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A tavalyi évben Kresznerics Ferenc
születésének 149. évfordulója alkal-
mából új hagyományt teremtettek a
város, valamint a mûvelõdési köz pont
és könyvtár vezetõi: a 2008-ban alapí-
tott Kresznerics-díj birtokosaival közö-
sen helyeztek el koszorút az al só sági
temetõben a tudós pap síremlékén.
Idén január 18-án ismét lerótták ke-
gyeletüket az akadémikus sírja elõtt.
A tavalyi évben egy új hagyomány
vette kezdetét Celldömölkön. Hogy
Celldömölk városa méltóképpen õriz -

ze meg az egykor a településen élõ
és munkálkodó tudós pap, Kresznerics
Ferenc emlékét, 2015 óta közös ko-
szorúzással tiszteleg a sági esperes-
plébános sírja elõtt. Kresz nerics
Ferenc 1812-ben érkezett Alsó ságra,
ahol egyházi feladatai mellett sokrétû
tudományos nyelvészeti kutatást is
folytatott, melyet a Magyar Tudós
Társaság tiszteletbeli tagsággal ismert
el. Kresznerics 1832. január 18-án tért
örök nyugalomra, földi maradványait
az alsósági temetõ õrzi. Ahogy a tava-

lyi évben, úgy idén is ezen a napon
látogattak el a sírkertbe Celldömölk
város vezetõi, valamint a Kresznerics
Ferenc-díj tulajdonosai, hogy közösen
emlékezzenek meg a sági esperes-
plébánosról. A tudós-pap sírja elõtt
Fehér László polgármester mondott
emlékbeszédet, kiemelve Kresznerics
máig jelentõs kutatásait és példa -
értékû hitéleti munkáját, majd dr.
Koltai Jenõ katolikus plébános, a
Kresznerics-hagyaték szintén neves
szakértõje emlékezett egykori elõd -
jére. Az ünnepélyes tiszteletadás ko-
szorúzással zárult.

»NN

Koszorúzás az alsósági temetõben

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fe-
jezte be a Himnusz megírását. Erre az
eseményre emlékezve 1989 óta ezen
a napon ünnepeljük a magyar kultúra
napját. Városunkban idén is a hagyo -
mányoknak megfelelõen e nap elõ -
estéjén, azaz január 21-én várták a
vendégeket a városi könyvtárba. 

A jeles eseményen Fehér László, a vá-
ros polgármestere mondott ünnepi be-
szédet, melyben hangsúlyozta a ma-
gyar kultúra fontosságát, valamint a
250 éve született Kresznerics Ferenc
jelentõségét. A tudós pap elkészítette a
Magyar Szótárt, de több kézirata ké-
szült, amelyek azonban nem kerültek
nyomdába. Az Alsóságon szolgálatot
teljesítõ plébános rendszeresen átol-
vasta és átstilizálta Dukai Takách Judit
verseit, de sikerült helyreállíttatnia az
érkezésekor romos állapotban lévõ
templomot is, majd a templom számá-
ra lélekharangot készíttetett, és a Med -
gyesy Somogyi családtól ajándékba ka-
pott Madonna a gyermekkel c. fest-

mény számára neobarokk oltárt emel-
tetett, amely ma is a templom dísze -
ként szolgál. Kresznerics Ferencet az
alsósági temetõben helyezték végsõ
nyugalomra, sírhelyét a hatvanas évek-
ben Zongor Ferenc alsósági pedagógus-
helytörténész fedezte fel. Mivel szüle-
tésének 250. évfordulóját ünnepeljük,
Celldömölk Város Önkormány zata és a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár munkatársai az idei évet
Kresz nerics Ferencnek szentelik. Mivel
a hagyományok szerint Cell dömölkön
ezen a napon adják át a 2009-ben ala-
pított Kresznerics-díjat, idén Szabóné
Kiss Ildikó, a Celldömölki Városi Általá-
nos Iskola Alsósági Tagis ko lájának ve -
ze tõje, valamint Czuporné Hetényi Rita,
a Szent Bene dek Kato likus Általános
Iskola tanára, a Mária Rádió munkatár-
sa érdemelte ki, a kitüntetéseket Fehér
László polgármester és Söptei Józsefné
alpolgármester-as z szony adta át. (Mél -
tatásukat a következõ lapszámunkban
olvashatják ked ves Olva só ink.)

Az ünnepi mûsor elõadómûvésze Sudár
Annamária, a celldömölki közönség
szá  mára ismert versmondó volt, aki
rendhagyó irodalomóra keretében ve -
zette be a nagyérdemût az „irodalmi
újrahasznosítás” tárgykörébe. Így ível-
hettünk át századokat, kerestünk és
találtunk kapcsolatot különbözõ korok,
stílusirányzatok és eszmeiség között. A
mûsorban részletek hangzottak el pl.
Ady Endre, Arany János, Bogdán László,
Esterházy Péter, Kányádi Sándor, Márai
Sándor, Orbán Ottó, Radnóti Miklós,
Rigó Béla, Varró Dániel, Weöres Sán -
dor, Zrínyi Miklós mûveibõl. Az ámu -
latba ejtõ elõadás illusztrálásaként vé-
gül álljon itt egy részlet Tóth Krisztina
Hála-változat c. versébõl: „…s bár igaz
lenne majd, hogy Lesz Vigasz –/ J. A.
szájából érdes volt az élet, Petri szájá-
ból szép volt a pimasz:/ bárhogy moz-
duljak, lángnyelven beszélek, torkom-
ban hangjukkal, de semmi az, ha tõlük
éghet éneke az énnek.”

»LA

Kresznerics Ferencre is emlékeztek a magyar kultúra napján
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2016. január 27-én közmeghallgatást
tartott Celldömölk Város Képviselõ-
testülete a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár galériáján. A köz -
életi esemény fõtémája a piac és kör-
nyéke, valamint az alsósági városrész
központjának felújítási tervei voltak.

Fehér László polgármester köszöntötte
az érdeklõdõket, a szakembereket, a
képviselõ-testület tagjait, valamint az
önkormányzati hivatal dolgozóit, majd
átadta a szót R. Takács Eszternek, a Pro
Arch. Építész Stúdió Bt. vezetõ építé-
szének, aki ismertette a terveket: Alsó -
ság központját illetõen a tervezésnél fi-
gyelembe vették a templomtól délre
fekvõ orsós tér kialakítását, az iskola és
a templom közé egy ovális teret
terveztek, felidézve a templombelsõ
építészeti világát. A jelenlegi parkoló
kiváltására az iskola bejárata mellett
egy nagyobb, erõsített zöldfelületes
par koló kialakítását tervezik, illetve a
Takarékszövetkezet mellett található
parkolóhelyeket is bõvítenék. A köz -
pont alsó részét illetõen a közösségi tér

erõsítését célozták meg, hiszen a
sportcentrum és az üzletek elõtt egy
kisebb piacot alakítanának ki, amely
nyáron tetszõlegesen ernyõvel fedhetõ
lehetne. 
A városvezetõ köszönetet mondott a
vállalkozóknak azért, hogy adójukkal
biztosították a korábbi városközpont
rehabilitációs ütemekhez a szükséges
önerõt. Elmondta, a 2014–2020 terve -
zési ciklus pályázatai lehetõvé teszik,
hogy a megkezdett munkát folytassák,

ennek keretein belül megújuljon a piac
és környéke. R. Takács Eszter építész
három tervváltozatot ismertetett, ame -
lyek tükrözik a különbözõ igényeket, és

eltérõ árfekvésû kivitelezési munkákat
tartalmaznak. Az eltérõ érdekek a köz-
meghallgatáson is felszínre kerültek,
hiszen a tájékoztatást élénk érdeklõdés
és vita kísérte. Söptei Józsefné alpol-
gármester-asszony hangsúlyozta: a pi-
ac funkcionálisan ma is jó, de szükség
van a korrodálódott felü letek felújí -
tására, a tetõcserére, zöldfelületek ki-
alakítására, valamint a bútorzat mobil-
lá tételére ahhoz, hogy a közterület
több funkcióssá válhasson. R. Takács

Eszter elmondta, hogy pályafutása
egyik legnagyobb kihívása a celldö-
mölki piac rekonstrukciós terveinek
elkészítése. A különbözõ érdekek fi-
gyelembe vételével márciusra szeret-
nék a terveket véglegesíteni, nyertes
pályázat esetén pedig jövõ év tavaszán
indulhatnának a kivitelezési munká -
latok – tájékoztatta a jelenlé võket a
pályázati határidõkrõl Dummel Ottó, a
mûszaki iroda vezetõje. 
A közmeghallgatás további részében
Fehér László polgármester a költség -
vetést illetõen az intézményi mûködés
költségeinek csökkentésérõl beszélt. A
folytatásban néhány köz ér dekû kérdést
vetettek fel a város lakói.

»LOSONCZ ANDREA
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A piac és az alsósági városrész rekonstrukciója volt a fõ téma

Nyereményjáték
A múlt számunkban feltett kérdés-
re helyesen válaszolók közül a sze-
rencsés nyertesekek:

1.Kovács Roland, 9500 Celldömölk,
Vak Béla u. 14.

2.Rozman Tibor, 9500 Celldömölk,
Zalka Máté utca 45.

3.Szabados Ferenc, 9500 Celldö -
mölk, Kresznerics u. 19.

Kérjük a nyerteseket, hogy az in -
gyenes futómû-állításra gépkocsi-
jukkal fáradjanak ki a Skoda és
Volkswagen Márka szervizbe.
Gratulálunk a nyerteseknek!

uk_16_2_uk 6.qxd  2016.02.02.  14:35  Page 4



5

Új Kemenesalja  »  2016. 02. 05. »  K Ö Z É L E T

2013 júliusában a Munkácsy-kiállítás
festményei között írta alá Fehér László,
Celldömölk és Lengyel Zoltán, Munkács
polgármestere a két település közötti
testvérvárosi megállapodást, a KMKK
galériáján. A két város közötti kap cso -
lat továbbra is élõ, intenzív és fej lõ dõ -
képes, köszönhetõen elsõ sorban dr.
Kovács Zoltán önkor má nyzati kép -
viselõnek.

2016 januárjában a munkácsi városve-
zetés meghívásának eleget téve láto-
gatott a kárpátaljai testvérvárosba a
Söptei Józsefné, Lengyel László alpol-
gármesterek, dr. Kovács Zoltán, Szücs
Dávid önkormányzati képviselõk alkot-

ta celldömölki küldöttség. A találkozó
apropóját a huszonegyedik alkalommal
megrendezett Munkácsi Vörösbor
Fesztivál szolgáltatta. A celldömölki
delegációt a látogatás elsõ napján
Andrij Baloga, Munkács 2015. október-
ben megválasztott polgármestere fo-
gadta a Városházán. A találkozó kere-
tében a felek biztosították egymást a
testvérvárosi együttmûködés szo -
rosabb ra fûzésének, elmélyítésének
szándékáról. A megbeszélés során el -
sõ sorban az oktatás, a kultúra, a sport
területén megvalósítható konkrét
együtt mûködési lehetõségek kerültek
napirendre. A partnerek kölcsönösen
kijelentették, hogy a késõbbiekben

akár a gazdasági kapcsolatok erõsítése
is célként kerülhet meghatározásra. A
találkozó zárásaként a celldömölki kül-
döttség meghívta vendéglátóit a tava-
szi Tulipán Fesztivál, valamint az õszi
Sághegyi Szüreti Napok rendezvényei-
re. A Vörösbor Fesztivállal párhuzamo-
san nemzetközi borászati konferenciát
is rendeztek Munkácson, melyen a ma-
gyarországi testvérvárosok mellett a
Latorca-parti város cseh, szlovák, oszt-
rák és horvát partnerei is képviseltet-
ték magukat. A nevezetes, a magyar
történelemben fontos szerepet betöltõ
Munkács várában megtartott konferen-
cián Söptei Józsefné vetítéssel egybe-
kötött prezentáció keretében mutatta
be Celldömölk városát, valamint a Ság
hegyet, mint bortermelõ vidéket. A
rendezvényen a meghívott vendégek
részére ismertetésre, valamint kóstol-
tatásra kerültek kemenesaljai borok is.
Napjainkban Ukrajnát háború és súlyos
gazdasági nehézségek sújtják. A mun-
kácsi, kárpátaljai magyarság számára
erõs kapaszkodót, valamint határon in-
nen és túl kölcsönösen fontos nemzeti
identitásképzõ erõt jelenthetnek a
Celldömölk és Munkács közötti testvér-
városi kapcsolatok. 

»LENGYEL LÁSZLÓ

ALPOLGÁRMESTER

Munkácson járt a celldömölki delegáció

Megtartotta a 2016-os
év elsõ közgyû lését a
Ság hegy Tér sége Tu -
risztikai Egyesület. A
közgyû lésen három na-
pirendi pontot tárgyalt
a TDM elnök sége és az
egyesület tagjai.

Elõször Hein rich Máté, a
TDM elnöke számolt be
az elmúlt év tevé keny -
ségeirõl, a 2013-ban elnyert 50 millió
forintos pályázati keret felhasználásá-
ról. Ahogy azt az elnök is hang súlyozta,
a 2015-ös év elsõ sorban a brand épí -
tésrõl szólt, a VulkánSág mint márka
létre hozásáról, népszerû sí té sé rõl. Ezt
köve tõen a 2016-os tervek kerültek na-
pirendre, melyek megvalósítására szin-
tén pályázati forrásokat célzott meg az
egyesület. Egy sikeres pályázat esetén
a TDM az idei évben tovább folytatná a
brandépítést, erõsí tené a helyi szol gál -
tatókat és terme lõket, garantált prog-
ramok szervezésében venne részt, cso -
mag aján latok szer kesztését és nép sze -

rûsí tését vállalná, to-
vábbképzési, illetve
szem    lé let  formálási
lehetõ séget biztosítana
a tagoknak, tanul -
mány  utakat szervezne
és folytatná a belföldi
és külföldi kapcsolatok
épí tését. A 2016-os év
fóku szában így fõként
a termékfejlesztés, a
m a r  k e t i n g  t e v é  -

kenységek és az oktatás állna. A köz -
gyûlésen további napirendi pontként
szerepelt a TDM alapító okiratának mó-
dosítása, majd az egyesület elnöke,
Heinrich Máté jelen tette be lemondását
a vezetõi pozícióról. Hein rich Máté
megköszönte a tagoknak a közös mun-
kát, valamint biztosította az szervezetet
arról, hogy szakmai munkáját továbbra
is Celldömölk és térségének turisztikai
fejlesztéséért foly tatja. 
A TDM elnö ké nek az egye sü let je len -
lévõ tagjai Beni Ju ditot választották
meg.

»NÉMETH NÓRA

Közgyûlést tartott a helyi TDM szervezet

Lacza Péter 1943. febru-
ár 22-én született Szom -
bat helyen. Az általános
iskolát Celldömölkön, a
középiskolát Szom bat -
helyen végezte. 1961-tõl
1971-ig Szom   bat helyen,
a Talajjavító Vállalat nál

dolgozott. 1968-ban megnõsült, a há-
zasságból két lányuk született. 1971-
ben kapott munkát Celldömölkön a
Vízügynél mint munkaügyis. Több mint
tíz évig dolgozott a Celli Green Kft.-nél.
Két ciklusban a 7. sz. körzet tanácstag-
ja volt, tevékenykedett az MHSz lövész-
illetve rádiós szakosztályában, valamint
tagja volt utódszervezetének, a Magyar
Tech nikai Tömegsport Szövetségnek is.
1992-tõl alapító tagja volt a polgár -
õrségnek, 2002 óta volt a Celldömölki
Polgárõrség elnöke, a Vas Megyei Pol -
gárõr Szövetség alelnöke. Celldö mölk
és a megye közbiztonságért folytatott
munkája meghatározó volt a megyei
szövetség életében. 2016. január 8-án
hunyt el. Nyugodjék békében!

Lacza Péter
(1943–2016)
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„Kegyelettel és fáj -
dalmas emlé ke zés -
sel gyûltünk ma itt
össze, hogy végsõ
búcsút vegyünk dr.
Szekér Gyulától, akit
90 évesen ragadott
el körünkbõl a halál.
Mélyen megrendül-
ve, a gyászoló csa-
láddal, rokonokkal

együtt érezve állunk e ravatal elõtt.
„Messze setétedik már a Ság teteje” –
így írt szülõ földünk költõje, Berzsenyi
Dániel, mikor elszakadt, búcsúzott
Kemenes aljától. Az elszakadás, a búcsú
mindig nehéz. A legfájdalmasabb,
amikor végsõ búcsút kell vennünk
szeret tünktõl. Szülõvárosa, Celldömölk
nevében búcsúzom most dr. Szekér
Gyulától, Gyula bácsitól. Az elsõ sza-
vunk a köszönet és a hála kell, hogy le-
gyen. Köszönet egy hosszú életért,
amelyet a közösségért való munkálko-
dás hatott át. Cselekvés a tágabb kö-
zösségért, országunkért, és tenni aka -
rás a szûkebb közösségekért, munka-
helyekért, városokért. Koporsója mel -
lett emlékek kavarognak bennem.
Emlékezem, amikor 1979-ben, január
6-án dr. Szekér Gyula átadta Cell dö -
mölk akkori vezetõinek a várossá ava-
tásról szóló oklevelet. Itt van közöttünk,
hogy búcsút vegyen dr. Szekér Gyu -
lától, városunk egykori tanácselnöke,
Tóth József. Mi, celldömölkiek akkor
büszkék voltunk arra, hogy a kormány
képviseletében, miniszterelnök-helyet-
tesként, celldömölkiként jött haza vá-
rosunk nagy ünnepére. Emlékezem,
amikor 2002-ben polgármester lettem,
majd felkerestem Gyula bácsit, aki
érdek lõdve kérdezett városunkról.
Emlé  kezem arra, amikor 2004-ben, a
városavatás 25. évfordulóján Celldö -
mölk díszpolgári címét adományoztuk
neki, elismerve a városunkért végzett
tevékenységet. Gyula bácsi akkor azt
mondta. „Tizennyolc éves koromig itt
jártam iskolába, Celldömölkön. Megta -
nultam sok magvas tudományt, amit
késõbb, ahol tudtam és lehetett, hasz-
nosítottam az életben. Celldömölkrõl
egyetemre kerültem, ahol megtanul-
tam a természettudományos ismerete-
ket, tagja lehettem a fényes szelek
generációjának. A sokszellemûséget, az
egymás iránti toleranciát tanultam
meg. Örülök annak, hogy az élet azt
hozta, hogy hazám szülöttjeként a ma-
gyar érdekeket képviseltem mindenütt,
ahol hazám érdekeit képviselni kellett.”

És emlékezem arra, amikor 2014-ben,
szintén a városavatás immár 35. évfor-
dulóján egészségi állapota miatt nem
vehetett részt, de levélben köszöntötte
városát. Akkor is boldogan emlékezett
vissza a Celldö mölkön töltött évekre, a
hazaláto ga tásokra, s arra a megtisztelõ
feladatra, hogy részt vehetett a város-
sá válási folyamatban.
Tisztelt gyászoló Gyülekezet! Dr. Szekér
Gyula egész élete során felelõsség -
teljes, sokrétû munkát végzett. Ve -
gyész szakemberként, iparpolitikus -
ként, miniszterként kiemelkedõ, áldo-
zatos tevékenységet folytatott, az or-
szág kisebb-nagyobb városaiban, Tisza -
új várostól kezdve, Százhalombattán át
Paksig számos ipari beruházás viseli a
keze nyomát. Otthon, Celldömölkön is
nap mint nap szemünkbe tûnik dr.
Szekér Gyula tevékenységének nyoma,
amikor a Városházánk falán található
felvételre tekintünk. Ezt az eredeti fo-

tót, amelyen Gerald Forddal, az Ame -
rikai Egyesült Államok elnökével látha-
tó, Gyula bácsi ajándékozta városunk-
nak. A felvétel azon a tárgyaláson ké-
szült, amit az Amerikai Egyesült Álla-
mok elnökével a magyar korona és a
koronázási ékszerek hazahozatalával
kapcsolatban folytattak. Ez a tárgyalás
nagy mértékben hozzájárult ahhoz,
hogy 1978. január 6-án a korona haza-
térhetett Magyarországra, s mi, celldö-
mölkiek büszkék vagyunk erre. En -
gedjék meg, hogy itt emlékezzem meg
városunk másik díszpolgáráról, Kiss
Péterrõl, aki szintén Celldömölk szülöt-
te, és miniszterként, miniszterelnök-
helyettesként szintén sokat tett váro-
sunkért, többek között a Városháza
építésénél volt nagy segítségünkre az
egyházzal és a kormánnyal folytatott
tárgyalások során. Két külön emberi
sors dr. Szekér Gyuláé és Kiss Péteré.
De mindketten celldömölkinek vallot-

ták magukat. Gyula bácsi az 1960-as,
70-es években tette a dolgát mindany-
nyiunkért. Péter a 2000-es, 2010-es
években. S mi sokat köszönhetünk ne-
kik. Büszkék vagyunk arra, hogy két
ilyen jeles embert tudhat szülöttének
Celldömölk. Sajnálatos módon egyikük
sem lehet már közöttünk. Gyula bácsi
emlékünkben mindig ott marad ve-
lünk, Celldömölkön. De otthon lesznek
velünk rokonai is, akik városunkban él-
nek, s akik emlékeztetnek rá. 
Tisztelt gyászoló Közösség! Minden
ember, aki megszületetett, elérkezik az
elmúlás pillanatához is. Az élet a szüle-
tés és a halál között zajlik, s eközben
megéljük a fiatalságot és az öregséget,
jókedvet és bánatot, örömöt és kese -
rûséget, pihenést és munkát. Most el-
ment egy Ember közölünk. Egy ember,
akinek teljes életét a közösségi gon-
dolkodás hatotta át, s amelyben a ma-
gánélet és a közösségért való cselek-

vés mindig elválaszthatatlanul összefo-
nódott. Gyula bácsi, Celldömölk Város
Önkormányzata és a városunk lakos -
sága nevében búcsúzom Tõled. A bá-
natot, melyet távozásod okozott mind-
annyiunkban – családodban, baráta -
idban, ismerõseidben, tisztelõidben –
enyhítse a tudat, hogy nem éltél hiába.
Családod az életed folytatását jelentik,
az utókorra hagyott tetteid a közössé-
gért való élést jelképezik. Véget ért az
utad. Mi, akik még itt maradunk, meg-
köszönjük neked, hogy velünk és ér-
tünk éltél, mindazt, amit magadból ne-
künk adtál. Tisztelettel hajtunk fejet. A
szeretet, a tisztelet virágai õrizzék nyu-
galmadat, itt, e csöndes helyen legyen
örökös, nyugodt és békés pihenésed.
Nyugodjál békében.”

FEHÉR LÁSZLÓ, CELLDÖMÖLK POLGÁRMESTERÉNEK

GYÁSZBESZÉDE DR. SZEKÉR GYULA TEMETÉSÉN,
2016. JANUÁR 15-ÉN, BUDAPESTEN)

Búcsú dr. Szekér Gyulától, városunk díszpolgárától

SZEKÉR GYULA

(1925–2015)
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A középiskolák életében máig kedves
hagyománynak számít a szalagfeltûzés
ünnepe. A Celldömölki Berzsenyi Dá -
niel Gimnázium végzõs tanulói idén ja-
nuár 22-én rendezték meg szalagava-
tó ünnepségüket.
Ismét elérkezett a középiskolai évek
egyik legjobban várt eseménye, pén-
tek este megtartották szalagavató ün-
nepségüket a Berzsenyi Dániel Gimná -
zium végzõs diákjai. A jeles rendez-
vény ezúttal – a régi hagyományokat
új ra élesztve – ismét a Kemenes aljai
Mûvelõdési Központ falai között zajlott,
a végzõs tanulók tiszteletére január 22-
én díszbe borult az egész színházte-

rem. Az ünnepélyes pillanatok Sipos
Tibor iskolaigazgató beszédével vették
kezdetüket. „Kedves Diák jaink, Végzõ -
sök! Osztályfõnökük hamarosan a szí-
vük fölé helyezi azt a szalagot, amely
jelzi, hogy fontos idõszak kezdõdik.
Remélem, egyben egy emlékekben és
sikerekben gazdag életszakaszt is
szimbolizál. Véleményem szerint az or-
szágban nincs még egy olyan évfo-
lyam, amelynek ennyi változást kellett
megérnie iskolájában tanulmányai so-
rán. Szerencsére ez semmilyen hatás-
sal nem volt munkájukra, hiszen sok-
sok elismerésre méltó eredménnyel
büszkélkedhet mindkét osztály.” Sipos

Tibor után Fehér László polgármester is
köszöntötte a fiatalokat, hangsúlyozva,
milyen fontos mér föld kõhöz értek az
életükben, valamint biztatva õket arra,
hogy mindig merjenek komoly dönté-
seket hozni és bátor lépéseket tenni
céljaik elérése érdekében. „Negyven -
hét diák áll most itt elõttünk, õk ez év
végén azok közé a közel ötezer egyko-
ri berzsenyis közé tartoznak majd, akik
az iskola megalakulása óta kikerültek
az intézmény falai közül az iskolapad-
ból. Diákok ezrei végeztek már elõttük,
sokan közülük itt élnek Celldömölkön,
többen elkerültek az ország más része-
ire, de mindig szívesen jönnek haza,
ide, Cell dömölkre.” A beszédek után az
ünne pélyes szalagfeltûzés pillanatai
követ keztek. Idén 47 végzõs diák ruhá -
jára tûzte fel a felnõtté válást jelzõ sza -
lagot a két osztályfõnök, dr. Bérdiné
Stipkovits Ildikó és Fódi Vivien, hogy
aztán a tanulók a késõbbiekben is
büszkén viselhessék középiskolai évek
lezárásának egyezményes szimbó lu -
mát. A szalagtûzés után aztán az osz -
tályok mûsorai következtek. A jelen -
lévõ családtagok és barátok az elmúlt
négy illetve hat év osztályfotóiból kap -
tak egy kis ízelítõt, valamint meghall -
gathatták a tanulók zenés elõ adá sait is.
A program hivatalos része végül a két
osztály keringõjével zárult.

»NÉMETH N.

Szalagot kaptak a gimnázium végzõsei

Tavaly télen azzal a szándékkal öltek
disznót az egyesület tagjai, hogy ezt a
téli szokást tovább õrizzék és örökít-
sék. Idén január 23-án ismét kés alá
került egy 170 kg-os sertés. 

A hideg téli hajnalon a csendet a disz-
nó visítása törte meg, majd mire pir-
kadni kezdett, már a perzselésen is túl
voltak. Reggelire a hagyományos sült
vér és sült máj került az asztalra.
Kolbász-, hurkatöltés, majd a hur ká -
nak való rizs fõzése, valamint a zöld-
ségek tisztítása következett, hogy az
orjaleves minél korábban elkészülhes-
sen, illetve a különféle hagyományos
disznótoros ételek is mihamarabb te-
rítékre kerülhessenek: a toros káposz-
ta, a töltött káposzta, a sült oldalas,
karaj és sertéscomb, majd a sült hurka
és kolbász, amelyek mind hagyo má -

nyos, fatüze léses tûzhelyen illetve
sütõben készültek. Közben a szolid, de
vidám poharazgatás sem maradt el. A
közösen eltöltött nap végére elfárad-
va ugyan, de élményekkel gazdagon
távozott mindenki haza.

»LA

Hagyományõrzés az Együtt
Celldömölk Városért Egyesületben

1370 Ft/l + tüzel1370 Ft/l + tüzelőőfa árfa ár
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Grimaszdémon és úrilány – 
aktualitások a Soltis színháznál
Ahogy azt már megszokhattuk, idén is a
Soltis Lajos Színház színészbálja nyitotta
a báli szezont január elején. A hónap vé-
gén pedig legújabb színdarabjuk premi-
erjével örvendeztették meg közönségü-
ket. Ez és egyéb aktualitások kapcsán
beszélgettünk Nagy Gábor igaz  gató úrral.
– Január 30-án „elrajtolt” Bekkankó, a
grimaszdémon... 
– Új darabjaink sorában jelentõs lesz
ezen meseelõadás, amit nem csak gye-
rekeknek ajánlunk, hanem családi szín-
házként akár 3-99 éves korig, hiszen a
zenés mesejáték olyan egyetemes érté-
keket állít középpontba, mint a toleran-
cia és empátia; általuk pedig a negatív
elõítéletek leküzdését, a felszín alatti tu-
lajdonságok megismerésének fontossá-
gát hangsúlyozza. A japán mon dák sze-
rint az emberek a démonoktól való fé-
lelmük miatt járnak a helyes úton.
Bekkankó viszont akárhogy igyekszik,
képtelen riogatni bárkit is. Grimaszszerû
arckifejezése mindenkit mosolyra fa -
kaszt, így démontársai lekezelõen bán-
nak vele, kiközösítik. Egy nap azonban
találkozik egy vak lánnyal, Jukival, akibe
elsõ látásra beleszeret. Rendezõként
Benkõ Péter Pált és Ben kõ Ágnest, a da -
rab zene szerzõiként pedig Benkõ Ág-
nest, Mihátsi Veronikát és Ziembiczki
Dórát tartjuk számon. 
– Február 13-án hatodik alkalommal
kerül színre az „Úrilány szobát keres”
címû bohózat. Mi a darab nagy sikeré-
nek titka?
– Nagyon régen volt már bohózatunk,
és a közönségnek volt igénye erre a

mûfajra. Még stúdiósként Benkõ Petiék
voltak az utolsók, akik foglalkoztak
ilyesmivel, és azt szerettük volna, hogy
a mai, fiatal gárdánk is megismer kedjen
a mûfajjal. Ecsedi Erzsébet nagy
mestere a komédiának, így õt kértük fel
a darab rendezésére. Rejtõ Jenõ, aki
szintén nagymester ebben a mûfajban,
idén lenne 111 éves, így ez is apropóul
szolgált. Már a premierkor elha tároztuk,
hogy minden hónapban elõ adjuk.
Decemberben meg is tartottuk az ötö-
dik bemutatót, teltházas érdek lõdés
mellett. A következõre február 13-án
szombaton kerül sor, 18 órai kezdettel,
ezt Valentin napi elõ adásnak szánjuk.
Meglehetõsen nagy szereplõ számmal,
17 emberrel dolgozunk a bohózatban,
de közösségi színházként fontosnak tar-
tottuk, hogy a színházban munkálkodó
külsõsök is szerepet kapjanak. (pl.: Mar -
ton Miklós, Bincze Ta más, Soltis Lehel,
Soltis Eleonóra). Külön pozitívumként
említeném, hogy Temesi Zsolt sárvári
fogorvost is meghívtuk egy ügyvéd sze-
repre, aki örömmel vállalta, és még
szteppel is a darabban. A komédia dió-
héjban: vidéki diáklány albérletet keres
a vizsga idõszak idejére Budapesten. Na -
gyon meglepõdik, mikor az új ságban
olva sott hirdetés egy régrõl ismert hí-
res, válóperes ügyvéd lakásához vezeti,
amit titokban adott ki a szabadságát
töltõ ügyvéd társa. Úgy tûnik, minden
jól alakul, ám egy véletlen autóbaleset,
amit az ügyvéd felesége okozott titkolt
szeretõje társaságában, felborítja a lát-
szólagos idillt, az ügyvéd megérkezik,

és elkezdõdik a váratlan események
kálváriája egy fergeteges vígjáték
keretében.
– A közeljövõben milyen újdonságra
számíthat még a közönség?
– Új darabunk lesz még „Az idõ elkerül-
hetetlensége – Ugrás a csöndbe” címû
táncszínházi elõadásunk, melynek pre-
mierje február 27-re (szombat) 19 órá -
ra várható.
A Benkõ házaspár május végéig marad
köreinkben, utána külföldre távoznak,
Áginak ez lesz nálunk a búcsúelõadása.
A tervek szerint jó néhány évig biztosan
mûsoron fogjuk tartani. Május körül
majd foglalkozunk egy újabb mesével,
de ez már a 2016/2017-es évad elsõ
meseelõadása lesz. Aztán még tavas-
szal kezdünk el egy utcaszínházi elõa -
dást Katona Imrével, mely „A dohány”
munkacímet viseli majd.
– Milyenek a legújabb akció, a „szék-
foglaló” tapasztalatai?
– Decemberben hirdettük meg székfog-
laló akciónkat, melynek keretében saját,
„örökbe fogadott” széket biztosítunk a
Soltis Lajos Színház kamaratermében.
Elég sokan éltek már a lehe tõséggel, de
várjuk még a jelentkezéseket. A szék
ára 7000 Ft, és ami jár hozzá: névtábla
az örökbefogadó ne vével, egyedi kitûzõ,
kedvezményes be lé põjegy elõadá sa -
inkra, biztosított hely a celli elõadásokra,
értesítés programjainkról, bemutatóink-
ról. Inspiráció képpen mondom, hogy
Törõcsik Mari nak már van saját széke, az
elsõ sorban. Nemrég jártunk a Nemzeti
Szín házban Prométheusz elõa dá sunk kal,
és ott adtuk át a mûvésznõnek az örök-
befogadást tanúsító dokumentumokat.

»REINER ANITA

Kemenesaljai Mûvelõdési központ és Könyvtár februári programajánló

• Február 8. (hétfõ) 16.00 óra – FARSANGFARKI ASSZONYPARTY. Helyszín:
KMKK galéria. Zenél Pap Zoltán

• Február 13. (szombat) 8.00 óra – RUHABÖRZE. Helyszín: KMKK elõcsarnok
• Február 19. (péntek) 18.00 óra – MÛVÉSZET ÉS MÛVÉSZETTERÁPIA címmel

Illés Erika szobrászmûvész elõadása. Helyszín: KMKK elõadóterem

Celldömölk, dr. Géfin tér 1. Tel. 06 95/779-301, 302
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A mûvelõdési központ 2015–2016-os
színházi évadának második bérletes
elõadására január 17-én várta az ér -
dek lõdõket. A színházkedvelõ közön-
ség zsúfolásig megtöltötte az in téz -
mény nézõterét.

Az Orlai Produkciós Iroda már korábban
is dolgozott régi klasszikusokkal, és ön-
tötte színdarab formába régi nagy fil-
mek történeteit. Így volt ez a Robert
James Waller: Madison megye hídjai
címû regény alapján készült filmválto-
zattal is, mely Meryl Streep és Clint
Eastwood fõszereplésével meghódítot-
ta az egész világot. Magyarországon
elõször Udvaros Dorottya és László
Zsolt keltette életre színpadon a felka-
varó történetet „A szív hídjai” címmel.
A pár megformálása igencsak erõs szí-
nészi játékot, a karakterrel való azono-
sulást, és stabil színpadi jelenlétet kí-
ván meg. A filmváltozatot ez tette

hite lessé, hiszen a darab két fõ sze rep -
lõje széles skálán bizonyította: fõ erõs -
sé gük az, hogy végleteket képesek ját-
szani a színpadon. A két színész közös
játéka magával ragadó, és ez az, ami
elviszi a hátán az egész darabot. A
nézõknek két történetszálat kellett
követniük – a nõét és férfiét, valamint
a nõ gyerekeiét – akik leveleket, fotó-
kat és a múltat kutatják, és ez a két
valóság sokszor egyszerre volt jelen a
színpadon. 1965. Amerikai kis város.

Egy nõ, aki Olaszországból Ame rikába
költözött, hogy régi terveit feladva, fe-
leség és anya legyen egy farmon. Egy
férfi, aki a National Geo graphic számá-
ra készít fényképeket a környék fedett
hídjairól. Egy véletlen találkozás,
melybõl megrendítõ szerelem lesz.
Sorsuk talán mindig egymás felé tar-
tott – még ha nem is tudtak róla. Négy
napjuk van rá, hogy gyökeresen meg-
változtassák egymás életét. A néhány
napig tartó, ám egy életet meghatáro-
zó találkozás drámája ez: szerelmük a
sírig tart, mégis a sírig titokban marad
– és ezt a nézõ az elsõ pillanattól kezd-
ve tudja. Végigkövetve a cselekményt
pedig ki könnyeket morzsolgatva, ki a
továbbgondolás le he tõségével, de egy
érzelemgazdag, mégis könnyed, ked-
ves humorú, és romantikus színi -
elõadás élményével gazdagodva hagy-
ta el a színháztermet.  

»RA

Híd két szív között a mûvelõdési központban

A darabról vall a két fõszereplõ: Udvaros
Dorotty és László Zsolt.
A szerelmi történet két fõhõsét Ud va ros
Dorottya és László Zsolt alakítja. „Nagyon
szeretek Zsolttal dolgozni” – vallott a kö-
zös munkáról Udvaros Dorottya. „Ez egy
nagyon jó próba idõszak volt, nem csak
Zsolt miatt, de a gyerekeinket alakító szí-
nészekkel is rendkívüli az összhang, na -
gyon szere tem õket. Mindannyian ismer-
jük egymást már azóta, hogy a Székely
Gábor vezette Új Színház megalakult. És
nálam ez egyébként is úgy mûködik,
hogy ha a próbaidõszak jó, akkor az
végig sugárzik az elõadások során. Viszont
ha egy próbaidõszak rossz, akkor maga a
produkció hiába sikerül jól, mégis marad
bennem egyfajta tüske, egy kis kínlódás.
Hát most nem ez utóbbi történt.” „Ehhez
én csak annyit fûznék hozzá, hogy már jó
ideje úgy vállalok munkát, hogy maga a
szerep kevésbé érdekel, mint az, hogy
kikkel csinálom” – tette hozzá László
Zsolt. „A nõ hûsége a családjához és ah-
hoz a fogadalomhoz, amit tett, amit egy-
szer elvállalt, számomra ezek a karakter
legfontosabb értékei” – jegyezte meg Ud -
varos Dorottya. „Robert ezzel szemben
egy szabad ember, aki ebbe talán már
egy kicsit bele is csontosodott, és nyilván
már nem is fiatal ember. Mégis egy sze-
relem miatt képes lenne mindent feladni,
az egész korábbi életét. Igazából Fran -
ceskával épp az ellenkezõ utat járjuk be a
darab során” – jellemezte karakterét Lász -

ló Zsolt. A darab egyértelmûen nem mû -
köd hetne a neves magyar színészek tö-
kéletes összjátéka nélkül. Udvaros Do -
rottya és László Zsolt rendkívüli hiteles-
séggel és teljes átéléssel hozzák Ro bert
és Francesca karakterét a színpadon.
„Ilyen döntések elé nagyon-nagyon sok-
szor kerülünk mindannyian, és nehéz,
vagy szinte lehetetlen jó döntést hozni” –
beszélt a darab aktualitásáról Udvaros
Dorottya. „Nehéz olyan döntéseket hozni,
amiben a lehetõ legkevesebben sérülnek.
Nem könnyû eldönteni, hogy magunkat
áldozzuk-e fel a családunk érdekében,
vagy a saját boldog sá gunkat helyezzük
elõtérbe. Egészen biztos, hogy ha Fran -

cesca elmegy a fotográfussal, azzal tönk-
reteszi a férje életét. Az már egy más
kérdés, hogy a gyerekeik élete hogyan
alakult volna. Ezért is szeretem ezt az
elõadást, mert nem akar szájba rágni,
nyitva hagy kérdéseket, így aki nézi, az
utána töprenghet rajta, hogy mi lett vol-
na, ha…” „Így van. Azok a jó színdarabok,
amelyek kérdéseket vetnek fel, de a vá-
laszokat a közönségre bízzák” – fûzte hoz-
zá László Zsolt. „Ez is egy ilyen történet,
különben nyilván nem lett volna ekkora
siker a film se. Egy olyan problémát fe -
szeget, amely lépten-nyomon elõkerül az
ember életében.”

»NÉMETH NÓRA

Híd, ami összeköt…
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Az eddigi években megszokottaktól
eltérõen, ezúttal nem decemberben,
hanem január elején rendezték
Szombathelyen a Vas megye Legjobb
Sportolója díjátadó ünnepséget. A Bo -
dor Ferenc aranytollas, Feleki-díjas új-
ságíró által megálmodott díjat immá -
ron 43. alkalommal vehették át azok a
vasi sportemberek, akik az adott évben
valami kiemelkedõt nyújtottak. A
szom bathelyi Megyeházán rendezett
gálát Dr. Hegedûs Csaba korábbi birkó-
zó olimpiai bajnok, Sárvár és Szom bat -
hely díszpolgára nyitotta meg, õt
Majthényi László, a megyei köz gyûlés
elnöke, majd Halmágyi Miklós, a Vas
Népe fõszerkesztõje követte egy rövid
köszöntõvel. A héttagú kura tóriumnak
ezúttal sem volt könnyû dolga, hisz
megyénk sportolói 2015-ben is ki tet -
tek magukért. Az est elsõ jutalmazott-
jai az utánpótláskorú sportolók voltak,
név szerint: Bárdosi Sándor junior Euró -
pa-bajnok kick-boxos, Halász Bence ju-
nior Európa-bajnok kalapácsvetõ, Bart -
ha Márton úszó, Bende Bence vívó és
Radics Béla ökölvívó. Õket a nem olim -
piai spor t ágak képviselõi követték a
pulpituson. Ebben a kategóriában Dan -
csó Zoltán világbajnoki bronzérmes
kick-boxos mint legjobb férfi-, Seregély
Gyöngyi Európa-bajnok karatéka mint
legjobb nõi sportoló, és Koszogovits
Mihály mint legjobb edzõ vehetett át
díjat. A Vas Népe különdíját idén a
szombathelyi Kiss Norbert kamionos
Európa-bajnok kapta, távollétében
édes anyja vehette át az elismerõ
oklevelet. A legjobb nõi sportoló kate-
góriában ezúttal csak két hölgyet díja -
zott a kuratórium. Az elsõ helyet Dévai
Boglárka tornász szerezte meg, a hat
korosztályos országos csúcsot elérõ
Gyurátz Réka kalapácsvetõ elõtt. A
következõ kategóriában már városunk
is érdekelt volt, hisz a legjobb csapat-
nak járó elismerést a hatodik magyar

bajnoki címét begyûjtõ, és a Klub csa -
patok Szuperligájában bronzéremig
me ne telõ Celldömölki VSE-Swietelsky-
Wewalka extraligás asztalitenisz-csa-
pata nyerte el, holtversenyben a Baj-
nokok Ligája-résztvevõ répcelaki te-
kecsapattal. A kategória harmadik he-
lyén a szombathelyi Swietelsky-Hala-
dás VSE futsal-csapata végzett. Az este
az elmúlt év legjobb edzõinek bemu-
tatásával folytatódott, ahol a Németh
Zsolt – Németh László dobóedzõ test-
vér pár végzett az élen, megelõzve a
Haladás labdarúgó-csapatának edzõjét,
Mészöly Gézát, és a vívótréner Patócs
Zsoltot. Zárásként Vas megye legjobb
férfi sportolói léptek a közönség elé,
Király Gábor labdarúgó-kapus vezeté-
sével, a második helyen Pars Krisztián
kalapácsvetõ, míg a harmadikon Rap -
port Richárd sakk nagymester végzett.
Király Gábor, a magyar labdarúgó válo-
gatott hálóõre ezen kívül átvehette a
Tóth Géza-díjat, melyet a XX. század
legeredményesebb vasi sportolójának
lányai alapítottak, valamint a Vas Népe
vándorserlegét is. A közel háromórás
nagyszabású rendezvény idén is össze-
hozta megyénk legnagyobb sportolóit,
és méltóképpen jutalmazta egész éves
kiemelkedõ teljesítményüket.

»CSUKA LÁSZLÓ

Pingpongosaink Vas megye legjobbjai Pingpong bajnoki

• NB II. Tatai AC – CVSE-SWIETELSKY-
WEWALKA II. 9:9
Iván Csaba 3, Ölbei Péter 3, Baranyai
Domonkos 2, Lukács Balázs 1.
A párosok elmentek, 4 órás csatában a
megerõsített hazaiak ellen csak az
egyik pontot sikerült elhozni.

Gyenesdiási ASE – CVSE-SWIETELSKY-
WEWALKA III. 7:11
Zakar Kristóf 4, dr. Németh Gábor 3,
Máthé Gyula 2, Teket Attila 1, Zakar
Kristóf – dr. Németh Gábor páros.
Bravúros gyõzelem a kellemetlen stí-
lusú hazaiak ellen.

CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA III. –
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA II. 6:12
Zakar Kristóf 4, dr. Németh Gábor 1,
Máthé Gyula 1, illetve Iván Csaba 3,
Ölbei Péter 3, Baranyai Domonkos 3,
Iván Bertold 1, Iván Csaba – Ölbei
Péter, Ba ranyai Domonkos – Iván
Bertold párosok.
Az esélyesebb II. számú csapat nyerte
a házi rangadót.
• NB III. Büki TK – CVSE-SWIETELSKY-
WEWALKA IV. 12:6
Fehér László 2, Tamás László 1, Szabó
Ferenc 1, Balázs Gyula 1, Szabó Ferenc
– Balázs Gyula páros.
Csapatunk gyenge napot fogott ki, az
ellenfél pedig jól játszott, így otthon
tartotta a két pontot.

Ság hegy központi részén, 1200 m2-es, turisztikai célra alkalmas terület eladó.
A telekhez további területek vásárolhatók. Tel: +36 20/2412-405

» APRÓHIRDETÉS
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Új

»

I M P  R E S   S Z U M

Az év ezen szakaszában az edzõ -
meccsek mellett a statisztikák gyártása
és böngészése, valamint a potyadozó
átigazolási hírek jelentenek némi érde-
kességet a megyei labdarúgó bajnokság
életében. Kezdjük a statisztikával, a
Vasifoci kollégái hasonlították össze a
megyei bajnokságok élein álló csapatok
teljesítményét. Mivel eltérõ meccsszá-
mot játszottak a csapatok, ezért a telje -
sítményeket az elérhetõ és megszerzett
pontok százalékában vizsgálták. A leg-
jobb teljesítményt a Veszp rém csapata
nyújtotta, 96%-os a teljesítményük, ami
egy döntetlent jelent a többi nyertes
meccs mellett. Második a Kiskun fél -
egyháza 95%-kal, harmadik a Fejér me-
gyei Iváncsa 93%-kal. Ne gyedik a Ka -
pos vári Rákóczi 92%-kal, majd jön a
91%-os csapatok négyes fogata, akinek
tagja a Celldömölk is a Komárommal, a
Gyöngyössel és az Algyõvel együtt. Ezek
a csapatok szintén veretlenek még, két
döntetlen „rontja el” csak a hibátlan tel-
jesítményüket. A legkevesebb százalék-
kal a Zala megyei Csesztreg tudta
egyéb ként megszerezni az õszi bajnoki
címet, az õ teljesítményük 79%-os.
Jelenleg tehát az alapozás és az át iga -
zolások idõ sza kát élik a csapatok, az
átigazolási idõszak február 22-én zárul.
Eddig a celli csapatba ér kezõ játékos
nincs, távozó kettõ: munkahelyi és csa-
ládi okokból távozott Sinka Gábor, aki
14 meccsen szerepelt, és a szezon vé -
gére megtalálva a góllövõ cipõjét, 6 gó-
lig jutott a kék-sárga színekben. Hama -

rabb megtalálta a góllövõ cipõt a másik
távozó, a felnõtt csapatban is bemutat-
kozott Heim Martin, aki az U19 gól fe le -
lõse volt a 41 góljával, õ Ausz triában
pró bálja ki tehetségét. Potya doznak a
hírek a közvetlen riválisokról is, a máso-
dik Körmend, hason lóan a celliekhez 11
edzõmérkõzést játszik majd a felkészü-
lés alatt, ellen tét ben velünk, õk NB III-as
csapatokkal is meccseltek, vereség a
Sár  vártól, döntetlen az Andráshidával. A
Répcelaktól több meghatározó játékos
távozott, köztük a legfájóbb számukra
az õsz legjobb teljesítményét nyújtó tá-
madó-középpályás Németh Gábor átiga-
zolása a Sárvárhoz. Érkezett viszont pót-
lására a 6 gólig jutó Jordán Benedek a
Véptõl. Ausztriába távozott szintén a vé-
pi csapattól Versegi Vajk, aki az elsõ fé-
lévben 15 góllal terhelte meg a soros
ellenfelei hálóját. A negyedik Vép hírei
azért érdekesek, mert ugyan messze
leszakadva követik az elsõ három he-
lyezettet, de otthon mindenkire veszé-
lyesek és mi pont velük Vépen kezdjük
majd a tavaszt március 6-án, már ha
nem tréfál meg mindenkit az idõjárás
vagy a belvíz. A Cell hátralévõ edzõ
meccsei, a hazaiak a mûfüves pályán:

• 02.06. 11.00 Pápai Perutz FC–CVSE
• 02.10. 18.00 CVSE–Perutz
• 02.13. 11.00 CVSE–Deutschkreutz
• 02.17. 17.30 CVSE–Beled
• 02.20. 10.30 CVSE–Kapuvár
• 02.27. 16.00 CVSE–Kemenesalja. 

»DOTTO

Statisztikák, átigazolások

A VulkánSport Egyesület idei utolsó té-
li hagyományos teremtornája a Far -
sang Teremlabdarúgó Kupa a Városi
Sportcsarnokban 2016. január 23-án ti-
zenegyedik alkalommal került meg -
ren dezésre, a tornán 16 csapat vett
részt. 
A benevezett csapatokat 4 db négyes
csoportba osztották, ahol körmér kõ -
zéses rendszerben döntötték el a sor-
rendet. A kialakított csopor tokból az
elsõ kettõ helyezett csapat jutott a
legjobb 8 közé, ahol egyenes kieséses
rendszerben folytatódott a torna,
mely nek végeredményeként a döntõ -
ben nagy küzdelemben nyert a Gera -
Zoli (Jánosháza, Celldömölk) csapata a
Gulliver (Celldömölk) ellen.
A gyõztes csapat névsora: Smidéliusz
András, Bors Barnabás, Tóth Ferenc,
Kunos Szabolcs, Szabó Levente, Szabó
Mihály, Pacsi Bálint, Orosz Norbert,
Pintér Zoltán, Nyõgéri Norbert.
Ugyancsak hagyománnyá vált Csuka
Milán szervezésében a Fair Play Torna,
amit most ötödik alkalommal szerve-
zett meg a 2009-ben autóbalesetben
megsérült korábbi játszótárs Pongor
Zoltán rehabilitációjának segítésére. A
16 csapatos torna teljes bevételét erre
fordítják, a játéknap február 7-e, hely-
szín a városi sportcsarnok. 

»DOTTO

Farsang és
Fair Play

U21 Team Ausztria – Celldömölki VSE
Swietelsky Wewalka 1:6, Klub csapatok
Szuperligája mérkõ zés

Páros: Vorcnik, Pfeffer – Fazekas, Ecseki
1:3 (9, -4, -6, -7) Az elsõ szettben még
nem melegedett be kellõen a celli duó,
de a folytatásban már gyõzött a na-
gyobb tudás. ((1-0).
Egyéni, 1. kör: Vorcnik – Lindner 3:2 (-
9, 9, 7, -2, 9) Lindner kezdte jobban a

meccset, majd a folytatásban feljött az
osztrák játékos, a negyedik szettben
még villant egyet a celli, de a végjáték
Vorcniknak sikerült jobban. ((1-1)
Pfeffer – Ecseki 1:3 (-7, 12, -7, -7) A
második játszmát leszámítva Pfeffer -
nek esélye sem volt a jó formában ját-
szó Ecseki ellen. ((1-2) Leitgeb – Fa ze -
kas 1:3 (-5, 7, -6, -9) Fazekas végig
maga biztosan játszva, könnyed gyõzel -
met aratott. ((1-3)

Egyéni, 2. kör: Pfeffer – Lindner 1:3 (-10,
8, -4, -8) Az elsõ két játszmában szen-
vedett Lindner, de az utolsó két szett -
ben bizonyította, hogy õ a jobb. ((1-4)
Vorcnik – Fazekas 1:3 (-9, 9, -5, -4) Fa -
ze kas ezúttal is tudásának megfele lõen
játszott. ((1-5) Leitgeb – Ecseki 2:3 (6, 9,
-6, -6, -5 ) Az est legszorosabb meccsén
Ecseki 0:2-rõl felállva fontos gyõzelmet
aratott. ((1-6)
Az extraliga tavaszi nyitányán:
Egri COOP SC – Celldömölki VSE
Swietelsky Wewalka 0:7 

»CSUKA L.

Fél lábbal már a KSZL elõdöntõjében
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Vállalkozásunk felvételt hirdet 

PÉNZÜGYI ASZISZTENS

és/vagy 

PÉNZÜGYI VEZETŐI
munkakörbe, azonnali belépéssel.

Feltételek
szakirányú középfokú vagy szakirányú felsőfokú végzettség
munkavégzési és szakmai tapasztalat
pontosság, precizitás
lojalitás, szakmai elkötelezettség

Előny
nyelvismeret (angol, német)
mérlegképes könyvelői végzettség

Olyan kollégák jelentkezését várjuk, akik szeretnének csatlakozni egy dinamikusan fejlődő, 15 éves szakmai múlt-
tal rendelkező vállalkozáshoz, aktív tagjaként egy lendületes, motivált, és céltudatos csapatnak. 
Új kollégánk feladatait képezi a számlázás, könyvelői kapcsolattartás, a pénzügyek kézben tartása vállalkozásunk
minden területére kiterjedő módon.
Amit kínálunk: hosszú távú munkakapcsolat, karrierlehetőség, kiemelt bérezés és szakmai előmenetel.

A jelentkezéseket várjuk a +36-70/577-4387-es telefonszámon és a 
job@fscrendszerhaz.hu e-mail címen.
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Február 11-én, Torkos Csütörtök
napot tartunk kedves vendégeink

részére.
Február 13-án, Farsangi Retro móka, 

80-as 90-es évek zenéi, zene, móka, pia,
tánc, vár itt majd rád! Hozd magaddal

jókedved, barátaid, testvéreid jelmezben!
Asztalfoglalás: 06 70/60-40-470

A belépés díjtalan.
Február 27-e Borvacsora

5 fogásos menü a Dénes Hegybirtok borkíséretével.
Asztalfoglalás: 06 70/60-40-470

VULCANO VENDÉGHÁZ
Mesteri, Újvilág u.33.
06-70/60-40-470
vulcanovendeghaz.hu

vagy keress minket a Facebook-on!
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