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Megint eltelt egy év. A lehullott faleve-
leket fürgén kergető szél, a ködbe vesző 
reggelek és korai borongásban nyugvó 
esték érzékeltetik, hogy ismét itt van a 
közelítő telet idéző, elmúlásba rohanó 
november. Szomorúsággal teli nappal 
vág neki a havas évszaknak az utolsó 
őszi hónap. 
Emlékezés, gyertyaláng, koszorúk, fel-
szakadó szívbéli sebek, lélek legmélyé-
be hasító fájdalom. Feldolgozottnak hitt, 
ám valójában sosem pótolható hiány; 
hétköznapi rohanásban néha elfeledett-
nek tűnő, ám valójában sosem feledhető 
emberarcú emlékek. A temető dermedt 
némaságában állva, kőbe vésett nevek 
homályosítják el tekintetünket, kővé me-

redt emlékek mázsás súlya zúdul ránk. 
Minden szívünkbe tóduló gondolathoz 
arcok, mosolyok, mozdulatok, ölelések, 
simogató szavak tapadnak. A ránk törő 
bársonycsendben visszahozzuk azt, ami 

elmúlt; és azokat, akik elmentek. Elmen-
tek, és vissza sem néztek. Egyik napról 
a másikra kisétáltak életünkből. Abból a 
közös életből, melynek fonalát egészen 
addig együtt gombolyítottuk. Elmen-
tek. A föld legmélyében nyugszanak, de 
szívünk mélyén temetetlen maradnak, 
mert végső nyughelyüknél megállva 
abban az örökké élő, megtestesült pilla-
natban csak a miénk minden elvesztett 
szerettünk. Miénk minden szavuk, tet-
tük, mozdulatuk, minden velünk átélt 
napjuk. A mécsesek lángjában, a ko-
szorúk fenyőillatában megragadjuk, és 
el nem eresztjük megfáradt lelküket, a 
küzdelmes élet barázdáival szántott két 
kezüket, és a belénk ivódott emlékekbe 
megkapaszkodva nélkülük cipeljük to-
vább a világ ezer baját.
  »REINER ANITA

Nyugat-Európában évtizedek óta  
jól kialakult az ún. Parkolj és 
utazz-rendszer, amely lehetővé te-
szi a városon belüli, de a városoktól 
távolabb eső települések lakossá-
gának is, hogy bekapcsolódjanak 
az ország vérkeringésébe. Munkába 
járáshoz, utazáshoz sokan a vasúti, 
vagy autóbuszos közlekedést veszik 
igénybe nálunk is. Az állomásokat 
az utasok több féle módon közelítik 
meg: saját gépkocsin, helyi autóbusz 
járattal, gyalog, kerékpárral, vagy 
akár taxival. Ahhoz azonban, hogy 
ez jól működjön szükséges egy olyan 
közlekedési rendszer, egy olyan 
közlekedési csomópont, amelyik a 
leendő utas bármelyik beérkezési és 
távozási módját biztonsággal kezeli. 
Természetesen ennek a rendszernek 
a csírái Celldömölkön már évtizedek 
óta működnek, a most elnyert 200 
millió forintos EU-s pályázat ennek a 
rendszernek a korszerűsítését fogja 
szolgálni.

»Mi mindent tartalmaz a projekt? – kér-
deztük Dummel Ottót, a Közös Önkor-
mányzati Hivatal Műszaki Osztályának 
vezetőjét.
– Ezt a pályázatot a Celldömölki Ön-
kormányzat vállalta fel gesztorságban.  
A projekt szereplői az önkormányzaton 
kívül még a MÁV és a Volán, valamint 
öt település önkormányzata, név sze-
rint: Ostffyasszonyfa, Nagysimonyi, Ke-
menesmihályfa, Nemeskocs és Boba. 
Ez egy ún. Intermoduláris közlekedési 
csomópont-pályázat, amelynek kere-
tein belül megpróbáljuk a szereplők 

működését összehangolni. Magának 
a projektnek négy nagy eleme van, 
amelyből kettő az önkormányzaté, ket-
tő pedig a partnereké: egy a Voláné és 
egy a vasúté. Ezek egyenként nagyjá-
ból 40-50 millió forintos projektrészek.  
A MÁV a rá eső részében a várócsarno-
kot újítja fel új burkolatokkal, akadály-
mentesít, valamint új vizesblokkokat 
hoz létre. A peronon és a várótérben 
lesznek elektronikus utastájékoztató 
táblák, amelyek összekapcsolt rend-
szert alkotnak a VOLÁN adatforgalmá-
val. A felújítással akadálymentesen 
megközelíthető lesz a magasperon 
is. A Volán kirendeltség beköltözik a 
vasút állomás területére, a volt étte-
rem egy részén kialakításra kerülnek 
az irodáik, pihenőik, szociális blokkjuk 
és nem utolsósorban a MÁV-jegypénz-
tárakkal egy térben megközelíthető 
saját jegypénztáruk. A Volán a maga 
csomagjában az autóbuszállásokat 
újítja fel a le és felszálló gyalogos terü-
letekkel együtt. A vasútállomás előtti 
területen és a taxiállomás környékén 
térburkoló kővel újul meg a közlekedé-
si felület, illetve mozgássérült parkoló 
is lesz kialakítva. 
»Mit vállalt ebben a pályázatban az ön-
kormányzat?
– Az önkormányzatnak a gesztorsá-
gon kívül, ami azt is jelenti, hogy mi 
felelünk a projekt szabályszerű lebo-
nyolításáért, elszámolásáért két pro-
jektrésze van: mi a pályaudvarokra 
történő rávezetést, egyrészt az autók-
kal érkezők közlekedését, másrészt 
a kerékpárosok, illetve a gyalogosok 
odavezetését tudjuk javítani. Ennek 

egyik eleme a Kossuth utca járdáinak 
a Budai Nagy Antal utcától a vasútál-
lomásig történő burkolása térburkoló 
kővel. Ezen a területen az esetlegesen 
kialakult parkolósávot is kiépítjük szab-
ványos méretűre, mindkét irányban ki-
alakítunk egy-egy kerékpárutat – tehát 
egy komplex a növényzetet is érintő 
felújításra számíthatnak a városlakók 
itt. Az autósok számára lesz örömhír, 
hogy a Dózsa György és a Rákóczi utca 
találkozásánál lévő terület kap egy új 
aszfaltos, részben térburkolatos felü-
letet, ahol a jelenlegi használati mód 
változtatásával parkoló kapacitásszám 
növelést tudunk elérni. 
»Milyen szerepet kapnak a projektben 
a csatlakozó települések?
– A teljes projekt kerékpárlerakó helyek 
kialakítását is tartalmazza: a csatlako-
zó öt önkormányzat, Ostffyasszonyfa, 
Nagysimonyi, Kemenesmihályfa, Ne-
meskocs és Boba területén – Celldö-
mölkhöz hasonlóan – a vasútállomás 
közelében kerékpártárolókat hoznak 
létre, hogy az utazó közönség, amely 
kerékpárral érkezik a vasútállomásra, 
biztonságban tudhassa járművét.
»Mikor kerül sor a munkálatok meg-
kezdésére?
– A támogatási szerződés megkötését 
követően azonnal indul a közbeszer-
zési dokumentációk összeállítása, ami 
azt jelenti, hogy a téli időszak alatt mi 
is és a partnereink is kiválaszthatjuk a 
kivitelezőket a közbeszerzési eljárások-
ban. Természetesen egymással össze-
hangolva a munkákat jövő nyár végére 
tervezzük a projektzárást.
  »LA

„Reszketnek a léleknyi fények…”

Nagyobb felújítás várható a vasútállomás környékén

» A K T U Á L I S
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Európai Uniós forrásból valósult meg 
az intaházi pszichiátriai rehabilitá-
ciós osztály akadálymentesítése.  
A 62 millió forintos pályázati pénzből 
többek között felújították a vizes-
blokkot, mozgássérült parkolóhelye-
ket alakítottak ki az udvaron és liftet 
építettek az egykor kastélyként mű-
ködő épületben.

A Kemenesaljai Egyesített Kórház inta-
házi pszichiátriai rehabilitációs osztá-
lya is részesült abból az európai uniós 
pályázati pénzből, amely rehabilitációs 
szolgáltatások fejlesztésére szolgált.  
A projektben tizenkét nyugat-dunántúli 
egészségügyi intézmény vett részt, a 
fejlesztésekre összesen mintegy két-
milliárd forintot nyertek. Ebből közel 
hatvankét millió forint jutott az intaházi 

intézetnek, melyet különböző felújítási 
munkákra fordítottak. A pályázat köte-
lező eleme volt az akadálymentesítés, 
amit teljes egészében megvalósítottak 
az osztályon. A rendelkezésre álló forrás 
közel 40%-át tette ki a lépcsőházban 
kialakított lift, így a tervezettnél keve-
sebb összeg jutott egyéb fejlesztések-
re – mondta el dr. Farkas Péter Imre, a 
Kemenesaljai Egyesített Kórház igazga-
tója. A fennmaradó pénzből teljes mér-
tékben felújították a főépületen a tetőt 
– ami nem tűrt már halasztást, hiszen 
a beroskadás veszélyével fenyegetett 
– valamint kint és bent is tájékoztató 
táblákat helyeztek el a könnyebb el-
igazodás érdekében. Akadálymentesí-
tett vizesblokk készült és néhány külső 
munka is történt a pályázati keretből. 
Az intézmény udvarán mozgássérült 

parkolók kerültek kialakításra illetve 
speciális vezetősávokat festettek fel az 
audiovizuális akadálymenetesítés je-
gyében. Dr. Nagy László, osztályvezető 
főorvos is elengedhetetlennek tartja, 
hogy a fogyatékkal élők is ugyanolyan 
lehetőségeket kapjanak a mindenna-
pokban, mint egészséges társaik. Hoz-
záfűzte, hogy az intaházi részleg nem a 
gyógyszeres kezelésre helyezi a hang-
súlyt. Az idekerülő pácienseket a szociá-
lis készségek javításával munkaterápiás 
eszközökön keresztül igyekeznek vissza-
juttatni a mindennapi életbe. Ezt segítik 
az intézetben található munkaterápiás 
műhelyek, ahol a betegek piacképes 
termékeket tudnak előállítani. Ezek-
nek a műhelyeknek a korszerűsítése is 
időszerű lenne, mint ahogy a főépület 
homlokzatának frissítése, a nyílászárók 
cseréje valamint a fűtéskorszerűsítés. 
Ezekre talán egy későbbi projekt során 
kerül sor. »BARANYAI-VAJDA ZSUZSA

Itt az ősz, közeleg a sűrű esőzések 
időszaka. Hogy megkönnyítse a köz-
lekedést, Celldömölk Város Képvi-
selő-testülete négymillió forintot 
hagyott jóvá a Vasvári Pál utcát a 
Vörösmarty utcával összekötő Óvo-
da közben lévő járda I. ütemének 
kialakítására. 

Az Óvoda közben a bölcsőde és az 
óvoda oldalán mintegy másfél méter 

széles járdát alakítanak ki a gyalogos 
közlekedés megkönnyítése érdeké-
ben. A kialakítandó részen a két lé-
tesítménynek megújul a kerítése is, 
egy új drótfonatos kerítés készül új 
beton oszlopokkal. A járda és a há-
zak közötti részen a jelenlegi murva 
burkolat egy új, kiegyenlítő réteget 
kap hasonló anyagból. Továbbá ahol 
a Vasvári utca ráfordul az Óvoda köz-
re, illetve ahol a kapuszín alatti járda 

keresztezi egymást a bölcsőde mel-
letti járdával, ott egy kis teresedést 
képeznek, amelynek más színű lesz 
a térköve annak érdekében, hogy 
optikailag elkülönüljön a gyalogos 
és a gépjárműforgalom. A nagyobb 
burkolt felületen kényelmesebb lesz 
a haladási lehetőség. A múlt héten a 
szintezéssel illetve a kerítés építésé-
vel megkezdődött a munka, melynek 
egy részét a Városgondnokság végzi, 
más részét pedig ugyancsak az ő ko-
ordinálásukban vállalkozók.
 »LA

Akadálymentesítés Intaházán

Megkezdődött a munka az Óvoda közben

A Polgármesterek Vas Megyéért Egye-
sület minden évben tanulmányutat 
szervez tagjai részére. Október 9-én 
Celldömölkre látogattak el a vasi te-
lepülések vezetői. 

Vép városában 19 taggal alakult meg 
2006-ban a Polgármesterek Vas Megyé-
ért Egyesület. Azóta további hat tele-
pülés csatlakozott a pártoktól független 
civil szervezethez, mely a megye járásá-
nak többségét felöleli. Az egyesület az 
alakulása óta tartja magát a célkitűzésé-
hez, melynek lényege az önkormányzati 
érdekek, ezen belül a polgármesterek 
munkájának a segítése. Vargyai Vilmos, 
a Polgármesterek Vas Megyéért Egyesü-
let elnöke elmondta, hogy szervezetük 
legfőbb feladata az érdekérvényesítés, 
a tagok által képviselt térség és tele-
pülések fejlesztése, az erőforrások ösz-
szefogása, azok hatékony felhasználása, 

és az infrastrukturális fejlesztések ösz-
szehangolása. Október 9-én „Ismerd 
meg szűkebb hazádat!” programcímmel 
a megye polgármesterei szakmai kirán-
dulást szerveztek térségünkben. Ostffy-
asszonyfa és Csönge után Celldömölkre 
tettek kitérőt, ahol Fehér László polgár-
mester fogadta a vasi települések első 
embereit. A városvezető röviden kitért 
Celldömölk történelmi múltjára, a város 

vasúti jellegére, az egyházi turizmus je-
lentőségére, majd azokat a fejlesztése-
ket ismertette, amelyek a közelmúltban 
fejeződtek be illetve jelenleg zajlanak a 
városban. A jelenlévő polgármesterek 
országos szintű kérdésekre is kitértek, 
köztük a munkanélküliség helyzetére, 
valamint a hulladékgazdálkodás terüle-
tét érintő változásokra, mely elsősorban 
a szolgáltatóknak okoz némi fejtörést. 
Az eltérő településszerkezetek ellené-
re kiderült, hogy a kis- és nagyvárosok 
azonos problémákkal küzdenek, ezért 
szükség van az érdekeik szervezett kere-
tek között történő képviseletére. Vargyai 
Vilmos elmondta, hogy a Polgármeste-
rek Vas Megyéért Egyesület is készül már 
a következő évi választásra. A civil szer-
vezet úgy döntött, hogy képviseltetni 
szeretné magát a megyei közgyűlésben 
és jelölteket indít a Vas megyei önkor-
mányzati választásokon. »B-VZS

Vasi polgármesterek találkozója Celldömölkön
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A Vas Megyei Közgyűlés tagjaként me-
gyénk testvérjárásába, a németországi 
Neckar-Odenwaldba látogatott Fehér Lász-
ló. Városunk polgármestere egyeztetést 
folytatott arról, hogy a Ság hegyet beve-
zessük az Európai Geopark Hálózatba. 

Jelentős ünnepet ült Neckar-Odenwald 
szeptember közepén: dr. Achim Brötel – aki 
korábban a járás második legnagyobb tele-
pülésének polgármestere is volt – tartomá-
nyi tisztségviselő beiktatási ceremóniáját 
tartották, melyre a megyei közgyűlés frak-
cióvezetőjeként Fehér László is meghívást 
kapott, a delegációt Marton Ferenc köz-
gyűlési alelnök vezette. A Waldbrunnban 
tartott ünnepségen egyúttal a település 
határában lévő, az Odenwald legmaga-
sabb hegyeként ismert Katzenbuckelt (626 
méter) a „2013. év geotópja” címmel tün-
tették ki.
De mi is a geotóp? Egy olyan földi helyszín, 
ahol az élettelen természet legérdekesebb, 
leglátványosabb, legjellegzetesebb kép-
ződményei találhatók meg. Ezek a képződ-

mények lehetnek különféle felszínformák, 
sziklafalak, barlangok, kőzetek vagy talajok 
természetes és mesterséges kibukkanásai, 
források, ásvány- vagy kövület-előfordu-
lások, emellett még a természet sok más 
érdekessége, és persze maga a táj. Meg-
ismerésük és megfigyelésük révén a múlt-
ba is tehetünk egy időutazást, bepillantást 
nyerve évmilliókkal ezelőtti földtörténeti 
eseményekbe. Vulkánkitörések, tenger-
árak, földrengések, földcsuszamlások, 
gleccserek nem csak a távoli tájak felszínét 
formálták. Évmilliókkal ezelőtti működésük 
nyomai máig meghatározzák tájaink arcu-
latát.
Az elismerés átvételekor Markus Haas 
polgármester Katzenbuckel jelentőségéről 
szólva elmondta, hogy a hegy mind a gaz-
daság, mind a sport szempontjából törté-
nelmet írt. Waldkatzenbachban például a 
kőbányászatra és a szükséges szállításokra 
alapozva az átlagosnál több fuvarozó vál-
lalkozás jött létre. A kőbányák bezárása 
után a természet visszahódította a helyet 
és a „Kabu” – ahogyan a fiatalabb gene-

ráció gyakran nevezi – a szabadidős elfog-
laltság és a turizmus célterületévé vált. Míg 
régen többnyire téli sportolók voltak itt, 
addig mára a hegyikerékpározók, nordic-
walking osok, túrázók és joggingolók, vala-
mint a sífutók aktívak a Katzenbuckel körül.
Dr. Achim Brötel tartományi képviselő 
hangsúlyozta: A tény, hogy Vas megye 
térsége is rendelkezik egy különleges geo-
lógiai formációval, tovább mélyíti az össze-
tartozás érzését. Felveti annak lehetőségét, 
hogy a Katzenbuckel és a Ság-hegy vulkán-
ja közötti kapcsolat révén Waldbrunn újabb 
települési kapcsolatot találhasson.
Mint azt Fehér Lászlótól megtudtuk, az 
Európai Geopark Hálózatnak Európa 21 or-
szágából 58 földtani és őslénytani térség 
a része. Ezek között két magyar geopark 
is fellelhető: a Bakony-Balaton és a No-
vohrad-Nógrád Geopark. Testvérjárásunk 
küldöttsége korábban már megtekintette 
a Ság hegyet, a Kemenes Vulkánparkot.  
„A geopark programhoz olyan területek tar-
toznak, amelyek számos ismert és kevéssé 
ismert geológiai, ökológiai és kulturális 
értékkel rendelkeznek. A program vállal-
kozik ezeknek az értékeknek a szélesebb 
közönség számára történő bemutatására, 
ami elsősorban interaktív módon történik.  
A program nélkülözhetetlen eleme, hogy 
ehhez számos más turisztikai ’attrakció’ is 
kapcsolódik, amelynek megvalósítása csak 
a helyi lakosság, az önkormányzatok és a 
civil szervezetek bevonásával lehetséges.” 
A Ság hegy csatlakozása a hálózathoz kivá-
ló lehetőség a város, a megye és a térség 
számára. A városvezető kiemelte: az ed-
digi, európai uniós forrásból megvalósult 
fejlesztések – pl. városközpont-megújítás, 
iskolafejlesztések, Kemenes Vulkánpark 
építése – után a város határon átnyúló fej-
lesztésekre is pályázik, melyeket a 2013–
2020 közötti időszakban az Európai Unió 
kiemelten támogat. Ennek első lépése-
ként Celldömölk önkormányzata és a Jufa 
Ungarn Kft. képviselői az Őrségi Nemzeti 
Park kal, valamint a Kőszegi Natúrparkkal 
közösen a németországi geopark képvi-
selőivel kölcsönös látogatásokat tesznek 
egyeztetés céljából. »TG

Nemzetközi geopark hálózat része lehet a Ság hegy

Forgalomkorlátozás várható a téglagyári tónál
a fotón balról jobbra: matthias wilkes tartományi képviselő, fehér lászló, marton ferenc és dr. achim brötel

Mint arról korábban már beszámol-
tunk, a város önkormányzata a Bel-
ügyminisztériumhoz fordult vis maior 
támogatási igényléssel a Celldömöl-
köt Alsósággal összekötő kerékpárút 
használhatatlanná válása miatt még 
márciusban. Hosszas döntési mecha-

nizmust követően 27 millió forintot 
ítélt meg a minisztérium az út hely-
reállítása céljára. A közbeszerzéssel 
kiválasztott kivitelező a helyreállítási 
munkálatokat megkezdte, melyek a 
tervek szerint nagyjából egy hónapig 
tartanak. Az önkormányzat kéri a la-

kosságot, hogy fokozott figyelemmel 
közlekedjenek, hiszen az út rendbe-
tételének ideje alatt forgalomkorlá-
tozás várható az említett helyszínen.  
A tervek szerint november végére 
újra helyreállhat az eredeti közleke-
dési rend.
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MEGHÍVÓ
A Celldömölki Diabétesz Klub szere-
tettel hívja és várja 2013. nov. 16  –án 
(szombaton) 9 órára a VILÁGNAPHOZ 
kapcsolódó RENDEZVÉNYÉRE.

Helyszín: Kemenesaljai Műv. Otthon

9:20-kor megnyítót mond Fehér 
László polgármester

Tisztelt látogatóinkat a földszinten 
VENDÉGÜL LÁTJUK KÁVÉVAL, EBÉDDEL 
ÉS ÁSVÁNYVÍZZEL.

Ebédidőben ZENE közkedvelt dal-
lamokkal, később SZELLEMI TOTÓ a 
saját ismeretanyag bővítésére és 
TOMBOLA biztosítja a szórakozást, a 
nyerési lehetőséget.

Legyen egy JÓ NAPJA ünnepünkön!!!

Magyarországon ma 750 ezer regisztrált cu-
korbeteg él, és ugyanennyien nem tudnak 
arról, hogy diabéteszesek. A Kemenesal-
jai Szív-, Érrendszeri- és Cukorbetegekért 
Alapítvány 1997-ben azzal a céllal szer-
veződött újjá, hogy valamennyi érintett 
figyelmét felhívja a cukorbetegség megér-
tésére és a kockázat csökkentésének fon-
tosságára. A civil szervezet minden hónap 
harmadik szerdáján szakmai előadásokat 
szervez, ahol vendégelőadók hangsú-
lyozzák a korai felismerés jelentőségét. 
Az ősz elején a Sárvári Diabétesz Klub 
tagjai látogattak el Celldömölkre, hogy 
a helyi alapítvánnyal közösen töltsék el 
az időt. Kiss Ernőné Szekér Katalin veze-
tésével Celldömölk egyháztörténetét, a 
hely szellemi és kulturális értékeit ismer-

hették meg az ideérkezők. A városnézés 
után a Mozgássérültek helyi klubjában 
látták vendégül az érdeklődőket, ahol 
Molnár Lászlóné, a Sárvári Diabétesz 
Klub vezetője a vércukor-önellenőrzés 
témájában tartott előadást. Tájékozta-
tójában arra hívta fel a figyelmet, hogy 
a cukorbetegség kezelésében elsőd-
leges fontosságú a diéta és a mozgás. 
A rendszeres önellenőrzés pedig nem-
csak az életminőséget, hanem az élet-
kilátásokat is javítja. A Kemenesaljai 
Szív- Érrendszeri és Cukorbetegekért Ala-
pítvány november 16-án a diabétesz vi-
lágnapjához kapcsolódóan nagyszabású 
rendezvényt szervez Celldömölkön, mely-
re szeretettel várnak minden érdeklődőt.
  »BARANYAI-VAJDA ZSUZSA

Önellenőrzéssel a megelőzésért!

100. születésnapja alkalmából köszön-
tötte a városvezetés nevében Fehér Lász-
ló polgármester és Farkas Gábor jegyző 
Fodor Károlyné celldömölki lakost, októ-
ber 4-én. Irma néni az elemi iskola után 
a leányiskolába került, majd Szombat-
helyen a közgazdasági középiskolában 
szerzett szakmai képesítést. 1946-ban 
állt munkába, 1972-es nyugdíjazásáig 
pénztárosként dolgozott Celldömölkön. 
Az 1948-ban kötött házasságából egy 
lánya született, aki jelenleg Téten él. 
Két unokája van, családtagjai rokonai 
rendszeresen meglátogatják, amiben 
tudják, segítik az idős asszonyt. Gyógy-
szert nem szed, szellemileg friss, kicsit 
a látása és a hallása „rosszalkodik” – ál-
lítja Irma néni, aki 98 éves koráig egye-

dül vezette a háztartást, mosott, főzött 
és a befőttet is maga tette el télire. 

A beszélgetés során kiderült, hogy a 
korához képest még most is aktív idős 
hölgy máig önállóan él, napközben 
takarít, tesz-vesz a lakásban, mindig 
minden érdekli. Irma néniről egyéb-
ként senki nem mondaná meg, hogy 
százéves. Amikor a hosszú élet titkáról 
kérdeztük, azt mondta: nem tudja meg-
fejteni, más nevelésben részesült, mint 
a mai fiatalok. Az ő idejében nem volt 
jellemző a nők munkába állása, nyu-
godtabb volt az élete, orvoshoz nem 
járt és mindig volt ideje sütni-főzni. 
A családias hangulatú ünnepségen Fe-
hér László polgármester miniszterelnöki 
emléklappal és virágcsokorral ajándé-
kozta meg az ünnepeltet, aki 1913. ok-
tóber 2-án született.  »B-VZS

Irma néni mesél – egy évszázaddal a háta mögött

Az Orbán-kormány eredményeiről szá-
molt be dr. Hende Csaba honvédelmi 
miniszter azon a lakossági fórumon, 
mely az Apáczai Kiadó nagytermében 
október 17-én került megrendezésre. 
A rendezvényen szó esett az elmúlt 
három év teljesítményéről és a rezsi-
harcról is. 

Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszterrel, 
Szombathely országgyűlési képviselőjével 
debütált a Kemenesaljai Polgári Esték 
című új, közéleti rendezvénysorozat. Az 
eseményen jelen volt Ágh Péter, a Fi-
delitas elnöke is, aki reményét fejezte ki, 
hogy az általuk elindított változásokkal 
hatékonyabbá tudták tenni az ország 

működését. Bevezették a családi adó-
rendszert, a 40 éves munkaviszonnyal 
rendelkező nők nyugdíjazását és több 
mint 2800 gyógyszer árát csökkentették – 
emlékeztette Hende Csaba a jelenlévőket 
azokra az eredményekre, melyeket az 
Orbán-kormány vitt véghez. A fórumon 
a Fideszes politikus beszámolt azokról a 
nagyszabású beruházásokról, amelyek a 
térséget és az országot érintik. Kiemelte 
a 86-os főút négysávos gyorsforgalmi 
úttá fejlesztését, melynek valamennyi 
szakasza 2016 közepére elkészülhet. 
A kormánypárti politikus megemlítette 
a szombathelyi Markusovszky kórház-
ban zajló korszerűsítési munkálatokat is. 
A megújult koraszülött osztály átadása 

után a közel hétmilliárd forintból épülő új 
belgyógyászati tömb alapkövét is letették 
a napokban – mondta el a miniszter, aki 
a kormány rezsicsökkentési törekvése 
mellett sem ment el szó nélkül. „Október 
14-én, hétfőn egy újabb 11,1%-os gáz-, 
áram- és távhő árcsökkentésről határozott 
a parlament. Így a korábban végrehajtott 
árcsökkentéssel együtt a tavaly ilyenkori 
árakhoz képest 20%-kal kevesebbet fog 
fizetni mindenki villanyért, gázért, távfű-
tésért. Ez egy átlagos négytagú családnál 
akár évi százezer forint megtakarítást is 
eredményezhet” – hangsúlyozta a mi-
niszter. A teltházas lakossági fórumon a 
jelenlévők hangot adhattak a jelenlegi 
kormányzással kapcsolatos véleményük-
nek. A beszélgetést a rendezvény házi-
gazdája, az Apáczai Kiadó ügyvezetője, 
Esztergályos Jenő zárta. »B-VZS

Lakossági fórum Hende Csabával
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Életének 69. évé-
ben elhunyt Banyó 
Gyula, a volt Cell-
dömölki Műszaki 
Szakközépiskola és 
Szakiskola gyakor-
latioktatás-vezető-
je, Celldömölk egyik 
művésztanára. 

Banyó Gyulát a szakiskolához kötötte 
élete és munkássága. Személyisége 
nemcsak az általa oktatott tanítványo-
kon, hanem festményein is visszatük-
röződött. Mestere, a híres iparművész 
Rách-Reich Imre mellett hamar rátalált a 
címfestés és templomfestés szépségére. 
Miután érdeklődéssel fordult a művésze-
tek felé, Dénes Lajos szakkörében továb-
bi ismeretekkel és technikákkal csiszolta 
tudását a festés és rajzolás területén is. 
1966-ban mestervizsgázott, amely még 
közelebb hozta őt az oktatás, az iskola 

világához. 1968-tól óraadóként, 1972-
től már főállású tanárként segítette a 
szakképzést Celldömölkön. Pályája kez-
deteitől fogva szakmai felkészültsége, 
az örökségül kapott ismeretek precíz 
továbbadása és egyénisége tette egyre 
elismertebbé szakmai berkekben. A ké-
sőbbiekben a pécsi Pollack Mihály Műsza-
ki Főiskolán műszaki tanári végzettséget 
szerzett. Mindezek után 1981-től már a 
helyi szakképző iskola gyakorlatiokta-
tás-vezetőjeként látott el egyre fonto-
sabb feladatokat az oktatásban, amelyet 
2004-es nyugdíjazásáig sikeresen, lelki-
ismeretesen végzett. Nyugdíjazása után 
még több évig segítette lelkesen iskolája 
munkáját.
Városunk közösségi életéhez festő-mű-
vészként csatlakozott. 1987-ben alapító 
tagja a Kemenesaljai Alkotó Körnek. A 
nyolcvanas évek végétől aztán a művé-
szetet kedvelők figyelmét több önálló 
kiállítása is felkeltette. Nemcsak Cell-

dömölkön, de a megye több pontján is 
megismerhették munkáit. Képei elju-
tottak Olaszországba, Görögországba, 
Belgiumba és Ausztriába is. Számunkra 
mégis az a Ság hegy kráter olajfestmény 
a legkedvesebb, amellyel nyugdíjba vo-
nulása alkalmával ajándékozta meg a 
nevelőtestületet. Ez a festménye azóta is 
a nevelői szoba dísze.

•  •  •
Jelen a jövőben. Ezzel a címmel nyílt 
meg iskolánk állandó kiállítása 2007-
ben, amelynek ő is formálója volt. Érté-
ket, érzéseket, szép emlékeket, gazdag 
munkásságot hagyott maga után. Ter-
vei között szerepelt még egy kiállítás, 
amelyet 70. születésnapja alkalmából 
szeretett volna megrendezni. Ez a terv, 
a család, a barátok és természetesen az 
iskolája támogatásával megvalósulhat a 
jövő év áprilisában. Sajnos már csak em-
lékkiállításként...
Az ősz színei mindannyiunkat csodálattal 
töltenek el, ugyanúgy mint egykoron őt 
is. A színek kavalkádja emlékeztessen rá 
minket, mert ilyen volt: színes, nyugodt, 
kiegyensúlyozott személyiség.
 »SIPOS TIBOR

Szűkült a Kemenesaljai Alkotó Kör... 
Az elhunyt Banyó Gyula emlékére (1944–2013)

Celldömölk könyvtára 2013-ban ün-
nepli fennállásának 60. évfordulóját. 
A jeles dátum alkalmából érdekes 
programokkal készültek az intézmény 
dolgozói. A rendezvények az Országos 
Könyvtári Napokhoz kötődtek. Az idei 
évben október 7–13. között kerül sor 
a programsorozat eseményeire az 
Informatikai és Könyvtári Szövetség 
szervezésében, a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatásával.

A programsorozathoz kapcsolódóan ok-
tóber 8-án Veiszer Alinda újságíró volt 
az intézmény vendége. A meghirdetett 
programtól eltérően Kovács Nóra helyett 
Németh Tibor könyvtárvezető beszélge-
tett a népszerű médiaszemélyiséggel. 
A beszélgetés elején Alinda elmesélte, 
hogy hogyan ismerkedett meg a celldö-

mölki származású Kovács Nórával, majd 
Németh Tibor a családi hátteréről, isko-
lai éveiről és első szárnybontogatásairól 
faggatta. Alinda öt éven keresztül szere-
pelt a Záróra című műsorban. Ez alatt az 
idő alatt közel 700 izgalmas interjút ké-
szített, majd könyv született a portrébe-
szélgetésekből. Tudósok, írók, rendezők, 
színészek, újságírók, neves közéleti sze-
mélyiségek is voltak beszélgetőtársai. 
Ezekre az interjúkra alaposan fel kellett 
készülnie, de ez számára soha nem oko-
zott nehézséget, hiszen mindig is érde-
kelte a tudomány, a kultúra, a művészet. 
Ennél is jobban talán csak az emberek 
érdeklik, hiszen ő maga nyitott a világ-
ra és hajtja a kíváncsiság. Alinda most 
éppen egy internetes blogot szerkeszt, 
amelyben sorozatinterjúkat készít olyan 
emberekkel, akik tisztán, állami támoga-
tások nélkül lettek sikeres emberek. En-
nek a végeredménye lesz a Ráadás című 
kötete, amiben mindezt megpróbálta 
összefoglalni. A beszélgetés végéhez kö-
zeledve Németh Tibor az elismeréseiről, 
illetve díjairól kérdezte az újságírónőt. 
Az elsők között volt, aki elnyerte 2008-
ban a junior Prima díjat, majd 2010-ben 
Prima Primissima Díjat vehetett át ma-
gyar sajtó kategóriában, de nem szabad 
megfeledkezni a 2012-es Akadémiai 
Újságírói díjról sem. A magyar televízió 

egykori műsorvezetőjét rengeteg érdek-
lődő várta a könyvtárban, humoros és 
vidám személyisége a közönség szívébe 
lopta magát.
Az Országos Könyvtári Napok másik ven-
dége Oravecz Imre Kossuth-díjas író volt, 
aki ,,Kaliforniai fürj” címmel az utóbbi 
évek legnagyobb jelentőségű regényét 
írta meg az ,,amerikás magyarokról”.  
A magyar irodalom egyik nagyágyúja fő-
ként ezt a művét mutatta be a közönség-
nek, az első fejezet pedig felolvasásra is 
került. A rendezvény kezdetén Németh 
Tibor könyvtárvezető felidézett néhány 
mozzanatot az író életrajzából. Oravecz 
Imre elmondta, hogy Szentgotthárdon 
érettségizett, így sokszor utazott keresz-
tül Celldömölkön. Magyar–német szakon 
végzett a Kossuth Lajos Tudományegye-
temen, majd a 70-es években ösztön-
díjasként az USA-ba utazott, tanult és 
tanított is ott, de szíve mégis visszahúzta 
szülőföldjére, Szajlára. Az író 2003-ban 
Kossuth-díjban részesült. Az előadás ren-
geteg pozitív kritikát kapott a hallgató-
ságtól, az író regényei, versei manapság 
is nagy népszerűségnek örvendenek. Az 
Országos Könyvtári Napok alkalmából 
október 13-án, a Könyves Vasárnapon 
rendkívüli nyitva tartással, egyórás in-
gyenes internethasználattal és – stíluso-
san – az ugyancsak 60 éves sportszelet 
csokiról is megemlékezve Sportszelet 
süteménnyel várták az érdeklődőket a 
könyvtárba. »karvalics roxána

Eseménydús könyvtári napok
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A celldömölki Berzsenyi Dániel Gim-
názium és Szakképző Iskola egyik 
kiemelt őszi rendezvénye a gólyaa-
vató. Október 18-án az elsős gimna-
zisták kerültek felavatásra, akiknek 
bizonyításképpen különböző felada-
tokat kellett megoldaniuk.

Október 18-án került megrendezésre az 
elsősöket köszöntő gólyaavató, melyet 
mindenki nagy izgalommal várt. Ezen 
a napon a gimnazisták kerültek felava-
tásra a Berzsenyi Dániel Gimnázium 
tornatermében. Az intézmény dolgozói 
és diákjai már hetekkel ezelőtt elkezd-
ték a készülődést, hogy idén is sikeren 
megvalósíthassák ezt a hagyományt. 
Az iskola életében minden évben a 
11. osztályos tanulók állítják össze 
a műsor menetét és a feladatokat. 
A rendezvényen két új osztályt avattak: 
a kilencedikeseket és a hetedikese-
ket. Először mindkét csapat bemutat-
ta kitalált műsorát, majd elmondták a 
szlogenjüket. A bemutatkozások után 

emléklapok átadása következett az 
első véradók számára, majd kihirdették 
a közelmúltban szervezett futóverseny 
eredményeit. Az osztályok előadását a 
zsűri pontokkal jutalmazta, majd eljött 
az egyéni és csoportos próbatételek 
ideje. A szervezőknek sikerült érdekes 
és szórakoztató feladatokat összeállí-
tania. Az első feladat során fel kellett 
ismerni a diákoknak tanáraikat, még-
hozzá a szemük alapján, majd a színpa-
don folyt tovább a műsor. A szervezők 
természetesen minden feladatnál se-
gédkeztek: ellátták szükséges eszkö-
zökkel a gólyákat, volt, akit sminkelni 
vagy átöltöztetni kellett, de olyan is 
akadt, akit a városba kellett kísérni 
egy kinti feladat teljesítése érdekében. 
A feladatok sokaságában szerepelt lek-
városkenyérevő-verseny, autómosás, 
kvíz és hastánc is. Néhány gólyára kü-
lönös megmérettetés várt: volt olyan, 
akinek fogkefével kellett biciklit mos-
nia, vagy lepedő alatt átöltöznie egy 
osztálytársa ruhájába, fekvőtámasz-

ban lufit fújni, biliből almalevet inni, 
citromot enni csoki után, vagy éppen 
székről tejfölt önteni a másik szájába. 
Az ilyen jellegű eseményeknek elma-
radhatatlan kelléke az eskütétel, mely-
re a feladatok teljesítése után került 
sor. Az újoncoknak el kellett mondani-
uk a gólyaesküt, ezzel pedig ők is tel-
jes jogú tagjai lettek az intézménynek. 
Egy ilyen rendezvény mindig jó alkalom 
arra, hogy az új diákok jobban megis-
merkedjenek tanáraikkal és a felsőbb 
évfolyamok tanulóival, de a hagyo-
mány legfőbb célja mégis a közösség-
formálás. »karvalics roxána

Ötletes feladatok, jó hangulat a BDG gólyaavatóján

A Celldömölki Berzsenyi Dániel Gim-
názium és Szakképző Iskola tavaly 
szervezett első alkalommal kultu-
rális vetélkedőt angol nyelven, le-
hetőséget teremtve arra, hogy a 
tanulók kipróbálhassák a nyelvet 
beszélő népek történelmében, ha-
gyományaiban és szokásaiban való 
jártasságukat. Akkor Nagy-Britannia 
került a célkeresztbe és a verseny 
olyan jól sikerült, hogy a szervezők 
a folytatás mellett döntöttek. Idén 
az Amerikai Egyesült Államok, jövő-
re várhatóan Ausztrália kerül majd 
a középpontba. A vetélkedő célja, 
hogy fellendítse a fiatalok nyelvta-
nulás iránti kedvét és rámutasson 
arra, hogy az idegen nyelvek elsa-
játításában a nyelvtani, a lexikai tu-
dás és a kommunikációs készségek 

fejlesztése mellett a kulturális isme-
retek megszerzése is fontos szere-
pet játszik. 

Az intézmény idén 2013. október 14-
én Amerikai Kultúra Vetélkedőt ren-
dezett a Celldömölki Járás általános 
iskolás tanulói számára. A vetélkedőn 
6–8. osztályos tanulók nevezhettek 
2-3 fős csapatokban. A verseny három 
részből állt. A résztvevőknek először 
egy földrajzi, történelmi és kulturá-
lis kérdéseket tartalmazó kvízt kellett 
kitölteniük, majd híres embereket 
kellett kép alapján felismerni, végül 
ismert zeneszámokból kaptak ízelítőt 
félperces részletekben és ebből kel-
lett kitalálni az előadó nevét és leírni 
a dal címét. Az első helyezett a New 
Winnie-the-Pooh nevű csapat lett a Vá-

rosi Általános Iskolából. A csapat tag-
jai Novák Fanni Mónika, Zábrádi Luca 
és Palotai-Kóbor Zalán voltak. Az első 
három helyezést elért csapat tagjai 
értékes nyereményeket vehettek át a 
rendezvény támogatóinak jóvoltából. 
Ők a Strucc Könyvkiadó és a Komáromi 
Papírgyár voltak. Az iskola pék-cukrász 
szakmacsoportja száraz sütemények-
kel támogatta a versenyt.  »OBRÁZ ISTVÁN

Amerikai Kultúra Vetélkedő

CSIRI-BIRI  TORNA INDUL  
CELLDÖMÖLKÖN

1-3 éves korú gyerekek részére

Helyszín: Kemenesaljai Művelődési 
Központ
Első foglalkozás: 2013. október 
26. fél 10 óra
Részvételi díj: 800 Ft/alkalom
Jelentkezni: a 06 70/319-0272 te-
lefonszámon vagy a margit1112@
freemail.hu e-mail címen.

Balázsné 
Németh Margit 
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Más városok hagyományához csatla-
kozva, október 19-én Celldömölkön 
is megrendezésre került az első Vá-
rosmisszió. A hit évéhez kapcsolódva 
ezen a napon színes programokkal 
várták az érdeklődőket. Az eseményen 
a résztvevők a megszokottól eltérő 
módon nem Isten házában, hanem a 
város közterein hallhatták az igét, kö-
zelebb hozva azt az emberekhez.

XVI. Benedek pápa az elmúlt eszten-
dőben hirdette meg a hit évét. Ehhez 
kapcsolódóan került megrendezésre 
Celldömölkön a Városmisszió, melynek 
egyik központi része az utcai evangeli-
záció volt. Kirner Antal Zoltán katolikus 
plébános – a helyi misszió szellemi atyja 
– elmondta, hogy ennek az alkalomnak 
a célja az istendicsőítés, az istenkere-
sés, hogy a szeretet, az evangélium 
hangja felcsendüljön a nyilvános tere-
ken, az utcán. „Ugyanakkor egy tanú-
ságtétel arra, hogy a templom falain 
kívül is éljük a hitet, hirdetjük össze-
tartozásunkat. Szeretnénk megmutatni, 
hogy kereszténynek lenni egy öröm-
teli állapot” – tette hozzá a plébános. 
Az utcai evangelizáción egy ötventagú 
énekkar is szolgált, akik a közönséget 
bevonva énekszóval dicsérték Istent. 
A missziós program a Nagyboldogasz-

szony kegytemplomban folytatódott, 
ahol az ünnepi szentmisét dr. Székely 
János esztergom-budapesti püspök ce-
lebrálta. A püspök a hit éve kapcsán 
fogalmazott meg néhány üzenetet a 
híveknek. Prédikációjában azt közvetí-
tette az emberek felé, hogy legyenek 
hálásak a hit kincséért, és azokért is, 
akik ezt megőrizték nekik. Megem-
lékezett továbbá az aznap boldoggá 
avatott Sándor István vértanúról, aki 
egy koncepciós perbe kerülve 39 éves 
korában kötél általi halált halt. Beszélt 
még arról is, hogy a családban milyen 
fontos kincs lehet a hit, ha a szülők a 
nap terhét félretéve tudnak imádkozni 

a gyerekekkel, és képesek arra, hogy 
egy kicsit más szempontból lássák az 
életüket. A Városmisszió a nagykanizsai 
Jézus Szíve Antióchia közösség musical 
előadásával ért véget a Kemenesaljai 
Művelődési Központ színháztermében. 
60 másodperc. Ennyit árult el előre a 
darab címe, mely végül arra világított 
rá, hogy minden perc sorsfordító lehet. 
A lelkes fiatalok alkotta csapat meg-
mutatta, hogy egy szerencsétlen bal-
eset miképp tudja átalakítani az életet. 
Egy perc, amely mindent megváltoztat: 
értékrendeket borít fel, átformálja a vi-
lágszemléletet, és rávilágít az Istenbe 
vetett hit fontosságára. Az előadás – 
akárcsak a Városmisszió – a hitből épít-
kezett, evangelizálás és közösségépítés 
céljából. »B-VZS

Az angol Voice of the People kórus ven-
dégeskedett városunkban október 19-
én. A Bridgewaterből érkezett vendégek 
Németh Zsolt, Sárvár Város önkormány-
zati képviselőjének „közbenjárásával” 
kerültek kapcsolatba Celldömölkkel.  
A kapcsolat élő, hiszen korábban már 
jártak bridgewateri diákok Sárváron 

– és fordítva is –, most pedig a kóru-
sukkal tértek vissza Magyarországra, 
úti célként megjelölve Celldömölköt. 
A szigetországról érkező vendégeket 
a Városházán Söptei Józsefné alpolgár-
mester fogadta, akik itt tartózkodásuk 
ideje alatt arra is szakítottak időt, hogy 
a város néhány nevezetességét felke-

ressék. A világhírű együttes délután, a 
szintén nemzetközileg ismert Liszt Fe-
renc Vegyeskarral adott közös koncertet 
a Kemenesaljai Művelődési Központ és 
Könyvtár galériáján. Yvette Stealens, a 
Voice of the People kórus vezetője el-
mondta, hogy énekkaruk tíz évvel ez-
előtt alakult meg, azóta számos helyen 
megfordultak. Yvette azt vallja, hogy 
mindenki tud énekelni. Ezért nem a 
megszokott módon tanítja az éneke-
seit. Nem használnak kottát és hang-
szereket sem, ő mondja és mutatja a 
kórustagoknak azt, hogy mit és hogyan 
énekeljenek. Szerinte a zenei kommu-
nikáció lényege az egymásra figyelés. 
A lelkes csapat nemcsak ebben külön-
bözik a magyarországi kórusoktól, ha-
nem stílusukban is. Repertoárjuk széles 
skálán mozog, nem csupán klasszikus 
zenét énekelnek – sőt talán ebből van 
kevesebb –, hanem különféle népek 
(köztük afrikai, hawaii és japán) zené-
jét ismertetik meg a közönségükkel. 
A kórustalálkozón a celldömölki és a 
bridgewateri énekkar is bemutatkozott, 
majd a közös éneklés tette fel a koronát 
a rendezvényre. »VZS

Egy perc az életért, egy perc a hitért

A zene összeköt minket
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A pedagógusok mindig igyekeznek 
újabb és érdekesebb feladatokat ki-
találni a kicsik szórakoztatására. En-
nek eredményeképpen a Celldömölki 
Városi Általános Iskola Alsósági tagis-
kolájában mesevetélkedőt rendeztek 
a gyerekek számára október 8-án. 

A meséket minden kisgyermek szereti, 
szívesen olvassák, hallgatják ezeket a 
kedves történeteket, hiszen a mesékben 
bármi megtörténhet, valamint mindig 
a jó és a szeretet győzedelmeskedik. 
Az alsósági tagiskolában arról adhattak 
számot a kisiskolások, hogy mennyire 
is sajátították el az iskolából és az ott-

honról hozott meséket. A foglalkozás 
szeptember 30-ához kötődött, méghoz-
zá Benedek Elek, a nagy mesemondó 
születésnapjához. A mesevetélkedőn 
Nagy Jánosné Sári néni és Kériné Né-
meth Katalin köszöntötte a gyerekeket. 
A pedagógusoknak a feladatok megol-
dásánál öt mesebeli szereplőnek öltö-
zött fiú segített. A megmérettetésben öt 
csapat vett részt második osztályosoktól 
a negyedik osztályosokig. A gyerekek-
nek hét próbát kellett kiállniuk, és ha ez 
sikerült, eljuthattak Meseországba. Min-
den csapat egy-egy mesebeli országot 
képviselt, feltűntek olyan nevek, mint 
Óperencia, Manóföld vagy Tündérország. 
A csapatoknak különböző ügyességi és 
játékos feladatokkal kellett megküz-
deniük, ezek között szerepelt mocsár-

járás, sütievés, meselottó és mesetotó 
is. Természetesen senki nem mehetett 
haza jutalom nélkül, cukorkát, sapkát és 
iskolai taneszközöket nyerhettek a me-
seszerető iskolások. A gyerekek nagyon 
élvezték a feladatok sokszínűségét, jó-
kedv és vidámság jellemezte az együtt 
eltöltött délutánt. »karvalics roxána

A Szent Benedek Katolikus Általános 
Iskola hagyományai közül kiemelkedő 
népszerűségnek örvend az őszi család-
nap, amelyet október 19-én rendez-
tek az intézmény dolgozói a családok 
részére. A jeles esemény különleges-
nek számított, hiszen 2013 a hit éve. 
Ugyanezen a napon az egyházközös-
ség városmissziót is szervezett. 

Az iskola életében a családi nap egy 
nagyon fontos program, szinte az in-
tézmény alapítása óta megtartják ezt a 
jeles eseményt. Czupor Attila, a Szent 
Benedek Katolikus Általános Iskola igaz-
gatója hangsúlyozta, hogy a rendezvény 
elsődleges célja, hogy az iskola egy nagy 
közösséget formáljon, amelybe szeret-
nék a szülőket is bevonni. Az esemény 
sikerét bizonyította, hogy a szülők közel 
százan vettek részt a programokon, az 
aula megtelt felnőttekkel és gyerekekkel 
egyaránt. A nap nyitányaként az ének-
karosok dalai segítettek ráhangolódni 
a lelki csendülésre, majd az irodalmi 
színpadosok játéka következett. A ren-
dezvény egyik hagyománya, hogy olyan 
tanúságtevő vendégeket próbálnak 
hívni, akik mindenki számára komoly 
értékeket tudnak átadni. Az előadó dr. 
Csókay András, nemzetközi hírű agyse-

bész volt, aki őszintén beszélt saját élet-
tapasztalatairól. A Prima Primissima díjas 
orvos főként arra hívta fel a figyelmet, 
hogy a hit gyakorlása és az imádkozás 
elengedhetetlen a mindennapi élet so-
rán. Ő maga 42 éves korában tért vissza 
gyermeki hitéhez, amikor már belső lelki 
világa elszegényedett, ezáltal pedig sor-
ban jöttek a problémák élete különböző 
területein. Az ,,imádkozó agysebész” 
azt hangsúlyozta, hogy az embereknek 
gazdagon kell tartaniuk lelki világu-
kat, például vallással vagy kultúrával, 
így kreatívan tudnak majd gondolkodni 
és döntéseket hozni. Dr. Csókay András 
előadása során sok bölcs tanáccsal lát-
ta el a hallgatóságot, és saját érdekes 
történeteivel hitelt is adott mondan-
dójának. Az előadás alatt a gyerekeket 
hagyományosan kézműves-foglalkozá-
sok várták. Természeten a programok 
délután is folytatódtak: a családok közös 
ebédje után városmisszióra hívták a szü-
lőket és a gyerekeket. »KR

Játszva tanítanak

Városmisszióval egybekötött családi nap

Továbbtanulóknak!
A Celldömölki Berzsenyi Dániel Gim-
názium és Szakképző Iskola tájékoz-
tatja a továbbtanulás előtt álló általános 
iskolás diákokat és szüleiket, hogy a 
2014-15. tanévben az alábbi képzéseket 
kívánja indítani:
Gimnázium
•  emelt óraszámú idegen nyelv
•  emelt óraszámú matematika
•  emelt óraszámú biológia
•  normál gimnáziumi képzés
•  hatosztályos gimnázium

Szakközépiskola
•  informatika szakirányú osztály

Szakiskola
•  turizmus-vendéglátás: cukrász
•  faipar: asztalos
•  építészet: festő, mázoló és tapétázó
•  gépészet: ipari gépész
•  gépészet: hegesztő
•  könnyűipar: női szabó

A gimnáziumi képzés iránt érdeklődő tanu-
lókat előkészítő foglalkozásokra várjuk.
Az első foglalkozás időpontja: 2013. no-
vember 8. péntek, 14 óra 30.
Helyszíne: Celldömölki Berzsenyi Dániel 
Gimnázium és Szakképző Iskola, Celldö-
mölk, Nagy Sándor tér 13.

BABAMASSZÁZS TANFOLYAM 
INDUL SZÜLŐKNEK

október 26-án 11 órakor  Celldö-
mölkön a Kemenesalja Művelődé-
si központban.
A tanfolyam 5 foglalkozásból áll, 
ahol elsajátíthatod a babamasz-
százs lépéseit.
2-7 hónapos babákkal  lehet je-
lentkezni.
Részvételi díj: 4000 Ft/5 alkalom.
Jelentkezni: a 06 70/319-0272 te-
lefonszámon 16 óra után.
Babamasszázs-oktató: Balázsné 
Németh Margit 
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 Megkérdeztük
  » válaszoltak Fontosnak tartja az olvasást?
»KÉRDEZ: KARVALICS ROXÁNA »FOTÓ: KARVALICS ROXÁNA

Jelenleg Budapesten élek, de 
itt születtem Celldömölkön, 
így sokszor megfordulok a 
városban. Szüleimet rendsze-
resen látogatom, édesanyám 
tagja a városi könyvtárnak. Ma-
gam is sokat járok könyvtárba, 
hisz mindig jó hangulat van, 
kitűnő hely a kikapcsolódás-
ra és a művelődésre. Nagyon 
fontosnak tartom az olvasást, 
már gyermekkorom óta szí-
vesen veszek könyveket a ke-
zembe. Szeretem a verseket, a 
klasszikus irodalmat, a spiritu-
ális és a pszihológiai regénye-
ket. Most Az ismeretlen birtok 
című könyvet olvasom.

Oszkó 
Cintia

A könyvek és az olvasás 
szeretetére édesapám és 
nagybátyám tanítottak. Szen-
vedélyes gyűjtők voltak, így 
korán válogathattam az ott-
honi könyvállományunkból. 
Később könyvtári kapcsolatom 
állandó lett, hisz feleségem 
30 éve községi könyvtáros. 
Most éppen Kepes András 
Tövispuszta című regényét 
olvasom. Elsősorban az isme-
retterjesztő irodalom és a tör-
ténelmi regények érdekelnek. 
Kedvencem Faludy György. 
A városi könyvtárba is sokszor 
járok, rendszeresen látogatom 
az intézmény rendezvényeit.

Nagyon szeretek olvasni, 
anyukámmal és testvéremmel 
szoktam eljönni a városi gye-
rekkönyvtárba. Testvérem kö-
rülbelül öt éve iratkozott be a 
helyi könyvtárba. Amikor itt já-
runk, gyakran internetezünk és 
játszunk a számítógépeken. Ha 
a házi feladatban problémám 
akad, szívesen kölcsönzök 
ki olyan könyveket, esetleg 
szótárat, ami a segítségem-
re lehet. Régebben többször 
vettem a kezembe könyve-
ket, legutoljára egy kötelező 
olvasmányt olvastam ki, az 
Egri csillagokat. Kedvenceim 
egyébként a lányregények.

Már gyermekkorom óta szere-
tek olvasni, általános iskolás 
éveim alatt rendszeresen jár-
tam az intézmény könyvtárába. 
Gyakran kölcsönöztem ki köny-
veket, és sok iskolai feladatot 
a könyvtárban oldottam meg. 
Régebben szorosabb kapcso-
latban voltam a városi könyv-
tárral, ugyanis nagymamám 
több mint negyven éven ke-
resztül itt dolgozott. Manapság 
is szívesen olvasgatok, legjob-
ban a női regények vonzanak. 
Elengedhetetlennek tartom az 
olvasást, hisz segítségével in-
formációkat gyűjthetünk és fej-
leszthetjük szókincsünket.

Mándli 
Bernadett 
Adrienn

Venczel 
Hajnalka

Halász 
Vilmos

 » O L V A S Ó I  O L D A L

ŐSZÖLŐ 
szünidei foglalkozások gyerekeknek

Október 29.(kedd)
Őszi termények gyűjtése, és szalonnasü-
tés – úti cél: a Ság hegy. Gyülekező: 09.00 
órakora a KMKK előcsarnokában.

Október 30. (szerda) 10.00 óra
Játszóház és palacsinta-party – Játékok és 
képek készítése terményekből, töklám-
pás faragása. Helyszín: KMKK galéria.

Október 31.  (csütörtök) 10.00 óra
Mozimatiné
Helyszín: KMKK ART MOZI 

Részvételi díj: 500 Ft/fő/nap.
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A Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szak-
képző Iskola tanárai és diákjai idén is 
teljesítették a Diáksport napi Futótávot, 
ami az aktuális évhez igazodva 2013 
méter volt. Az országos programot ok-
tóber 11-re hirdette meg a Magyar Di-
áksport Szövetség azzal a céllal, hogy 
minél több fiatal megismerkedjen a 
sporttal, a sportszerű életmóddal és a 
rendszeres testmozgással. Több mint 
kétszázan vágtak bele a Magyar Diák-
sport Napjára meghirdetett futamba, 
ami a déli harangszóra indult el a gim-
názium körül. Akár kocogással, akár sé-

tával, vagy az utolsó pillanatban, a cél 
előtti sprinttel, de teljesült a Magyar 
Diáksport Szövetség felhívása alapján 
a középiskola pénteki programjának 
célkitűzése: megmozgatták a diákokat, 
még azokat is, akik egyébként nem jár-
nak élen a sportban. Habár a cél nem 
a győzelem volt, hanem a mozgás, va-
lakinek mégis át kellett lépni először 
a célvonalat. A lányok között – tavalyi 
címét megvédve – Freiberger Ivett bi-
zonyult a leggyorsabbnak, őt követte a 
sorban Kelemen Dóra és Tanai Patrícia. 
A fiúk mezőnyében Nemes Szabolcs 

teljesítette leghamarabb a 2013 mé-
teres távot, megelőzve Horváth Már-
kot és Sali Dávidot. A sportnap a futam 
után tovább folytatódott, hiszen a Ma-
gyar Diáksport Szövetség felhívásának 
a lényege az volt, hogy ezen a napon 
a diákok legalább két órát töltsenek el 
sporttal, mozgással. A tanulók külön-
böző programok közül választhattak. 
Kedvük szerint csatlakozhattak gyalog-, 
vagy kerékpártúrához, használhatták a 
konditermet vagy aerobicórán vehet-
tek részt. A labdajátékok kedvelői kis-
csoportos bajnokságra nevezhettek be 
kosárlabda, röplabda vagy labdarúgás 
sportágban. A szakképző iskola tanulói 
is aktív programot szerveztek erre a 
napra, a Világ Gyalogló Nap keretében 
tanáraik vezetésével gyalogtúrát szer-
veztek a Ság hegy alatt.
 »BARANYAI-VAJDA ZSUZSA

A Pénzügyőr elleni, idegenbeli minimális 
különbségű győzelem után ezúttal ma-
gabiztos sikerrel zárta a Békési Te elleni 
bajnoki összecsapását a CVSE- Swietelsky-
Wewalka extraligás férfi asztalitenisz csa-
pata. A párosok csatáját meggyőző játékkal 
hozta le Fazekas Péter és Nagy Krisztián a 
Pagonyi-Sebestyén vendég kettős ellen 
(3–0). Az egyéni küzdelmek első körében 
Nagy Boháccsal szemben bizonyult sokkal 
jobbnak (3–0), Fazekas ellenben nagy csa-
tában tudta csak legyűrni Sebestyént (3–2). 
Szita Márton, aki a Pénzügyőr elleni győze-
lem hőse volt, gigászi küzdelemben maradt 
alul az egykoron celldömölki színekben 
csapat-bajnoki aranyat szerző Pagonyi-
val szemben (2–3). A második fordulóban 
Nagy kis botlást megengedve magának 
legyőzte Pagonyit (3–1), Fazekas átgázolt a 
gyenge napot kifogó Bohácson, Szita pedig 
még érezve a Pagonyi elleni nagy csatát, 
ezúttal Sebestyéntől szenvedett veresé-
get (1–3). A harmadik körben aztán nem 
volt kegyelem a Békéssel szemben: mind-
három celldömölki színekben versenyző 
játékos hozta önmaga találkozóját. Így a 
hazai alakulat – bár szoros összecsapások-
kal fűszerezve – de összességében maga-
biztos győzelemmel húzta be sportszerű 
mérkőzésen a Békés elleni bajnokit, meg-
őrizve ezzel száz százalékos teljesítményét 
és vezető helyét az Extra Ligában: CVSE- 
Swietelsky-Wewalka - Békési Te 8–2.
Győzött: a Fazekas–Nagy páros, Fazekas 3, 
Nagy 3, Szita 1, illetve Pagonyi 1, Sebes-
tyén 1. »PH

120 perc sportolás - 2013 méter futással spékelve

Békés győzelem

A higgadt játék jó eredményt hozott

CVSE KSZ – Kosáreső SE (Szombathely) 50-25 (11-13, 13-0, 10-8, 16-4)
Szombathely városi-városkörnyéki kosárlabda-bajnokság 4. forduló.
Vezette: Kovács Balázs
CVSE KSZ: SZABÓ 11, ROZMÁN 25, Gaál T. -, HÉRINCS 9, Esztergályos 2.
Csere: Lang Z.-, Lang S.-, Bíró, Csói 3.
Játékos-edző: Csói Gábor.
Edző: A jó csapatok ellen néha túlpörgünk, a gyengébbek ellen pedig lassan 
játszunk. Most a higgadtság és az akarat megfelelő egyensúlyban volt. Ezért 
sikerült a vártnál könnyebben nyernünk.

U16-os eredmény:
Kanizsa KK – Celldömölki Titánok 77-37
Regionális kadett (U16) kosárlabda bajnokság 3. forduló.
CVSE: KOVÁCS K. 8, Orbán -, Tóth-, LANG 29/3, Piri
Csere: Nagy -, Kovács B.-, Pethő -.
Edző: Csói Gábor.
Minden mérkőzésen előbbre tudunk lépni, most a támadójátékunk volt biz-
tatóbb. Az ellenfél több lépéssel előttünk járt, de edzésről edzésre tapasztal-
ható a fejlődésünk.
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» S P O R T

Celldömölk – Magyarszecsőd 1-0 (0-0)
Celldömölk, 200 néző Vas megyei lab-
darúgó-bajnokság 9. forduló 2013. ok-
tóber 12.
Vezette: Hittaller Roland (Bedi Tamás, 
Draskovits Norbert).
Celldömölk: Heiner – Vajda, Györkös, 
Bodor (Megyesi 57. p.), Enyingi Marcell 
- Szuh (Németh 57. p.), Enyingi Márk - 
Baranyai, Manganelli, Gaál (Simon 76. 
p.) – Győri (Boda 65. p.). Edző: Hegyi 
László.
Magyarszecsőd: Pfeiffer – Takács Á., 
Sátori, Cser, Kurucz - Vass D., Nagy R., 
Zsigmond, Vass R. (Horváth 46. p.) – 
Nagy B., Takács M. Játékos-edző: Sá-
tori Barnabás.
Kiállítva: Cser Dániel (89. p.).
Góllövő: Boda Péter (68. p.).
Előmérkőzés: CVSE U21 – Magyar-
szecsőd U21 10-2 (5-0) Mógor Krisztián 
4, Lőrincz Gábor 2, Gersey Bence, Sza-
kál Márk 2, Virág Martin. A középme-
zőnyhöz tartozó vendégegyüttes ellen 
magabiztos győzelem a visszajátszók 
segítségével.

Rábapaty – Celldömölk 0-1 (0-0)
Rábapaty, 80 néző Vas megyei labda-
rúgó-bajnokság 10. forduló 2013. októ-
ber 20.
Vezette: Tóth Róbert (Bognár László, 
Bendik László).
Rábapaty: Varga - Szabó, Csupor, Hor-
váth, Enzsöl - Dovánszki, Tőke (Dancs 
83. p.), Toldi, Fehér (Szalay 61. p.) - 
Piros, Dugovics (Nagy 70. p.). Edző: 
Ádám Endre.
Celldömölk: Heiner – Vajda, Megyesi, 
Györkös, Enyingi Marcell (Virág 46. p.) 
– Enyingi Márk (Gaál 46. p.), Szuh - Ba-
ranyai (Mógor 74. p.), Németh (Győri 
66. p.), Manganelli - Boda (Simon 81. 
p.). Edző: Hegyi László.
Góllövő: Boda Péter (54. p.).
Előmérkőzés: Rábapaty U21 – CVSE 
U21 1-5 (0-3) Szép Dániel, Szakál Márk, 
Lőrincz Gábor 2, Gersey Bence. A mér-
kőzés előtt még a tabellán előttünk 
álló hazaiak ellen aratott biztos győze-
lem a dobogóra segítette a csapatot.

Két meccs, ahol meg kellett dolgozni 
a győzelemért, a hat pontért. Mindkét 
meccsen Boda Péter gólja döntött a 
lassan szokásunkká váló egygólos ta-
lálkozón, de van néminemű különbség 
a két történet között. A megszokott 
koreográfiához inkább a hazai Magyar-
szecsőd elleni találkozó tartozik, azaz a 
játékot a celli, de meddő mezőnyfölény 
jellemezte. Egyértelműen a CVSE irányí-
tott, de ennek ellenére ritkán értünk el 
a vendégkapuhoz és ahogy az utóbbi 
időben többször előfordult, megint az 
aktuális kispadról érkező döntött. Újra 
jó ütemben cserélt Hegyi László, a be-
küldött Boda Péter három perccel a 
beállítása után, úgy 25 méterről bom-
bagólt lőtt. A rábapatyi találkozó tavaly 
nem a pályán végződött be, hanem a 
fegyelmi bizottság ülésén. Akkor 1-0-
ás celli vezetésnél a 67. percben félbe-
szakadt a kiállításokat követő botrány 
miatt a meccs, most hasonlóan 1-0-ás 
vezetésünknél, de a 90. percben ren-
des körülmények között fejeződött be. 
Az első félidő enyhén szólva nem a mi-
enk volt, a múlt heti tízgólós répcelaki 
vereségük minden keserűségét feledni 
és feledtetni szerették volna a hazaiak. 
Annak rendje és módja szerint nagyon 
nekünk estek, de gólt nem tudtak sze-
rezni részben azért, mert a védelmünk 
azért felvette a kesztyűt, no meg a 
hazaiaknak sem erősségük a helyzetki-
használás a látottak szerint. A második 

félidőre jó öt perccel később jött ki a 
csapat az öltözőből, mint a vendéglá-
tók, Hegyi távollétében Sebestyén At-
tila moshatta meg a fejeket. Ennek (és 
az elfáradt hazaiak tompulásának) meg 
is lett az eredménye egy Boda-Né-
meth-Boda kényszerítőzés után utóbbi 
jól lépett ki és helyezte el a labdát a 
kifutó kapus mellett. Volt esély ezu-
tán mindkét oldalon, hogy szülessen 
még gól, de a hazai nézők igazságér-
zetét mélyen sértve nem esett, és így 
a Celldömölk megszerezte kilencedik, 
ezen belül ötödik 1-0-ás győzelmét. 
Az újabb három pont egyben azt is je-
lenti, miután a Jánosháza döntetlene-
zett a Répcelakkal, hogy kimozdultunk 
a negyedik helyről, felléptünk a har-
madikra, épp azt a Jánosházát leszo-
rítva a dobogóról, akivel a következő 
október 26-ai hazai mérkőzésünket 
fogjuk játszani. Nem semmi mérkőzés 
lesz, újabb színfolt az amúgy is izgal-
makra okot adó palettán (szomszédvár, 
volt edző, volt játékosok stb.). Ha nye-
rünk, a Répcelak, Sárvár, Celldömölk 
háromszögre szűkül legalábbis az őszi 
szezon kimenetele, pontvesztésünk 
esetén kapaszkodhatunk a dobogóért 
továbbra is. A folytatás sem lesz köny-
nyű: két idegenbeli meccs következik 
majd a Király SZE ellen, illetve az ősz 
meccse a Répcelak ellen. Fel kell kötni 
azt a bizonyost.
  »DOTTO

Ritka gól, sűrű pont

a celli csapat a mérkőzés meGkezdésekor
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ALMAVÁSÁR VÖNÖCKÖN!
 

SZEDETT
TÉLI ALMÁK:

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

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

 
Hétfőtől szombatig:  

9 órától 12 óráig és 14 órától 17 óráig.

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

Várjuk minden kedves régi 
és új vásárlónkat!

ÜZLET, CELLDÖMÖLK SÁGI U. 41.: 06/70/410-9337
telphely (köcsk): 06/70/410-9336
06-70/372-9441,  06/70/410-9338

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

www.elektrodiszkont.bolt.hu

LED ÉS LCD TV-k NAGY VÁLASZTÉKBAN!

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

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

SZÁRÍTÓGÉPEK 55.000 Ft-tól

Mosogatógépek: 65.000 Ft-tól

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

aszaló, botmixer, hősugárzó, kenyérsütő, vízforraló, húsdaráló, 
mp3, fejhallgató, kenyérpirító, porszívó, olajradiátor.
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Celldömölk központjában a Budai 
N. A. utca 6. sz. alatti családi ház 
nagy, füves udvarral, garázsokkal, 

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

Infó: Csönge Ferenc
+36 20/29-99-909

Mail: drennan@horgaszcsonak.com
Irányár: 15 M Ft.
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