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

Gipszkarton, OSB
Fa-Gyulától!
Normál gipszkarton,

Impregnált gipszkarton
Tûzgátló gipszkarton, 

Gipszkarton profilok minden típusban

Gipszkartoncsavarok, beütõ dübelek
Direkt függesztõk, profil összekötõk
fenyõ lécek szárított kivitelben is

Isover hõszigetelõ paplanok
Hungarocell táblák

OSB lapok raktárról
8-10-12-15-22 mm-es vastagságban

Figyelem! Füstölni való fûrészpor érkezett!

Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.

JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL,

TANKOLJON NÁLUNK, 
A CELL-TANKKAL!

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
vannak ellátva!

Celldömölkieknek plusz kedvezmény!
Kiváló minőség, olcsó árak,

előzékeny kiszolgálás!

ÚJDONSÁG!ÚJDONSÁG!
PB-gázpalack, Cornetto Soft fagylalt, PB-gázpalack, Cornetto Soft fagylalt, 

csomagolt élelmiszerek, szendvics, csomagolt élelmiszerek, szendvics, 
kávé- és forró csoki különlegességek!kávé- és forró csoki különlegességek!

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

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

Cell-tank
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2016. november 19-én a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár szín-
háztermében került megrendezésre az
a sokszínû, színvonalas mûsor, mellyel
a 70 éves gimnázium alapítására em-
lékeztek.

– 1946. november 26-án írták alá a
köz oktatási intézmény alapító okiratát,
mellyel a Kemenesalján élõk régi vá-

gya teljesült: végre intézményes for -
mát ölthetett a hõn óhajtott kívánság,
hogy az itt élõ gyermekek helyben ta-
nuljanak, és ne kelljen elutazniuk
Szom bathelyre vagy Pápára, mert van
itt akkora szellemi kapacitás, hogy meg
tud tölteni egy gimnáziumot. Vas Ká -
roly szinte a semmibõl teremtett isko-
lát, és az intézményt a „reménység há-
zának” nevezte – kezdte beszédét
Sipos Tibor, az intézmény igazgatója. –
Kötelességünk, hogy az elõdök álmát
továbbvigyük és eredményekké érlel -
jük. A két emberöltõnyi idõszakot meg-
élt intézményben folytatnunk kell a
munkát a folyamatosan csökkenõ gyer -
meklétszámmal küzdve is: a hagyomá-
nyokat ápolva, és folyamatosan meg-
újulva. Fontos a gimnázium a város
életében, mert közösségformáló ereje
van; látszik ez abból is, hogy idõsek,
fiatalok egyaránt kötõdnek hoz zá.
Beszéde végén Sipos Tibor emléklapo-
kat adott át Ágh Péternek, a térség
országgyûlési képviselõjének, akinek az
épület felújításában volt fontos szere-
pe, Fehér Lászlónak, a város polgár-
mesterének, akinek hathatós támoga-

tásával sikerült elérni, hogy az épület
jelenlegi fényében tündökölhet. Emlék -
lappal köszönte meg az igazgató a
munkáját Fodor Istvánnak, a szombat-
helyi tankerület igazgatójának, aki
2016 év végéig az iskola fenntartója-
ként van jelen az intézmény életében,
valamint Vinter Józsefnek, a gimnázium
nyugalmazott igazgatójának, aki 25
évig állt az intézmény élén, és ne vé hez
fûzõdik a hatosztályos és ötosztályos
gimnáziumi tagozatok bevezetése. 
– Ágh Péter az intézmény méltatásá-
ban aláhúzta: – A gimnázium alapítási
éve 1946, az elsõ békeév. Ebben az
idõszakban elõre lehetett, és elõre is
kellett tekinteni. Így tettek a celldö-
mölkiek, amikor gimnáziumot alapí -
tottak. Az optimizmus, a felelõsség az
új nemzedékért erõsebb volt elõde -
inkben, mint a veszteségek, és komo-
lyan vették Kölcsey intését: „Hass, al-
koss, gyarapíts: s a haza fényre derûl!”
Egy eredeti kiadású Berzsenyi-kötetet
ajándékozott az iskolának, hogy a költõ
továbbra is utat mutasson a nevét
viselõ gimnáziumban tanulók számára,
hogy jó anyák, jó apák, és minde -
nekelõtt jó emberek legyenek.
– Majthényi László, a megyei közgyûlés
elnöke az egyszeri és megismételhe-
tetlen pillanatról beszélt, amely egye -
síti magában a múltat a jövõvel: hiszen
együtt ünnepelhet a valamikori elsõ
osztály a jelenlegi elsõsökkel. A me -
gyei közgyûlés elismerõ oklevelét adta
át Sipos Tibornak.
– Fehér László, Celldömölk város pol-
gármestere a gimnázium város éle -
tében betöltött szerepérõl beszélt,

megemlékezett az iskola igazgatóiról
és kiemelte, hogy a gimnázium folya-
matos megújításában, arculatmódosí-
tásban részt vállalt az önkormányzat is. 
– Fodor István, a szombathelyi tan ke -
rület igazgatója köszöntõjét Ber zsenyi-
idézettel kezdte: „A mûveletlen föld
csak gazt terem, / A lélek is csak úgy
emelkedik / A józanság tisztább vilá-
gához, / Ha a tudományok és isme -
retek / Tárából gazdag zsákmányt
gyûjt magának…”, és folytatta: – A
gimnáziumi oktatás a szellem felleg -
vára: jövõ és múlt megõrzése. A lé -
nyeg, a ragyogás belülrõl fakad. 
– Rozmán László, a sárvári tankerület
igazgatója örömét fejezte ki, hogy
2017-tõl ismét foglalkozhat a gimnázi-
um ügyeivel, hogy a 23 intézmény és
10 tagintézmény mellé fog tartozni a
Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimná -
zium is.
– A rendkívül sokszínû mûsorban együtt
szerepeltek a gimnázium egykori és je-
lenlegi diákjai. Megidézték Ber zsenyi
szellemét verssel, kórus mûvel, felhang-
zott magánének, nép dal-átiratok, ko -

moly- és könnyûzenei produkciók, nép -
tánc, zenés-táncos elõ adás került be-
mutatásra.
Ugyancsak a 70 év tiszteletére a 70 év
emlékeiből rendeztek kiállítást a Ke -
me nesaljai Művelődési Központ és
Könyvtár aulájában, melynek megnyi-
tó beszédét dr. Németh S. Katalin iro-
dalomtörténész mondta.

»LOSONCZ ANDREA

A 70 évet átfogó ünnep
A gimnázium alapítására emlékeztek



November 10-én rendkívüli testületi
ülést tartottak a város vezetõi. Az ülés-
re a köznevelési intézmények kérdésé-
ben bekövetkezett jogszabályi változá-
sok miatt volt szükség, melynek
értelmében 2017. január 1-tõl a tanke-
rületi központ által fenntartott, a te -
lepülési önkormányzat által mûköd -
tetett köznevelési intézmények mûkö -
désével kapcsolatos jogok és kötele-
zettségek a tankerületi központot ille-
tik meg és terhelik.

Ez Celldömölkön a Berzsenyi Dániel
Gimnáziumot, a Celldömölki Városi Ál-
talános Iskolát és Alsósági Tagiskoláját,
valamint az Ádám Jenõ Zenei Alapfokú
Mûvészeti Iskolát érinti, melyek mû -
ködtetését 2017-tõl a jogszabályok ér-
telmében az önkormányzattól a KLIK
veszi át. Az ülés során az átvételhez
szükséges szerzõdések újraalkotásáról,
megalkotásáról tárgyaltak a képvi -

selõk, így például a mûködtetés funkci-
onális feladatait ellátó közalkalmazot-
tak, munkavállalók tankerületi állo -
mányba való kerülésérõl. Az átvétel
egy fõ ingatlankezelési ügyintézõt, 11
fõ takarítót közalkalmazottként, vala -
mint 1-1 fõ takarítót jelent köz fog -
lalkoztatottként, akik január 1-tõl szin-
tén a tankerület állományába kerülnek,
amennyiben a központ által elõírt ké-
pesítési feltételeknek megfelelnek.
További kérdést jelent a Celldömölki
Városi Óvoda által mûködtetett kony-
ha, mely mivel nem kerül átadásra a
KLIK számára, így a közüzemi szolgál-
tatások tekintetében költségmegosz-
tást igényel. Szintén az átadás kérdé-
ses pontja még az alsósági sportcsar-
nok helyzete, mely nem csak közneve-
lési feladatokat lát el, de a városrész
közösségi színtere is egyben, emellett
különbözõ sportegyesületek, közössé-
gek is bérlik. Az átadással kapcsolatos

részletekrõl egyelõre még csak egyez -
tettek a képviselõk, hivatalos döntések
várhatóan a következõ testületi ülésen,
november 23-án születnek majd a kér -
désben.
Következõ napirendi pontként a bi -
zottságok összetételérõl szavaztak a
városvezetõk, a képviselõ-testületben
történt személyi változások miatt
ugyanis a részönkormányzatban és a
bizottságokban is szükség volt változ-
tatásokra. Az új tagok beiktatására
szin tén a soron következõ testületi ülé-
sen kerül majd sor.
Utolsó napirendi pontként a Radnóti ut-
ca helyrehozataláról egyeztettek a
képviselõk. A testület döntése alapján
a körülbelül 6 millió forintos beruházás
a König Sütõipari Gépgyártó Kft-t kell,
hogy terhelje, mivel az útburkolat a
gyár új csarnokának építési munkálatai
során rongálódott meg.

»NN
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Az iskolák mûködtetésérõl tárgyaltak

November 18-án újabb állomása kö-
vetkezett a gimnázium jubileumi prog-
ramsorozatának. Péntek délután ünne-
pélyes szaktanterem-átadót tartottak
az iskolában.

Az esemény egy Kalevala idézettel
vette kezdetét, melynek ezúttal kettõs
jelentõsége is volt. A vers születésérõl
és továbbadásáról szóló strófa utalt
egyrészt a délutáni szavalóversenyre,
másrészt a magyar nyelvû részlet utalt
a Kalevala mûfordítójára, Szente Im -
rére, akirõl ezen a napon tantermet
neveztek el az intézményben.  A gim-
názium ugyanis a jubileumi alkalmat
megragadva úgy döntött, hogy az
ezidáig 30-as számot viselõ tantermük
mostantól inkább egy, az intézmény -

hez kötõdõ, Celldömölkrõl elszármazott
híres személy nevét viselje. Szente Im -
rérõl, a Berzsenyi Dániel Gimnázium
egykori tanáráról Kuti Márta, a KMKK
egykori igazgatója és a Kemenesaljai
Baráti Kör alapító tagja tartott ismer -
tetõt. Az ünnepség résztvevõi megtud-
hatták, az idén 94 éves Szente Imre,
nemzetközileg is elismert író és mû -
fordító jelenleg Svédországban él, és
nagy megtiszteltetésként érte az egy-
kori gimnáziuma által gyakorolt gesz-
tus. Az átadó után a diákok személye-
sen is megtekinthették a termet, me-
lyet a humán tagozatos tanulóknak
köszönhetõen mostantól híres irodal-
márok portréi, tablói díszítenek, vala-
mint egy színes prezentáció a tante-
rem névadójáról. Az ünnepélyes ese-

ményt az iskola hagyományos szavaló-
versenye, a Berzsenyi és kora zárta,
melynek keretében a vállalkozó szelle -
mû diákok két csoportra bontva, az 5-
6. és a 7-8. osztályos korcsoportokban
mérettetek meg szakmai zsûri elõtt.

»NÉMETH NÓRA

Teremavató a jubiláló gimnáziumban

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
Celldömölki Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat 2016. december 6-án
(kedden) 9.00 órai kezdettel köz-
meghallgatást tart a Városháza
(9500 Celldömölk, Városháza tér 1.)
üléstermében. A közmeghallgatásra
tisztelettel várjuk az érdeklõ dõket.

»BAKONYI LÁSZLÓ

A CELLDÖMÖLKI ROMA NEMZETISÉGI

ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE

Felhívás
A Mozgássérültek Vas Megyei Egyesülete Celldömölki Csoportja értesít
minden kedves érdek lõdõt, hogy 

karácsonyi ünnepségét 2016. december 16-án (pénteken) 
15 órai kezdettel tartja

a mûvelõdési központ galériáján. 
Belépõdíj: 1500 Ft. Jelentkezni: november 20-ig lehet a Hámán Kató u. 2.
alatti iro da helyi sé gükben hétfõ, szerda és csü törtöki napokon délelõtt. 
A rendezvényen a zenét Papp Zoltán szolgáltatja, közremû köd nek a Városi
Óvoda óvodásai. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! 

»HOLPERT JENÕNÉ CSOPORTTITKÁR
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November 15-én, kedden délután
Celldömölkön tartotta meg ünnepélyes
õszi elnökségi ülését a Magyar
Geofizikusok Egyesülete. Az esemény
apropóját a Ság hegyi Eötvös-inga mé-
rés 125. évfordulója adta, melybõl
kifolyólag a résztvevõk úgy döntöttek,
hogy a tudományos történelmet írt
mérés helyszínén, Kemenesalján tart-
ják meg találkozójukat. 

Az ünnepélyes esemény alkalmából
kora délután a Ság hegyen vette kez-
detét a program, ahol a geofizikus
egyesület tagjai, az Eötvös Loránd Geo -
fizikai Alapítvány képviselõi, a város
vezetõi, valamint a helyi   intéz mények
vezetõi és képviselõi koszorúval tisz -
telegtek Eötvös Loránd em lékmûve
elõtt. Majd az Eötvös életét, munkássá-
gát, és munkásságának eredményeit
bemutató Eötvös-kiállítás meg te kin -
tése következett a Kemenes Vulkán -
parkban. A júniusban megnyitott idõ -
szakos tárlat anyaga nem csak elméle-
ti szinten mutatja be a fizikus élet -
pályáját, de hûen szemlélteti az esz-
közt, a torziós ingát is, mely világ -
hírûvé tette feltalálóját. Végül a talál-
kozó hivatalos része következett a
Városházán, ahol az eseményt Horváth
Zsolt, a Magyar Geofizikusok Egyesü -
letének elnöke nyitotta meg, aki örö-

mét fejezte ki, amiért 125 évvel a kí-
sérlet után a geofizikusokat ma is
ugyanolyan lelkes fogadtatás várja
Celldömölkön, mint egykor. Az elnök
után Fehér László polgármester kö -
szön tötte a jelenlévõket, bemutatva
számukra többek között a város közne-
velési intézményeinek múltját, az
Eötvös Loránd fizikaversenyt, valamint
a Vulkánparkban kialakított új tárlatot,
melyekkel a város a híres tudós éle -
tének munkássága elõtt igyekszik tisz-
teletét leróni, valamint nagyhatású
élet mûvét ápolni. A polgármestert
Bak sa Csaba, a Magyarhoni Földtani
Társulat elnöke tartott beszédet. Végül
Pályi András, a geofizikai alapítvány
elnöke köszöntötte az egybegyûlteket,

és a település figyelmébe ajánlotta
Eötvös Loránd történelmi jelentõségû
munkásságát, mely a várost a tudo-
mánytörténet részévé tette. A beszé-
dek után a geofizikusok Eötvös Loránd
tanulmányainak átnyújtásával köszön-
ték meg a polgármesternek a város
vendéglátását, majd a tudományos
elõadások következtek. A jelenlévõk a
délután további részében Eötvös Lo -
ránd életérõl, valamint a torziós in -
gával végzett kísérletérõl szerezhettek
bõvebb információkat, továbbá a tech -
nológia szerepérõl az olajiparban, a
Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum rövid
történetérõl és geofizikai anyagáról,
valamint Celldömölk és a geofizika
kapcsolatáról. »NÉMETH NÓRA

125 éves az Eötvös-kísérlet

Ötödik alkalommal került megrende-
zésre a celldömölki állásbörze a Ke -
menesaljai Mûvelõdési Központban a
„Változó Világért Alapítvány” munka-
társainak szervezésében a Celldömölki
Munkaerõ-piaci Pont szakmai partner-
ségével.

A 2016-os év féléves statisztikái alap -
ján hozzávetõlegesen 11500 fõ dolgo-
zik a járásban. Júliusig 686 álláshelyet
regisztrált a foglalkoztatási osztály,
ehhez képest összesen 420 fõ re giszt -
rált álláskeresõ szerepelt a nyil ván -
tartásban, közülük 160 fõ celldömölki.
Látható, hogy a tavalyi évhez képest a
megye minden járásában csökkent az
álláskeresõk száma, legnagyobb mér-
tékben pedig épp Cell dö mölk járásban,
ahol 27%-os csökkenés volt kimutat-
ható. Ezek a számok is bizonyítják,
hogy a térség munkaerõ piaci helyze -

tére jelenleg munka erõhiány jellemzõ.
Ezért is volt szükségeszerû egy újabb
állásbörze megszervezése, amely
olyan platformként szolgál a mun -
káltatók és a munkakeresõk számára,
mely közvetlen információcserére,
igény felmérésre, adategyeztetésre ad
lehetõséget. A munkakeresõk közvet-
lenül, személyesen a munkahelyet
kínáló cégtõl ismerhetik meg annak
profilját és elvárásait, miközben a
munkaadó segítséget nyújthat az ál -
láskeresõnek a képességeihez és igé -
nyeihez legmegfelelõbb munkakör
meg találására.
A korábbi évekhez hasonlóan ismét
számos munkáltató képviseltette ma -
gát a börzén, munkalehetõségek szé-
les palettáját kínálva az érdek lõ dõk -
nek. Több új név is megjelent a celldö-
mölki börzén, állásokat kínálva többek
között Ajkáról, Répcelakról, Vö nöck rõl,

Vaskeresztesrõl, Bükrõl és Sárvárról,
ezzel is felhívva az állás keresõk figyel-
mét arra, hogy sok esetben igenis
megéri kilépni a város és a járás határ-
ain túlra, hiszen amellett, hogy a leg-
több cég biztosítja a mun kahelyre való
bejárást, kedvezõbb anyagi juttatáso-
kat is kínálhatnak.
A kínálat alapján a legnagyobb keres-
let továbbra is a betanított munkások,
segédmunkások iránt mutatkozik. Szá -
mos nagyvállalat keres a me gyé ben
gyártósori összeszerelõket, karbantar-
tókat, operátorokat, anyagmoz gatókat,
gépkezelõket, minõségelle nõröket és
raktárosokat.
A munkaköri kínálaton túl a szervezõk
egyéb tanácsadási szolgáltatásokat is
kínáltak az érdeklõdõknek, így a lakha-
tási- és bérköltség támogatással kap -
cso latos kérdésekrõl, tanfolyamokról,
gyakornoki programokról, továbbá le -
hetõség volt munkavállalási, rehabili-
tációs, valamint külföldi munkavállalá-
si tanácsadásra is. »NÉMETH N.

Celldömölki Állásbörze ötödször



Egy szép napsütéses õszi napon saját
szememmel láttam két fõutcán kira-
kott kismacska „küzdelmét” a forga-
lommal. Sajnos az egyik elpusztult, a
másikat jóérzésû emberek fogadták.

Ez a történet indított arra, hogy kicsit
utánanézzek a helyi állatvé delemnek. 
Évekkel ezelõtt még a TV-cell ripor te -
reként Schimmer Gyõzõvel beszélget-
tem, aki lelkiismeretesen és hatalmas
lelkesedéssel végezte Celldömölkön és
környékén az ebrendészeti feladatokat.
Gyõzõ nyugdíjba vonulása után ezt a
feladatot Minárcsik Sándor vette át
tõle. Sándor évtizedek óta foglalkozik
kutyák mentésével, oktatásával. Vele
beszélgettem kedvenc kávézómban:
»Sok jót hallottam már rólad és csapa-
todról. Mesélj egy kicsit az alapítvá-
nyotokról, milyen céllal jött létre?
– Az az igazság, hogy éppen most került
bejegyzésre a Sárvár és Keme nesalja
mentett kutyáiért Alapítvá nyunk. 
Ahhoz, hogy elmondjam, mirõl is szól
ez az egész: röviden összefoglalom a
lényeget. Tehát: amikor egy gazdátlan
kutyát találunk és a telephelyre szállí -
tunk, elsõ körben  a kutyák chipje alap-
ján beazonosítjuk a gazdát és ezek
alapján leellenõrizzük, hogy megkapta-
e a szükséges oltásokat. Ha ez rendben,
akkor értesítjük a gazdát, aki hazaviszi
a kutyáját. Ha jelölés nélküli, gazdátlan
kutya érkezik a telepre, akkor két hetes
karantén következik – ez úgynevezett
„embervédelem”. Majd két hét után a
kutyus megkapja az oltásokat és az
azonosító chipet. Ezután szocializáljuk a
kutyát és gazdát keresünk neki. Itt jelen
van az alapítvány, hiszen mindez költ -
séges és idõigényes feladat. Sze -
rencsére sok önkéntes segí tõnk van
Celldömölk, Sárvár és Szom bat hely tér -
ségébõl. És sokat köszön hetünk még
Schimmer Gyõzõnek, aki szakmailag
ma gasra tette a lécet. A mai napig is
fordulhatunk hozzá segít ségért.
»Jelenleg milyen lehetõségeitek van -
nak? 
– Egyelõre Izsákfán van kialakítva egy
telephely, ahol jelenleg 14 kutya él:
ebbõl 4 kölyök. Lehetõség szerint sza-
badon tartjuk a telepen az ebeket, így
segítjük elõ a szocializációjukat. Itt or -
vosi rendelõ, öltözõ, fûtött helyiség ,
karantén áll a rendelkezésünkre. Egye -
lõre keresésben vagyunk, szeretnénk
még egy nagyobb, saját telephelyet is
kialakítani.
»Te személy szerint évtizedek óta fog-
lalkozol a kutyákkal és gazdáikkal. Mi a

véleményed, mennyit változott az eb-
tartás kultúrája Celldömölkön és kör-
nyékén?
– Szerintem jó úton haladunk, bár azért
– talán nem bántok meg senkit /akinek
nem inge… – lenne néhány gondola-
tom ezzel kapcsolatban. A kutyasétálta-
tás öröm gazdának és kutyájának egya-
ránt, de a járdán elpottyantott kutyaü-
rülék – ha nem szedik össze – nem kis
bosszúságot okozhat. És lehet, hogy
kedves, szelíd a házi kedvencünk, de a
póráz használata biztonságot sugároz a
többi járókelõ felé.
»Beszélgettünk róla, hogy készülõben
van egy komplett programotok gyer -
mekeknek a felelõsségteljes állat tar -
tásról. Mondanál errõl bõvebbet?
– Valóban a céljaink között szerepel,
hogy már egészen kicsi korban meg
kell tanítani a gyermekeknek a fele -
lõsségteljes állatvállalást. Lénye ges,
hogy tudják: a kutya nem csak egy já -
ték, amit akkor vesz elõ, amikor kedve
tartja, hanem élõlény, aki folyamatos
odafigyelést, gondozást igényel. Etetni,
sétáltatni kell, foglalkozni kell vele,
megtanítani neki az együttélés szabá-
lyait. Szakemberek segítenek össze -
állítani a „tananyagot”. 
Évek óta segítek gazdáknak és kutyák-
nak abban, hogy összhangban legye -
nek. Sokszor felajánlom ismerõsöknek,
hogy szívesen elmegyek velük „kutya -
nézõbe”. Fontosnak tartom, hogy kutya

és gazdája az elsõ perctõl kezdve meg-
találja a közös hangot. 
»Mikor van lehetõség megtekinteni a
kutyákat, ha valaki szeretne tõletek
örökbe fogadni kutyát?
– Tartunk nyílt napokat és örökbe fo -
gadó napokat, ahol a felnõttek és a
gyerekek megnézhetik a kutyákat,
meg ismerhetik a telep mûködését.
Nyáron pedig sok család látogat el
hozzánk „kutyanézõbe”. Ilyenkor a
gye rekek ismerkednek, barátkoznak az
ebekkel. Jó látni õket így együtt. Kö -
zösségformáló ereje van. 
»Nyomon követitek az örökbefogadott
kutyák sorsát?
– Természetesen. Mert nagyon fontos,
hogy jó helyre kerüljenek, szeretõ csa-
ládba, gondos gazdához, jó körül mé -
nyek közé. Tõlünk oltásokkal, chippel és
szocializálva kerülnek ki a kutyák az új
gazdához. 
Célunk, hogy új esélyt kapjanak ezek az
állatok. Sokszor elké pesztõ, milyen
helyekrõl kerülnek hozzánk. 
Ezért is fontos, hogy megfelelõ otthon-
ra találjanak.
»Aki szeretne rólatok, a munkátokról
többet megtudni vagy segítene, hol ér-
het el benneteket?
– A Facebook oldalunkon: Sárvár és Ke -
me nesalja Mentett Kutyáiért Alapít -
vány oldala illetve a +36 70 2205600
telefonszámon. 

»BL

Állatvédelem
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Iskolai rendszergazda
A Szent Benedek Katolikus Általános Iskola pályázatot hirdet

iskolai rendszergazda állás betöltésére 
Követelmények
 Informatikus diploma (BSc), vagy rendszergazda képesítés
 Pedagógus végzettség
Elõny
 Szakmai tapasztalat
 Honlap készítésében szerzett gya korlat

Bérezés a közalkalmazotti pedagógus bértábla szerint.
Jelentkezni fényképpel ellátott önéletrajzzal, motivációs levéllel a

szbki@cellkabel.hu címen december 15-ig lehet.
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A Kemenesaljai Baráti Kör története a
’80-as évekig nyúlik vissza, akkor Öreg
Diákok Baráti Köreként jött létre az
egyesület. Késõbb, 1986-ban vette fel
a szervezet a Kemenesaljai Baráti Kör
címet, mivel az évek során a celldö-
mölki gimnáziumban végzettek mellett
barátok és hozzátartozók is csatlakoz-
tak a társasághoz.

A körnek megalakulása óta elsõ és leg-
fontosabb feladata az iskolával való
kapcsolattartás, az intézmény diákjai -
nak támogatása, pályájuk elõresegí -
tése, segítséget nyújtani a jövõjük
megvalósításához. Mindez természe -
tesen legfõképpen az iskola pedagógu-
sain múlik, de a kör a jó kapcsolat
fenntartásával igyekszik ebben partner
lenni. Mindemellett fontosnak tartják
az egymással való kapcsolattartást is, a
hagyományok közös ápolását. Alapel -
veik: kapcsolattartás az iskolával, a fia-
talok felkarolása, a város közéletében
való aktív részvétel és támogatni min-
den olyan kezdeményezést, amely
akár a városnak, akár az iskoláknak a
hasznára válhat. 
Az elmúlt héten, november 12-én is-
mét találkoztak a baráti kör tagjai,
megtartva hagyo mányos õszi közgyû -

lésüket. Az ülésnek ezúttal a kör meg-
alakulásának 30 éves jubileuma adott
különleges jelentõ séget. A tavaszi köz -
gyûlés ennek megfelelõen ünnepélyes
keretet is kapott, akkor meghívott ven-
dégek, így például a megyei közgyûlés
elnöke is köszöntötte a tagokat. A
mostani õszi közgyûlés inkább a ben -
sõségesebb ünneplés helyszíne volt,
ahogy azt Pálné Horváth Mária, a KBK
alelnöke is hangsúlyozta. A napirendi
pontok elfogadása után a kör elnöké-
nek, dr. Zsiray Ferencnek a köszöntõje
következett. „Régi barátokat látni min-
dig jó dolog!” – kezdte beszédét az el-
nök, majd örömét fejezte ki, amiért
fiatal tagokkal is bõvült a kör a gimná-
zium pedagógusainak személyében.
Minden résztvevõ jelenlétét megtiszte -
lõnek nevezte dr. Zsiray Ferenc, hang-
súlyozva, hogy a kör igazán büszke le-
het magára, hiszen fennállásának 30
éve alatt minden munkájával közügye-
ket szolgált. Mél tatta továbbá a baráti
kör kapcso latrendszerét, fõként az ön-
kormányzattal kialakított jó viszonyát
és együtt mûködését. Az elnök után
Fehér László polgármester is köszön-
tötte a meg jelenteket, beszédében õ is
kiemelte, nagy öröm számára a KBK fi-
atalodása, valamint az, hogy a kör ala-

kulását lassan másfél évtizede nem -
csak város vezetõként, de tagként is
nyomon követheti. A polgármester a
város éves beszámolója helyett inkább
a gimnázium elmúlt egy évének fej-
lesztéseit méltatta, az épület ener -
getikai felújí tását, az iskola elõtti új
parkot, valamint az intézmény udvarán
kialakított mûfüves pályát. Fehér László
megjegyezte, a gimnázium számára
legfontosabb feladat jelenleg az, hogy
éven te megfelelõ diáklétszámmal tud -
ja el in dítani két elsõ osztályát, a csök -
kenõ gyermekszám ellenére. A polgár -
mester köszöntõje után a gimnázium
képviseletében Dózsáné Balogh Viola
igazgatóhelyettes tartott beszédet, aki
megköszönte a kör támogatását, kie-
melve, hogy pályázatuk minden évben
motivációt jelent a diákok számára.
Majd dr. Lennerné dr. Patkó Ildikó be-
mutatója következett, aki a Berzsenyi
Gim názium múltjáról és jelenérõl tar -
tott elõadást a kör tagjainak. 
A további napirendi pontok után a
KMKK galériáján nyílt kiállítást tekint-
hették meg a tagok, mely a baráti kör
elmúlt 10 évét foglalja össze, valamint
a Szente-Jónás pályázat pálya mun -
káiból nyújt ízelítõt.

»NÉMETH NÓRA

30 éve a gimnázium szolgálatában az öregdiákok

A Celldömölki Városi Általános Iskola 7.
b és 7. d osztályának tanulói tanáraik
kíséretében 2016. október 24. és 28.
között erdélyi kiránduláson vettek részt
a „Határtalanul!” címû program kereté-
ben. A kirándulás során bebarangolták
Erdély legfontosabb városait, megte-
kintették szép tájait. 

Útjukon jártak Nagyváradon, Kolozs -
váron, Torockón, a tordai sóbányában,
Marosvásárhelyen, Farkaslakán, Csík -
som lyón, a Békás-szorosban, a Gyilkos-
tónál, Segesváron, Gyulafehérváron,
Déván, Aradon és Nagyszalontán. Meg -
ismerkedtek a magyar történelem, iro -
dalom és mûvészet jeles személyisé-
geinek életútjával. Nemzeti színû sza-
lagot kötöttek Mátyás király, Tamási
Áron, Hunyadi János, Bethlen Gábor,
Arany János, valamint az aradi vér -
tanúk emlékmûvére illetve sírjára.
Szál lásuk mind a négy éjszakán a Böjte
Csaba testvér által létrehozott Szent
Ferenc Alapítvány gyermekotthonaiban
volt. A gyermekotthonok vezetõinek
átadták a magukkal vitt adományokat,

melyeket a szülõk vásároltak vagy
gyûj töttek. 
A csíksomlyói otthonban részt vettek
egy ottani ünnepségen, majd este az
otthonban lakó gyerekekkel együtt gyi-
mesi táncokat tanultak a táncházban. A
kirándulásról útinaplót kellett vezetni-
ük, mely alapján idehaza egy a pályá-

zathoz kapcsolódó munkafüzetben kell
beszámolniuk Erdélyben szerzett tu-
dásukról. 
Bár az utazás hosszú és fárasztó volt,
egyöntetû vélemény, hogy az élmé-
nyek felejthetetlenek, és szívesen visz-
szamennének „Transsylvaniába”.

»KOVÁCS ERNÕ

Határtalanul Erdélyben



8

Új Kemenesalja  »  2016. 11. 25.M Û V E L Õ D É S   «

2016 Szent Márton emlékéve, az idei
év Magyarország védõszentjének je -
gyében telt. A jubileumi év keretében
az 1700 éve született tours-i püspök
nevéhez, életéhez kapcsolódva zajlot-
tak különféle programok országszerte:
kiállítások, találkozók, versenyek, kon-
ferenciák és persze számos egyéb egy-
házi esemény.

Az emlékév végéhez érkezve Cell -
dömölk is kivette a részét az ünnepi
programsorozatból, az elmúlt héten,
no vember 10-én a Szent Márton Aka -
démia programsorozatához csatlakozva
dr. Zsámboki Mónika Szent Márton ma-
gyarországi ereklyéinek történetébe
avatta be az érdeklõdõket. A mûvé szet -
történész elõadásában megkí sé relte
összegyûjteni az egykori és ma is meg -
lévõ magyarországi Szent Márton-erek-
lyéket, mint a Szent Márton tisztelet
tárgyi és spirituális emlékeit. A kiterjedt
kutatás már új eredményeket is hozott.
A történeti prezentációt követõ en Pipics
Csaba tartott elõadást a  Celldömölki
szent ereklyék nyomában – a dömölki
Szent Kereszt, Krisztus keresztjébõl és a
dömölki Szent Márton erek lye, Márton
köpenyébõl címmel. A beszámolóból
kiderült, az elõadó önkéntes kutatása
során, a celldömölki kegytemplom tár -
házában kerültek elõ eddig eltûntnek
nyilvánított szent ereklyék, melyek hi-
telességét is sikerült igazolni.
November közepén aztán a városban is
lezárult a Szent Márton emlékév. No -
vember 13-án, vasárnap este hat óra-
kor ünnepélyes szentmise keretében
került sor a dömölki Szent Márton
ereklye új tartójának átadására és
megáldására. A szertartás Pipics Csaba
beszámolójával vette kezdetét, mely -
ben az elõadó kitért Szent Márton éle -
té re, katonai pályájára, megkeresz -
telkedésére, hittérítõi tevékenységére
és püspöki szolgálatára. Elbeszélte to -
vábbá a Szent Mártonhoz fûzõdõ legis-
mertebb történeteket is, így például
azt, mikor a még légiósként szolgáló
Márton minden ruháját elajándékozta
a szegényeknek, már csupán a rajtalé -
võ ruhadarabok maradtak meg. Egy
na  pon azonban, késõ este, járõr szol -
gálatból hazatérõben didergõ koldussal
találkozott. Köpenyét kardjával ketté-
hasította és az egyik felét a kol dus
vállára borította.
Az elõadás során az is elhangzott, a
celldömölki kegytemplom tárházában
végzett önkéntes kutatás során elõ -

került a pannonhalmi rendtörténetben
eltûntnek nyilvánított Szent Márton
ereklye, melynek hitelességét is sike-
rült igazolni: 1783-ból Velence vára
melletti Szent Márton templomból. Ez
a Szent Márton köpenyének egy
darabját õrzõ ereklye most új, méltó
tartót is kapott Pipics Csaba jóvoltából.
A beszéd után az ereklyetartó átadásá-
ra és megáldására is sor került Kirner
Antal Zoltán plébános által. Ezt köve -
tõen folytatódott a szentmise, melyet
az ünnepélyes esemény alkalmából
ezúttal a Szent Márton Látogató Köz -
pont megteremtõjeként és vezetõ je -
ként ismert Aigner Géza, jelenlegi rép-
celaki plébános celebrált. A misét kör-
menet zárta, majd az átmenetileg a
celldömölki apátságba költözött Szent
Márton emlékezete szülõföldjén címû
kiállítás megnyitására is sor került. A
tárlatot dr. Melega Miklós, a Magyar
Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levél -
tárának igazgatója mutatta be az ér -
deklõdõk számára.
„Mi olyan anyagokból tudunk kiállítást
rendezni, melyek a levéltárak ren -
delkezésére állnak, oklevelekbõl, tér -
képekbõl, korabeli tervrajzokból, fo -
tókból. Igyekeztünk összegyûjteni olyan
dokumentumokat, melyek azt mutatják
be nekünk, azt bizonyítják, hogy Szent
Márton tisztelete szülõ földjén, így
Szombathelyen és Vas megyében
mennyire fontos volt, men nyire élõ ha-
gyomány volt évszázadokon át.”
A Szent Márton emlékévhez kapcsolódó
tárlatot több hónapos kutatómunka
elõzte meg, hiszen olyan emlékek is
bemutatásra kerülnek, amelyeket ed-
dig még nem láthatott a közönség.  A
kiállítás összefoglalását adja Szent
Márton tiszteletének az Egyház me -
gyében. 15 tablót tekinthet meg a be -
térõ, amelyek segítségével megismer-
kedhet Szent Márton egyházmegyéjé-
vel, a Szent Márton titulusú Vas várme-
gyei templomokkal, a Szent Már ton

kúttal, a Szombathely várost felkeresõ
híres utazókkal, akik leírásaikban emlí-
tést tettek Szent Mártonról. Láthatók to-
vábbá fényképek a szombathelyi szent
ereklyének 1913-as hazahozataláról,
amikor Szent Márton nevére és
tiszteletére több tízezren gyûltek össze,
valamint egy terepasztal is, mely a me-
gye Szent Márton templomait jelöli.
Ahogy a tours-i püspök egész életét,
úgy halálát is legenda szövi át. Püspöki
mûködését csodák sora kísérte: bete-
gek gyógyítása, halottak feltámasz -
tása, ör dögtõl megszállottak megsza-
badítása volt a bizonyítéka az õ kivá-
lasztottságának. Fáradhatatlanul dolgo-
zott a hit ter jesztésén még idõs korá-
ban is. Nyolcvan évesen is még járta a
vidéket, látogatta az egyházközsége-
ket. Mun kája mellett készült a nagy út-
ra, várta halála közeledését. De nem a
marmoutieri kolostorban érte a halál,
hanem vidéki munkája során Can des -
ben, ahová a  viták elsimítására utazott.
Visszatérése elõtt gyengének érezte
magát, több napig magas lázzal feküdt
hamuból készített fekhelyén. Nem en-
gedte, hogy szalmából ves senek ágyat
számára. Imával búcsúzott el az õt kö-
rülállóktól: „Uram, ha népednek még
szüksége van rám, nem vonakodom a
munkától.” Az Úr azonban szólította és
magához hívta egy vasárnapi napon,
397. november 8-án.

»NÉMETH NÓRA

Ereklyetartó átadás és kiállítás megnyitó a Szent Márton emlékévben

Bajnoki mérkõzések

NB II.
CVSE-SWIETELSKY III. – Budaörs SC II.
8:10
Simon Ferenc 4, Iván Bertold 2, Öl-
bei Péter 1, Lukács Balázs 1.
Elúszott a két páros és ezt az elõnyt
a vendégek végig tudták tartani.

NB III.
CVSE-SWIETELSKY IV. – SZAK Sport -
iskola Szombathely I. 5:13
Máthé Gyula 2, Fehér László 1,
Bakonyi Bertalan 1, Fehér László –
Máthé Gyula páros.
Nem volt esély a listavezetõ ellen.
Gyõri Vertikál SE – CVSE-SWIETELSKY
IV. 4:14
Máthé Gyula 4, Jakus Tamás 4, Ba -
ko nyi Bertalan 4, Fehér László 2.
Az elveszített párosok után csapa-
tunk megtáltosodott és simán nyer-
te a találkozót.
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2016. november 26., december 3., 10. és 17. (szombaton) 

14.30 órakor gyertyagyújtások Izsák fán, a Faluház elõtti téren.

15.00 órakor gyertyagyújtások Alsó ságon, a Katolikus temp lom parkjában.

Közremûködnek a Városi Óvoda Alsó sági Tagóvodájának óvodásai és 

a Cell dö mölki Városi Általános Iskola Alsó sági Tagiskolájának diákjai.

Az Alsóság–Izsákfai Részön kormányzat képviselõi és 

az Együtt Celldömölk Városért Egyesület tagjai 

ünnepi kínáló asztallal várják a vendégeket! 

2016. december 9-én (pén teken) 16 órakor Idõsek Karácsonya, helyszín: a
Celldömölk Városi Általános Iskola Alsósági Tagiskolája.

December 12-én (hétfõn) 16 órakor Idõsek Karácsonya, helyszín: Izsákfai Faluház.
Minden helyi szépkorú Vendéget szeretettel vár 

az Alsóság–Izsákfai Rész ön kormányzat!

Advent fényei Alsóságon és Izsák fán

Újabb állomásához érkezett a Cselekvõ
Összefogással Celldömölkért Egyesület
Közéleti Kávézó sorozata, melynek ke-
retében a civil szervezet olyan híres em-
bereket, közéleti személyeket, mû vé -
szeket, sportolókat lát vendégül, akik
nem csak magyar viszonylatban, de
nemzetközi szinten is elismert szakte-
kintélyeknek számítanak. Fehér László
vendége ezúttal a sikeres és népszerû
zenész, zeneszerzõ Jávori Ferenc „Fe -
gya” volt, aki országos szinten akkor
kez dett el nevet szerezni magának, mi-
kor a 90-es években megalapította a
Budapest Klezmer Band nevû együttest,
mely a klezmer zene népsze rûsítését,
megismertetését tûzte ki céljául.

„A klezmer egy mûfaj. A ‘klez’ óhéber
szó, azt jelenti, hangszer. A klezmer
zene pedig a zsidó hangszeres nép -
zene” – tartotta meg bevezetõjét Já -
vori. “Másrészt a klezmer a maga ne-
mében a népek közötti kapcsolatok
bizonyos tükre. Ettõl lesz ez a zene
annyira sokszínû és sokrétû. Teljesen
mindegy, hogy az ember Budapesten,
Százhalombattán, Debrecenben, vagy
New Yorkban, Londonban, akár Milá -
nóban lép fel, mivel van egy láthatat-
lan kapocs, mely összeköti a közönsé-
get és a zenekart.”
Jávori Ferenc a péntek esti beszélgetés
során beszámolt kora gyermekkoráról,
mikor megismerkedett a zenével, az

elsõ próbálkozásokról, mikor még in -
kább a hegedût ajánlották számára
hangszerként, a zenemûvészeti egye-
temi tanulmányairól, valamint a Bu -
dapesten való letelepedésérõl, mikor
az Operett Színháznál kezdett dolgozni,
és mikor a zene már élete szerves ré-
szévé vált. A zenekar alapítás ekkor
azonban még váratott magára, egészen
a 90-es évek kezdetéig, amikortól is
kezdetét vette Budapest Klezmer Band
nagy útja. Felléptek többek között a
Madách Színház Kerényi Imre által
rendezett „Hegedûs a háztetõn” címû
musicaljében, majd a Gyõri Ba lettel kö-
zös, „Purim, avagy a sors vetés” cí -
mû produkcióban szintén élõben adták
elõ Jávori Ferenc szer zeményét. Ezzel az
elõadással Hollan diában, New York-
ban, New Jersey-ben, Németországban,
Londonban, Szlo vákiában, Finnország -
ban, Dániá ban, Svédországban, Olaszor -
szágban is turnéztak, mindenhol óriási
sikerrel.  A Budapest Klezmer Band is
megkísérelte a klezmer és a klasszikus
zene ötvözetét. A kölcsönös, egymás
zenéje iránti érdeklõdésben, a Liszt
Ferenc Ka marazenekar hangverseny-
mestere, Rolla János kérte fel Jávori
Ferencet, hogy egy olyan mûvet kom-
ponáljon, amelyben a két együttes
együtt játszhat. Ez a „Klezmer Szvit”,
amelyet 1999-ben mutattak be a Do -
hány utcai zsinagógában, és azóta min-
den évben a Liszt Ferenc Zene mû vé -

szeti Egyetemen is elõadják mindig
újabb tételekkel kibõvítve. Mindezeket
követõen 2014-ben Jávori Ferenc mun-
kásságát Kossuth-díjjal jutalmazták. A
világszerte ismert klezmerzenész azon-
ban továbbra sem pihent meg, jelenleg
is egy újabb darabon dolgozik, melyrõl
részleteket azonban egyelõre még nem
árult el. Mint mondta, legyen ez a
következõ látogatása meglepetése.
Mely re már nem is kell sokat várni, hi-
szen december 17-én a Budapest Klez -
mer Band lesz Celldömölkön az együtt
Celldömölk Városért Egyesület szokásos
karácsonyi jótékonysági koncertjének
sztárvendége. Az ünnepi hangverseny-
re Jávori Ferenc ezúton is szeretettel
hívja és várja a közönséget.

»N. N.

Közéleti Kávézó a klezmer jegyében
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2016. december 10. 
(szombat) 

Karácsonyi meglepetések vására
9.00–18.00 óráig

Várjuk kézmûvesek, 
iparmûvészek és amatõr alkotók 

jelentkezését, akik szívesen 
árusítanák termékeiket.

Jelentkezni: 06 95/779-301

Karácsonyi játszóház 
a KMKK gyerekkönyvtárában

10.00–12.00 óráig
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A reformáció értékeit végigszámolva a
négy reformátori alapelvbõl a második
kerül elénk most: Sola fide, azaz egye-
dül a hit által. 

A keresztyén ember számára ez arról
beszél, hogy az Istenhez tartozás nem
az ember mûve. Sok mindent igyek-
szünk ugyan megtenni ezen a téren is,
de örök életünk, sõt egyáltalán
Istennel való kapcsolatunk nem a mi
erõfeszítéseink eredménye, hanem
Isten ajándéka, ami a hit útján, azaz
ügyünket Istenre bízva lehet csak a mi-
énk. Amit az ember megtehet, az szép
és sok eredményt elérõ lehet az
emberek elõtt. De az Isten dolgaival
kapcsolatban nekünk - az embernek -
csak a hit lehetõségét adja Urunk, ami
által azután mindent Õ cselekszik meg.
Mindez természetesen a vallásos em-
ber számára jelent sokat Istennel való
kapcsolatában. De ennek a reformátori
alapelvnek is vannak a gyakorlati élet-
ben következményei, amik a hétköz-
napokban értékei lehetnek az ember-
nek, és befolyásolják életét. Nem
olyan univerzálisan, mint az irodalmi
nyelv kialakítása vagy az iskoláztatás
általános bevezetése, amik a nem val-
lásos ember életében is közvetlenül
érezhetõk, mint a reformáció pozitív
értékei. Mégis a vallásos emberek pél-
daadásán keresztül lehetnek értékei
ezek is az egész társadalomnak.
Elõször is az Istenre hagyatkozás, a hit
a reformáció tanítása szerint meg kell,
hogy jelenjék hétköznapi életünk dol-
gainak, nehézségeinek és gondjainak

elhordásában is. Isten cselekszik éle -
tünk eseményeiben is sokszor, amit
nekünk türelemmel és odafigyeléssel
kell fogadnunk. Az ember szíve hamar
lázad egy-egy betegség, vagy éppen a
megélhetés gondjai miatt. De hisszük,
hogy Isten ezekben sem hagy ma-
gunkra, hanem talán éppen ezeken ke-
resztül is nevelni, vezetni akar bennün-
ket. Így türelemmel és odafigyeléssel
kell fordulnunk életünk minden dolga
felé. Ebbõl következõleg pedig a kö rü -
löttünk élõ emberek felé is ezzel a tü-
relemmel és odafigyeléssel fordulunk.
Nem a mindenáron változtatás szándé-
kával, hanem az események és körül-
mények megvizsgálásával, melyek ta-
nítanak és nevelnek bennünket, ha
figyelmes szemlélõk vagyunk.
Persze nem jelenthet mindez egyfajta
lustaságot és nemtörõdömséget mond -
ván: Isten majd cselekszik az éle -
temben, nekem elegendõ azt el -
fogadnom! Éppen ellenkezõleg. A re-
formáció tanítása szerint éppen a hit
ajándéka az, ami az embert szüntelen
tevékenységre ösztönzi. Mert a hit
ajándék Istentõl, amiért hálásaknak kell
lennünk. Isten iránti hálánkat pedig
nem tudjuk mással kifejezni, mint az-
zal, ha mi is úgy cselekszünk a másik
ember felé, ahogyan Isten velünk cse-
lekedett. A hit egyenes következménye
tehát a reformáció tanítása szerint az
ember mások felé való segítõ oda -
fordulása, megelõzõ és felkaroló szere-
tete. Nem azért teszünk valamit, hogy
Istennél vagy az embereknél valamit
kiérdemeljünk és elérjünk. Istennel

szemben ez lehetetlen is lenne. Sokkal
inkább azért, mert már megtapasztal-
tuk Isten felénk áradó szeretetét, és ezt
meg akarjuk hálálni. Mivel Istené az
egész világ, beleértve saját erõnket, te-
hetségünket és képességeinket is, nem
tudjuk mással hálánkat kifejezni Iránta,
mint hogy amit Tõle kaptunk, azzal az Õ
akarata szerint igyekszünk élni. Nem a
viszonzás várása, és nem is az érdemek
elérése kell, hogy motiválja tehát a
reformáció tanítását követõ embert,
hanem tisztán az Isten iránti hála. 
Aki így él, az türelmes és szeretettel
fordul mindenki felé. Mindezekben
pedig követendõ példát adhat hite
által az igazán Istenre figyelõ, az
Istennek az ember életében sokszor
megmutatkozó cselekvését elfogadó
ember a körülötte élõnek. Ezzel pedig
nem csak a reformáció tanítását elfo-
gadó ember számára eredményezhet
szép értéket vagy jót az „egyedül hit
által” reformációi elvének tanítása, ha-
nem közvetett úton mindenki számára
értékké lehet. 
Persze ennek a szépen leírt életrend-
nek a megvalósítása életünkben nem
egyszerû feladat.   újra kell kezdeni,
mert észrevétlenül is könnyen letérünk
róla, ha nem tekintünk Istenre hittel,
hanem saját vágyaink vagy a körü -
löttünk lévõ világ elfordít bennünket.
Luther Márton ezért beszél arról, hogy
a keresztyén ember életének napon-
ként megtérésnek, Istenhez fordulás-
nak kell lennie.

»RÁC DÉNES

EVANGÉLIKUS LELKÉSZ

A reformáció értékei II.: Sola fide
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Gallyazási felhívás
Kérjük az ingatlantulajdonosokat, -kezelõket és -használókat,
hogy ingatlanjaikon gondoskodjanak az áthaladó elektromos
légvezetékek biztonsági övezetén belül található növényzet
eltávolításáról!
A villamosmûvek, valamint a termelõi, magán- és közvetlen
vezetékek biztonsági övezetérõl szóló 2/2013. (I.22.) NGM ren-
delet 10. §. (1) bek. szerint erõsáramú föld feletti vezeték biz-
tonsági övezetében tilos: f) olyan növényzet telepítése és tûrése,
amelynek magassága kifejlett állapotában meghaladja a 4 mé-
tert, g) olyan növényzet telepítése és tûrése, amely a nyomvonal
és az oszlopok jármûvel való megközelítését akadályozza. Ha Ön
ingatlantulajdonos (bérlõ, kezelõ) és a gallyazási, fakivágási, nyi-
ladéktisztítási kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a VET
124. d) pontjában felhatalmazás alapján az elosztói engedélyes
„a közcélú hálózat mentén lévõ, a biztonsági öve zetet sértõ nö-
vényzetet eltávolíthatja”. Cégünk az E.ON Zrt.-vel kötött szer -
zõdése alapján a jog szabály elõírását sértõ növényzet gallyazá-
sával, eltávolításával bízta meg a kialakult baleset- és életve-
szélyt. A 2016–2017. évi gallyazást elkezdtük. A levágott gallyak
a terület tulajdonosát illetik meg, ezért azokat összerakva ott
hagyjuk, elszállításukról gondoskodjanak. Amennyiben a háló-
zatra veszélyes fák vannak a területükön és le szeretnék vágat-
ni, a levágott ágakat el szeretnék szállítatni ezt cégünk vállalja
külön díj ellenében. Ennek igénybe vétele és a gallyak, fákról
szóló  nyilatkozatukat várjuk legkésõbb 2016. 12. 10-ig. 
Szakemberünk elérhetõsége: Kovács Tamás tel. 06-30/238-8055
Elõre is köszönjük együttmûködését.

»GEOSITS TIBOR ÜGYVEZETÕ

Adománygyűjtés
Az Együtt Celldömölk Városért Egyesület

karácsonyi adománygyűjtést 
szervez a nehéz helyzetbe 

került családok részére. 
Kérik a lakosságot, 

hogy aki tartós élelmiszerrel, 
játékkal és mosott, vasalt ruhákkal

szívesen segítene,
megteheti a Sági út 3. szám alatt 

(a Hetényi fotó helyén) 
december 1-től. 

Az adományokat munkanapokon
9.00 órától 15.00 óráig várják.

Kérjük, tegye szebbé Ön is 
adományával a karácsonyt!
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Uraiújfalu-Celldömölk 0-3 (0-0)
Uraiújfalu. 50 nézõ Vas megyei labda-
rúgó bajnokság 13. forduló 2016. no-
vember 13. 
Vezette: Marácz Zoltán (Bendik László,
Horváth Zoltán).
Uraiújfalu: Horváth – Szakál E., Belegrai,
Princzes, Hajas – Keszei, Dörönte, Gal -
len, Szakál M. – Lónai, Lõrincz. Edzõ:
Dobány Gábor.
Celldömölk: Bíró – Lempeg (Bodor 66.
p.), Varga, Györkös, Virág – Enyingi
Márk, Szuh – Dobson (Vajda 60. p.),
Gyõr vári (Enyingi Marcell 46. p.),
Németh (Piri 46. p.), Ódor. Edzõ: Koman
Vladimir.
Góllövõk: Bodor Tibor (82. p.), Piri Ba -
lázs (84. p.) és Enyingi Marcell (90. p.).
Elõmérkõzés: Uraiújfalu U19- CVSE U19
1-22 (1-9) G.: Horváth Patrik, Szakos
Márk 6, Péter Dávid 2, Büki Martin 3,
Galovich Máté, Czöndör Bálint 4, Ba -
lázsi Krisztián 2, Gorácz Máté 2, Jánosa
Martin. Az Uraiújfalu nyolc játékossal
tudott kiállni, így nemcsak elvesztették
a meccset, de még pontelvonás is sújt -
ja õket. 
Celldömölk – Szentgotthárd 7-0 (2-0)
Celldömölk, 150 nézõ Vas megyei lab-
darúgó bajnokság 14. forduló 2016. no-
vember 19. 
Vezette: Horváth Patrik (Kondor Péter,
Bejczi Antal).
Celldömölk: Bíró – Vajda, Bodor,Varga,
Virág – Enyingi Marcell (Dobson 68. p.),
Potyi (Szuh 76. p.), Enyingi Márk, Büki
(Ódor 61. p.)– Piri (Lempeg 68. p.),
Gyõrvári (Németh 55. p.). Edzõ: Koman
Vladimir.
Szentgotthárd: Csuk – Domján (Somo -
gyi 53. p.), Kovács, Kurucz, Merkli –
Dancsecz, Vass, Sipos, Burka (Muszka
74. p.), Sütõ (Nyári 53. p.) – Düh. Edzõ:
Heiter László.
Kiállítva: Kurucz Ádám (45.p.).
Góllövõk: Enyingi Márk 2 (mindkettõ
11-esbõl 39. p. és 50. p.), Enyingi Mar -
cell (44. p.), Piri Balázs (54. p.), Ódor
Bálint 2 (74. p.és 90. p.) és Németh
József (88. p.).
Elõmérkõzés: CVSE U19 – Szentgotthárd
U19 5-2 (3-1). G.: Czöndör Bálint 2,

Balázsi Krisztián, Szakos Márk, Gorácz
Máté. Az elsõ és a második helyezett
csatáját magabiztosan nyerte a celli
csapat, bebiztosítva az õszi bajnoki cím
és átlépve a 100 rúgott gólszám. A ki-
lencedik fordulóra október 15-én került
sor, annak a mérkõzésnek a 60. percé-
ben kaptunk egy szerencsétlen gólt, a
Körmend azzal nyert. Azóta eltelt a
hosszabbításokat nem számítva 480
perc a bajnokságban és Bíró Tibor ka-
pusnak nem kellett maga mögé nyúl-
nia a hálóba egyszer sem a labdáért. Ez
alatt az idõ alatt mi viszont rúgtunk 21
gólt és az öt mérkõzésen megszereztük
a maximális 15 pontot, vissza is mász-
tunk a dobogó második fokára, igaz a
Rábapatynak van egy elmaradt mér -
kõzése, amit majd csak december 3-án
pótolnak Vönöckön). Az elsõ továbbra
is a Körmend nyolc pont elõnnyel, de
legalább már nem 100%-os teljesít-
ménnyel, egy rumi remivel két pontot
buktak. Hát igen, a 13. forduló szomba-
ti játéknapja a pályák zömét használ-
hatatlanná tette, vasárnap már lehetett
játszani, de kegyetlen hideg szél fújt.
Ilyenkor a játékos hosszasan elmeditál
azon, hogy miért nem valami terem -
sportot választott inkább mozgási igé-
nye kielégítésére, vagy legalábbis erõs
nosztalgiával gondol arra, amikor au -
gusztusban a félidõ közepén a játék -
vezetõ ivószünetet rendelt el. Nincs
mese, játszani kell, játszania kellett az
Uraiújfalunak is annak ellenére, hogy
öt játékosa volt eltiltva, cserére már
nem futotta a létszámból, igaz, Pap
Zoltán, a 48 éves általában kapus ott
volt, de most nem lépett mezõny -
játékosként pályára és nem lõtt gólt,
mint egy héttel korábban a János -
házának, mert az ifi mérkõzésen is
végig védõ kapus kisebb sérülése miatt
bármikor sor kerülhetett volna a
kényszerû cserére. A becsülettel és
szimpatikusan küzdõ hazaiak az utolsó
tíz percben kaptak három gólt (három
olyan játékosunktól, akik csereként áll-
tak be) és kerülnek egyre nehezebb
helyzetbe, könnyen lehet, hogy az idei
szezonjuk csak egy idényes lesz a
megyei elsõ osztályban. A Szentgott -
hárdnak kiesési gondjai talán nem lesz -
nek, de a jó kezdés (az elsõ öt for -

dulóban 12 pont) után, erõsen vissza -
estek és a következõ nyolc fordulóban
összesen további 5 pontot gyûjtöttek.
Ellenünk kihagytak két komoly kontra
helyzetet (vagy legyen inkább az ér-
dem Bíró Tiboré) majd látványosan
összeestek, mint csapat és kaptak ki
olyan látványosan, mint legutoljára
több mint három évvel ezelõtt, akkor a
Sárvár volt a legyõzõjük. Következik a
záró forduló a bajnokságban, az erede-
ti sorsolással ellentétben a Celldömölk
lesz a pályaválasztó a Vép ellen, és
nem vasárnap lesz, hanem november
26-án szombaton, a kezdési idõ válto-
zatlan, 13 óra 30 perc. Ezzel egy nappal
több lesz a pihenõ a szezon mérkõ -
zésévé elõlépett november 30-ai Ma -
gyar Kupa 8. forduló elõtt (figyelem 12
órakor kezdõdik a meccs), ahol nem
mindennapi lehetõség elõtt áll a csa-
pat, hiszen ha az NB III-as Szentlõrincet
legyõzi, akkor bejut a tavasszal (?) feb-
ruár 11-én a legjobb 16 csapattal foly-
tatódó sorozat kilencedik már oda-visz-
sza vágós fordulójába. 

S

480 perc

Rövidesen Szilveszter

Az évvége Celldömölkön most már
huszonnyolc éve nem múlhat úgy
el, hogy ne legyenek nagy csaták a
VulkánSport Egyesület szervezte
Szilveszter Kupáért. Sõt kupákért,
hiszen három kategóriában kerül
sor idén is a küzdelmekre, decem-
ber 27-én az Old Boys, 28-án a Nõi
és 29-én (esetleg már 28-án is) a
Férfi kategóriákban. Az öregfiúk
már 1977-nél tartanak, ez elõtt kel-
lett születnie annak, aki itt akar ját-
szani, két türelmetlen 1982 elõtti
fiatalabb korú is nevezhetõ közéjük.
A nagy érdeklõdésre számító torna
felvezetõ eseménye a XII. Mikulás
Kupa lesz december 3-án, levezeté-
se pedig a január 21-ei szintén ti-
zenkettedszer megrendezésre kerü -
lõ Farsang Kupa, mindkettõ férfi ka-
tegóriában. Nevezni az egyesület
elérhetõségein lehet. A mérkõ zé -
seknek idén is a Városi Sportcsarnok
ad helyet. »DOTTO
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Tankoljon jó minõséget jó áron!

AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok

95-ös benzin
Gázolaj

Az Antók
Nyomdaipari Kft.

lelkes, teherbíró munkatársakat keres
nyomdaipari segédmunkás pozícióba.
Feladatok:
gyártási feladatokban való részvétel
nyomdaipari termékek csomagolása
mûszakvezetõ/gépmester 

utasításainak maradéktalan betartása

Elvárások:
gépészeti ismeretek
terhelhetõség, jó állóképesség
precíz munkavégzés, megbízhatóság

Amit nyújtunk:
stabil vállalati háttér
hosszú távú, biztos munkahely
egyéb juttatások: éves bónusz,

cafetéria, továbbképzési lehetõségek
Jelentkezéséhez küldje el önéletrajzát 

a nyomda@antok.hu-ra. 
A munka részleteivel kapcsolatban a 06-95/525-060-as

telefonszámon érdeklõdhet hétköznapokon 8-14 óra
között, vagy küldjön SMS-t a 06-20/229-0988-as 

számra és visszahívjuk. 
Pályakezdõk és nyugdíj elõtt állók jelentkezését is várjuk!

Az Antók
Nyomdaipari Kft.

lelkes, teherbíró munkatársakat keres
ipari elektronikai mûszerész pozícióba.
Feladatok:
Gyártóüzem üzemfolytonosságának biztosítása és

a tervszerû megelõzõ karbantartások elvégzése
Gépek beállítása, kezelése, gyártósori

hibakeresés és javítás
Aktív részvétel fejlesztési feladatokban
Elvárások:
Releváns szakirányú végzettség 
PLC ismeret szükséges, nyomdaipari ismeret

elõnyt jelent
Precíz munkavégzés, megbízhatóság 
Legalább 5 éves munkatapasztalat
Nyelvtudás elõny
Amit nyújtunk:
Stabil vállalati háttér
Hosszú távú, biztos munkahely
Egyéb juttatások: éves bónusz,

cafetéria, továbbképzési lehetõségek
Jelentkezéséhez küldje el önéletrajzát 

a nyomda@antok.hu-ra. 
A munka részleteivel kapcsolatban a 06-95/525-060-as

telefonszámon érdeklõdhet hétköznapokon 8-14 óra
között, vagy küldjön SMS-t a 06-20/229-0988-as 

számra és visszahívjuk.



Értékesítő 
munkatársat 

keresünk 
a celldömölki 

mobilkommunikációs 
üzletünkbe. 

Elvárás
minimum középfokú végzettség, 
kiváló kommunikációs képesség, 
nyitottság, 
számítástechnikai ismeretek.

Jelentkezés fényképes
önéletrajzzal

allas.voda@gmail.com
címre.




