
pánt az elmúlt hetekben, 
úgy gondolom, ennek kö-
zösségformáló ereje is volt, 
hiszen kisebb csoportok dol-
gozhattak együtt. Ismerő-
seim körében többen elő is 
jegyeztették a tulipánhagy-
mákat. Úgy gondolom, hogy 
ez egy jó kezdeményezés 
volt a város részéről, a tu-
lipánfesztivál egyedi lesz a 
környéken, még nem hal-
lottam hasonló programról. 
Ezáltal még talán a Hollan-
diával való kapcsolatot is el 
lehet majd mélyíteni.

Városunk nagyon szép, de a 
tavaszi tulipánkavalkád még 
vonzóbbá fogja tenni a te-
reket. Látványos helyeken 
alakítottak ki virágágyáso-
kat, olyan helyeken is, ahol 
eddig még nem is voltak. 
Miskolctapolcán már láttam 
ilyet, ott feltűnően sok tu-
lipán van. Mindenképpen 
hangulatosabbá fogják ten-
ni a várost a színes tulipá-
nok, biztosan ez is nagyobb 
vonzerővel bír a turisták 
számára. Remélem, a lakók 
vigyázni fognak a virágokra, 
odafigyelnek a gondozásuk-
ra. Talán a frissen kiültetett 
növények nem esnek rongá-
lás áldozataivá.

Hallottam már a tulipánülte-
tésről, nagyon jó dolognak 
tartom, hiszen szebb lesz 
tőle a városkép. A városköz-
ponton kívül is sok helyen 
láttam már az ültetvénye-
ket, így lehetőség van arra, 
hogy azok a városrészek is 
megszépüljenek, amelyek 
kívül esnek a központon.  
A helyi iskolákban is töb-
ben ültettek, remélem, több 
éven keresztül megmarad ez 
a hagyomány. A tulipánfesz-
tivál kapcsán főként hagyo-
mányőrző programokat és 
népművészeti előadásokat 
tudok elképzelni, valamint 
tulipánokhoz kapcsolódó 
versenyeket.

Gersey 
Anikó

Golda 
Erzsébet

Somogyi 
Éva

Tisztelt Szerkesztőség!

Önökkel, és legfőképpen az olvasókkal szeretném meg-
osztani élményemet, amiben az önkéntesség révén része-
sülhettem immár nem első alkalommal:

„Egy gyermek első öröme az, ha érzi, hogy szeretik.”
                                                                   (Don Bosco)

Idén immár ötödik alkalommal került megrendezésre a 
két hetes erdélyi, körösbányai gyermektábor a Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány bentlakó otthonában élő gyerekeknek. 
A táborok lebonyolításában közel 30 önkéntes vett részt, 
akik különböző területekről érkeztek, de a gyermekek 
iránti lelkesedés, és elkötelezettség közös volt bennük. 
Ahogy eddig minden évben, idén is arra törekedtünk, 
hogy az együtt töltött két hetet különféle programokkal, 
játékokkal tegyük emlékezetessé. Amit viszont ennél is 
fontosabbnak éreztünk és valójában a tábor legfőbb célja 
is, hogy pótoljunk valamit abból, amiben ezek a gyerme-
kek igazán hiányt szenvednek, a szeretetből, a törődésből 
és a figyelemből. A gyermekekkel töltöttük a nap szinte 
minden percét, az ébredéstől a reggeli tornán át a közös 
pancsolásokon, világraszóló focimeccseken keresztül egé-
szen az esti mese végéig.
A körösbányai táboroztatók, az Alapítvány, valamint a 
gyerekek nevében szeretnénk még egyszer megköszön-

ni a felajánlásokat, a támogatást, és bátorítást, mellyel 
olyan sokan hozzájárultak, hogy felejthetetlen két hetet 
töltsünk együtt a gyerekekkel!

Celldömölki támogatóink voltak: Wewalka Kft., Szent Már-
ton Patika, Maci-Cuki Cukrászda, Fincsi Pékség, és a Kato-
likus Karitász celldömölki csoportja.
A tábor önkénteseinek nevében köszönettel: 

kreif kinga

» O L V A S Ó I  O L D A L

Olvasói levél
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Asztalitenisz
Félegyházi ASI – Celldömölki VSE-
Swietelsky-Wewalka 4:6
Extraliga 6. forduló, asztalitenisz baj-
noki mérkőzés
Páros: Korponai, Szudi – Fazekas, 
Nagy 0-3 (-5;-8;-6).
Egyéni: 1. forduló: Korponai – Faze-
kas 0:3, Szűcs – Nagy 0:3, Szudi – Sz-
ita 3:2. 2. forduló: Korponai – Nagy 
0:3, Szudi –Fazekas 3:2, Szücs – Szita 
0:3. 3. forduló: Szudi – Nagy 3:1, Kor-
ponai – Szita 3:0, Szűcs – Fazekas 0:3.
Győzött: Szudi 3, Korponai 1 illetve 
Fazeksa 2, Nagy 2, Szita 1, Fazekas-
Nagy 1.
A vendéglátók fiatal játékosa, Szudi, 
alaposan megnehezítette a mieink 
dolgát, végül azonban diadalmas-
kodott a csapatban erősebb cell-
dömölki alakulat.

Szlovákia U21 – Celldömölki VSE-
Swietelsky-Wewalka 1:6
Asztalitenisz Szuperliga, nemzetközi 
asztalitenisz mérkőzés 
Páros: Slovacik, Novata – Fazekas, 
Nagy 1:3.
Egyéni: Slovacik-Fazekas 0:3; Novota-
Nagy 1:3; Valuch-Szita 1:3; Novota-
Fazekas 1:3; Valuch-Nagy 3:1.
Jelentős tudásbeli különbség mutat-
kozott a két csapat között a celliek 
javára, ezt híven tükrözi a mérkőzés 
végeredménye.

Asztalitenisz NB II.
Publó-Csókavár TC – CVSE-SWIETELSKY-
WEWALKA II 12:6
Német Péter 3, Teket Attila 1, Lukács 
Balázs 1, Németh-Teket páros 1.
A tartalékos celldömölki csapatnak 
nem volt esélye a listavezető ellen.

Asztalitenisz NB III.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA III. – 
Széchenyi ESE I. 15:3
Máthé Gyula 4, Orbán Renátó 4, Dr. 
Németh Gábor 3, Fehér László 2, Dr. 
Németh – Fehér páros 1.
A vendégek az eddigi hat fordulóban 
minden mérkőzésüket megnyerték, 
éppen ezért meglepő, hogy a hazaiak 
ilyen simán nyerték a találkozót.

Asztalitenisz NB III.
Győri Vertikál SE – CVSE-SWIETELSKy-
WEWALKA 11:7
Tamás László 2, Szabó Ferenc 2, Ba-
lázs Gyula 1, Csupor Máté 1 valamint 
a Tamás-Balázs páros.
A celliek gyengén játszottak, így 
simának mondható vereséggel ért 
véget a mérkőzés.

 S P O R T  «

Küzdelemből jeles
9700.hu Ingatlaniroda (Szombat-
hely) – CVSE KSZ 52-35 (10-13, 9-5, 
15-8, 18-9) 
Szombathely városi-városkörnyéki 
kosárlabda-bajnokság 5. forduló
Vezette: Esztergályos, Kovács B. 
CVSE KSZ: Szabó 14/3, Rozmán 10, 
Gaál T. 4/3, Hérincs 2, Csói 4.
Csere: Lang S.-, Bíró-, Orbán 1.
Játékos-edző: Csói Gábor.
Edző: A csapatjátékunk nagyon 
gyenge volt és rengeteg labdát ad-
tunk el. A 3. fordulóban ez is elég 
volt a győzelemhez, így a szőnyeg 
alá söpörtem a hibákat. Most jön egy 
beszélgetés, amit már korábban meg 
kellett volna ejtenem. Mindezek el-
lenére az utolsó 5 percig szoros volt 

a mérkőzés, küzdelemben jelest ér-
demlünk.

U16-os eredmény:
Celldömölki Titánok – ZTE KK 16-
128 
Regionális kadett (u16) kosárlab-
da-bajnokság 4. forduló.
CVSE: Kovács K.-, Orbán-, Jagodich-, 
Kovács Á., Kovács B. 1.
Csere: Tóth 2, Pethő-, Piri, Lang 9 , 
Szabó 4. 
Edző: Csói Gábor.
Ellenfelünk átlagéletkora két évvel 
több volt, így fizikálisan sem tudtuk 
felvenni a versenyt. Örülök, hogy a 
különbség ellenére végig hajtottunk 
a mérkőzésen.

Celldömölk központjában a Budai 
N. A. utca 6. sz. alatti családi ház 
nagy, füves udvarral, garázsokkal, 

melléképületekkel, ÜZLETTEL  
(volt CSÖNGE Büfé-Falatozó,  
jelenleg állateledel bolt) eladó.

Infó: Csönge Ferenc
+36 20/29-99-909

Mail: drennan@horgaszcsonak.com
Irányár: 15 M Ft.
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Celldömölk – Jánosháza 2-1 (0-0)
Celldömölk, 350 néző Vas megyei lab-
darúgó-bajnokság 11. forduló 2013. 
október 26.
Vezette: Gaál Ákos (Horváth Zoltán, 
Marácz Zoltán).
Celldömölk: Heiner – Vajda, Györkös, 
Bodor, Enyingi Marcell (Megyesi 49. 
p.) – Szuh, Enyingi Márk – Manganelli 
(Győri 77. p.) – Baranyai (Németh 59. 
p.), Boda (Lendvai 83. p.), Gaál (Mógor 
63. p.). Edző: Hegyi László.
Jánosháza: Tóth – Ruzsa, Smidéliusz, 
Orosz, Szabó – Pintér – Kiss (Fenyő 74. 
p.), Horváth, Balhási – Vánkos, Vágusz. 
Edző: Kelemen Kornél. 
Kiállítva: Bodor Tibor (3. p.).
Góllövő: Németh József (82. p.) és 
Lendvai Gábor (90. p.), illetve Horváth 
Attila (72. p.).
Előmérkőzés: CVSE u21 – Jánosháza 
u21 5-1 (2-0) 
Lőrincz Gábor 2, Gersey Bence, Szakál 
Márk, Horváth Márk. A középmezőny-
höz tartozó vendégegyüttes ellen biz-
tos győzelem.

Király SZE – Celldömölk 1-3 (0-2)
Szombathely, 80 néző Vas megyei lab-
darúgó-bajnokság 12. forduló 2013. 
november 2.
Vezette: Takács Ryan Lee (Szabó Péter 
dr., Bognár László).
Király SZE: Nagy G. – Kiss K., Kiss B., 
Németh, Pokmecz (Nagy B. 84. p.) – 
Hajmási, Tóth, Varga, Kovács - Szalay 
(Putz 75. p.), Bolfán (Dénes 55. p.). 
Edző: Horváth Levente.
Celldömölk: Heiner – Vajda, Megyesi, 
Györkös, Enyingi Márk – Szuh – Bara-
nyai (Lendvai 80. p.), Mógor (Simon 
82. p.), Manganelli, Gaál (Virág 62. p.) 
– Németh (Győri 79. p.). Edző: Hegyi 
László.
Góllövő: Kovács Szabolcs (11-esből 62. 
p.), illetve Németh József (11-esből 12. 
p.), Szuh Ferenc (18. p.) és Manganelli 
Zsolt (78. p.).
Előmérkőzés: Király SZE u21 – CVSE 
u21 0-6 (0-1) 
Hajas Máté 2, Szakál Márk, Lőrincz 

Gábor 2, Gersey Bence. A második he-
lyen álló celliek a negyedik helyen álló 
hazaiakat magabiztosan győzték le a 
második félidő gólerős játékának kö-
szönhetően.

Na, ezt a két meccset sajnálhatja az, 
aki nem látta! Az első, mint egy görög 
dráma, a második, mint egy sakkjátsz-
ma. Kezdjük a drámával: az eleddig 
veretlen Jánosháza Bodor Tibor kiállítá-
sával már a mérkőzés első perceiben 
emberelőnybe került. Az ítélet szigorá-
val lehet, de nem érdemes vitatkozni, 
mert ugyan utolsó emberként történt 
a szabálytalanság, a gólhelyzettől még 
messze volt az eset. Rögtön minden 
kidolgozott taktikát átírt az élet, a Cell 
kénytelen volt visszább húzódni a ter-
vezettnél. A Jánosháza az emberelőny 
ellenére sem tudott mezőnyfölénybe 
kerülni, nem is beszélve arról, hogy 
gólveszélyt sem jelentettek a hazai ka-
pura. Főleg a jelenlegi gólkirályt, a 13 
gólos Vágusz Arnoldot sikerült kivenni 
a játékból. Kívülről úgy tűnt, hogy eb-
ből a meccsből egy gólnélküli döntet-
len lesz a kihozható maximum, amikor 
a második félidő közepén – némileg 
szerencsés módon – vezetést szerez-
tek a vendégek. Jó harminc méterről 
végezhettek el egy szabadrúgást, ami 
olyan szerencsétlenül pattant meg egy 
védőn, hogy a hosszú oldalon érkező 
Horváth egyből ziccerbe került. Félő 
volt, hogy minden eddigi erőfeszítést 
lenulláz ez a találat, de egy újabb 
fordulattal sikerült egyenlíteni. Már 
a 82. percnél tartottunk, amikor mi 
végezhettünk el egy szabadrúgást a 
vendégtérfél közepéről, Győri tovább 
csúsztatta azt Németh elé, aki közelről 
egyenlített. Aztán, hogy teljes legyen a 
katarzis, az éppen Jánosházáról nyáron 
visszatérő, frissen becserélt Lendvai az 
utolsó pillanatokban egy bődületesen 
eltalált lövéssel megszerezte a győztes 
gólt is. A Cellt mindenképpen dicséret 
illeti a küzdeni tudásáért, nagyszerű, 
hogy a mindenkori kispadról olyan já-
tékosokat tud Hegyi László most már 

többedszerre bevetni, akik jól száll-
nak be a meccsbe, sőt el is döntik azt 
a javunkra. A Király SZE ebben a 11. 
fordulóban talán a bajnokság eddigi 
legnagyobb meglepetést okozta az-
zal, hogy saját pályáján verte az addig 
pontvesztés nélküli Répcelakot. Igaz, 
hogy két meghatározó játékosa is be-
gyűjtötte azon a találkozón az ötödik 
sárga lapját, de azért így sem gondol-
ta senki, hogy könnyű mérkőzés vár a 
Cellre a negyedik helyezett szombat-
helyiek otthonában. Főleg, hogy ná-
lunk is voltak hiányzók: az egy meccses 
eltiltást kapó Bodor, valamint az öt sár-
gás Enyingi Marcell és a házi gólkirály 
Boda Péter. A mérkőzés elején a haza-
iak átengedték a terepet a cellieknek 
kontrákra apellálva, de nem jött be a 
számításuk. Jó negyedórát követően 
kétgólos előnyre tettünk szert, először 
a Gaál Gyula elleni szabálytalanságot 
követően befújt büntetőt értékesítette 
Németh József, majd egy, a középvo-
nalnál megszerzett labdát vitt végig a 
héten 38. születésnapját ünneplő Szuh 
Ferenccel, aki nem hibázott lövésekor. 
Kénytelen volt a szombathelyi csapat 
a nyíltabb játékot felvállalni, de nem 
találta ellenszerét a sokat mozgó, jól 
passzoló celliek teljesítményének. 
A remény akkor csillant meg előttük, 
amikor a játékvezető kiegyenlítet-
te a befújt büntetők számát, jobban 
mondva akkor, amikor azt értékesítet-
ték is. Újra fel kellett pörögnie a csa-
patnak, sorra jöttek is a gólhelyzetek, 
amiből egy sakk-mattra kidolgozottat 
Manganelli Zsolt értékesített, eldönt-
ve ezzel a három pont sorsát. Az őszi 
szezonzárásra a második helyről indu-
lunk a sokkal jobb gólkülönbséggel, de 
ugyanannyi ponttal rendelkező Sárvár 
mögött, két ponttal a harmadik Répce-
lak előtt, akikkel november 9-én mecs-
csezünk idegenben. Koronája lehetne 
az idei ősznek egy ottani sikeres sze-
replés, miként az azt egy héttel később 
követő utolsó hazai meccs is a rend-
kívül gyengén szereplő tavalyi bajnok 
Kőszeg ellen. Csak okosan és sikerülni 
fog, de hogy így legyen, segítsünk, 
szurkoljunk együtt a helyszíneken!
  »DOTTO

Két további nyertes rangadó
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ALMAVÁSÁR VÖNÖCKÖN!
 

SZEDETT
TÉLI ALMÁK:

IDARED:             150 Ft/kg
JONAGORED:    150 Ft/kg
GOLDEN:           150 Ft/kg
GÁLA:                150 Ft/kg

Alexander körte: 200 Ft/kg
(Amíg a készlet tart!)

 
Hétfőtől szombatig:  

9 órától 12 óráig és 14 órától 17 óráig.

Érdeklődni: 06/20/337-1864
                       06/70/338-5635

Várjuk minden kedves régi 
és új vásárlónkat!
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ÜZLET, CELLDÖMÖLK SÁGI u. 41.: 06/70/410-9337
telPHely (köcsk): 06/70/410-9336
06-70/372-9441,  06/70/410-9338

ELEKTRO DISZKONT
Celldömölk, Sági u. 41. (Tesco mellett)

www.elektrodiszkont.bolt.hu

LED ÉS LCD TV-k NAGy VÁLASZTÉKBAN!

Nordfrost 6 fiókos fagyasztó A++ 40.000 Ft-tól
Kombinált hűtő már 45.000 Ft-tól

Kishűtők 110 l 25.000 Ft-tól
Mosógépek 50.000 Ft-tól

SZÁRÍTÓGÉPEK 55.000 Ft-tól

Mosogatógépek: 65.000 Ft-tól

További kínálatunk: konyhai mérleg, fürdőszobai mérleg, 
hajsimító, hajszárító, kotyogó, grillsütő, tojásfőző, turmix, 

aszaló, botmixer, hősugárzó, kenyérsütő, vízforraló, húsdaráló, 
mp3, fejhallgató, kenyérpirító, porszívó, olajradiátor.
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