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Mint arról az Új Kemenesalja előző 
számában már beszámoltunk, Fehér 
László, Celldömölk Város polgármes-
tere megméretteti magát a 2014 
tavaszán tartandó országgyűlési vá-
lasztásokon. A döntése okairól, moti-
vációjáról kérdeztük a városvezetőt.

»Polgármester Úr, miért vállalta a képvi-
selőjelöltséget?
– Harmadik  ciklusomat  töltöm  polgár-
mesterként, s azt gondolom, hogy az 
elmúlt  időszakban  látványosan  fejlő-
dött  városunk.  Ugyanakkor  azt  látom, 
tapasztalom, hogy azok a városok, 
amelyek  helyi  kötődésű  politikussal 
képviseltetik magukat az országgyűlés-
ben,  komoly  előnyre  tesznek  szert  az 
érdekérvényesítés  terén.  Úgy  érzem, 
országgyűlési  képviselőként  másként, 
talán még  többet  tudnék  tenni  Celldö-
mölkért,  a  térségért,  Vas  megyéért.  
A  közel  két  évtizedes  politikusi  ta-
pasztalataimat szeretném az országos 

politikában  is  hasznosítani  az  itt  élők 
javára. Egy további  fontos érv a dönté-
sem mellett, hogy a választópolgárokat 
a rendszerváltás óta nem képviselte 
még  Celldömölkön  élő  politikus.  Amíg 
Szombathely,  Körmend,  Kőszeg,  Sárvár 
vagy  éppen  Vasvár  városa  folyamato-
san tudta képviseltetni magát, addig 
celldömölki politikusnak még nem volt 
lehetősége a bizonyításra. Bízom benne, 
hogy 2014 tavaszán a celldömölki lako-
sok pártszimpátiától függetlenül a helyi 
képviselőjelöltet  támogatják az ország
gyűlési választásokon.
»A  képviselőjelölti  státusz  mennyiben 
érinti polgármesteri tisztségét? Mi törté-
nik polgármesteri mandátumával, ha or-
szággyűlési képviselővé választják 2014 
tavaszán?
– A  képviselőjelölti  státusz  semmilyen 
hatással nincs a polgármesteri munka-
körre,  feladataimat  változatlanul  lát-
hatom el.  Sőt,  a  hatályos  jogszabályok 
szerint  2014  őszéig,  azaz  az  önkor-
mányzati választásokig a két tisztség 
párhuzamosan is betölthető. Szeretném 
hangsúlyozni, hogy országgyűlési képvi-
selővé  történő megválasztásom esetén 
is kitöltöm a polgármesteri ciklusomat.
»Az országos politika felé történő fordu-
lása egyben azt is jelenti, hogy szakít a 
helyi, önkormányzati politizálással?
– A városvezetői mottóm mindig az volt: 
mindent  a  városért.  Ha  a  Vas  megye 
2es számú választókerületének válasz-
tópolgárai megtisztelnek a bizalmukkal, 
akkor  országgyűlési  képviselőként  ez 
annyiban módosulhat: mindent a váro-
sért és Vas megyéért. Celldömölkön szü-
lettem, itt élek a családommal, 1994 óta 

politizálok aktívan, s a jövőben sem sze-
retnék hátat fordítani a helyi közéletnek. 
2010  őszén  az  önkormányzati  válasz-
tásokon  egy  rendkívül  széles  összefo-
gás bontakozott ki az általam képviselt 
program  mögött.  A  választópolgárok 
kétharmada  szavazatával  biztosított  ar-
ról,  hogy  értékeli  a  városfejlesztés  irá-
nyát, eredményeit. Ennek a széles körű 
összefogásnak továbbra is részese kívá-
nok maradni. Ha az élet úgy hozza, és a 
pártok,  civil  szervezetek  szövetsége  is-
mételten  felkér  polgármesterjelöltnek, 
akkor újra polgármesterjelöltként, vagy 
az  összefogás  új  polgármesterjelöltjét 
aktívan segítve, támogatva szeretnék 
a  helyi  közéletben  részt  venni.  Nyol-
cadik  éve  vagyok  a  Cselekvő  Összefo-
gással  Celldömölkért  Egyesület  elnöke, 
ezt  a  posztot  a  jövőben  is  szeretném 
megtartani. Közel húsz éve kezdtem el 
politizálni  az  MSZP  színeiben,  hiszek  a 
baloldali  értékrendben, amelynek min-
dig lesz létjogosultsága szerte a világon. 
Megtiszteltetés  az  országgyűlési  kép-
viselői  jelölés,  hogy  a  270  ezer  lakosú 
Vas  megye  egyik  képviselője  lehetek. 
Ahhoz,  hogy  elfogadjam  a  felkérést  a 
képviselőjelöltségre,  nagyban  hozzá-
járult  az  a  társadalmi  elfogadottság, 
amivel eddig végezhettem a munká-
mat.  Bízom  benne,  hogy  a  celldömöl-
kiek  is  így  gondolják,  hiszen  az  elmúlt 
két  évtizedben  itthon  ötször  választot-
tak  meg  egyéni  önkormányzati  képvi-
selőnek és háromszor polgármesternek.  
Ez az  időszak  jól mutatja, hogy a párt-
politizálás mellett mekkora jelentősége 
van a  civil  összefogás erejének, hiszen 
képviselőként  –  legyen  helyi,  megyei 
vagy országos képviseletről szó – a civil 
társadalmat kell képviselni.
  »ÚK

Országgyűlési képviselőnek jelölték

» A K T U Á L I S

Képviselő-testületi döntés született 
arról, hogy a város szebbé tétele érde-
kében az önkormányzat nagyobb meny-
nyiségű tulipánhagymákat vásárol, és 
ezek egy részét a frekventáltabb terüle-
teken az egyesületek, intézmények és 
a Városgondnokság, más részét pedig 
– hogy a lakosság is részese legyen az 
akciónak – aki igényelte, magánszemé-
lyek illetve lakóközösségek a saját há-
zuk elé ültethették közterületre. Mikor 
érkeztek a tulipánhagymák? Mekkora 
volt a kereslet? – kérdeztük Bakó Ist-
vánt, a Városgondnokság igazgatóját.

– Nagyságrendileg  olyan  45  ezer  tuli-
pánhagyma érkezett, több mint 20 faj-

ta,  különböző  színekben  és  fajtákban. 
Van közöttük ritkaságszámba menő fe-
kete tulipán is. Október 26ig lezárult a 
hagymák átvétele. A magánszemélyek, 
akik  a  házuk  előtti  közterületre  vállal-
ták  a  virághagymák  kiültetését,  50 
darab  hagymát  kaptak,  a  társasházak 
100  darabot,  az  intézmények  és  szer-
vezetek pedig az illetékességi területre 
az  előzetes  egyeztetés  alapján  kaptak 
a  tulipánhagymákból.  Akik  átvették  a 
tulipánhagymákat,  írásban  kellett  vál-
lalniuk gondozásukat is.
»Mely területek lettek előkészítve a tuli-
pánhagymák számára?
– Korábban  már  árvácskákat  ültettünk 
a meglévő  virágágyásokba,  ezért  szük-

séges  volt  új  virágágyások  kialakítása: 
Izsákfán  a  faluház  környékére,  Alsósá-
gon  nagy mennyiség  a  Vulkánparkhoz, 
az  orvosi  rendelő  környékére,  illetve 
amit a  lakosság vállalt.  Celldömölkön a 
körforgalom,  az  evangélikus  templom 
környékére,  a  fürdőhöz  vezető  útra,  a 
gimnázium,  továbbá  a  szakközépiskola, 
a kórház, a művelődési központ valamint 
a városháza környékére, illetve a fő térre 
természetesen. 
»Hogyan sikerült kialakítani az új ágyá-
sokat?
– Mivel  több helyen nem volt  jó minő-
ségű  a  talaj,  termőföldből  alakítottunk 
ki  körbe  kerített  virágágyásokat,  illetve 
mobil  virágállványok  készültek, melyek 
beültetésre  kerültek.  Ezeket  a  fesztivál 
időtartama alatt az éppen aktuális hely-
színre lehet mozgatni. »LA

Földbe kerültek a tulipánhagymák
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Éves taggyűlését tartotta november 
6-án a Celldömölki Vasutas Szakszer-
vezet Nyugdíjas Csoportja. Az értekez-
leten az elmúlt időszak beszámolója 
mellett a nyugdíjasokat érintő prob-
lémák is szóba kerültek.

Jelenleg 196 taggal működik a Celldömölki 
Vasutas Szakszervezet Nyugdíjas Csoportja, 
mely a környék vasutas nyugdíjasait  fogja 
össze.  Az  éves  taggyűlésen  a  jelenlévők 
egy  perces  néma  felállással  emlékeztek 
meg azokról a szakszervezeti tagtársaikról, 
akik a közelmúltban hunytak el. A napirendi 
pontok ismertetése után Árbócz Györgyné, 
a Celldömölki Vasutas Szakszervezet Nyug
díjas  Csoportjának  elnöke  számolt  be  az 

elmúlt év történésiről. Kitért azokra a lénye
ges változásokra, amelyek minden nyug-
díjast  érintenek.  Kiemelte  a  gyorsvonati 
pótjegy  bevezetését,  ami  megszüntette  a 
65  év  feletti  utazóközönség  ingyenes  vas
úti közlekedését. Szólt a MÁV Zrt. szervezeti 
átalakításáról,  az  egészségügyben  végre
hajtott  intézkedésekről  és  Magyarország 
új  alaptörvényének  az  idősekre  gyakorolt 
hatásáról.  Hangsúlyozta,  hogy  a  szakszer
vezetük  célja  a  nyugdíjasok  érdekvédel
me, a generációk közötti feszültség oldása. 
Simon  Dezső,  a  VSZ  Országos  Nyugdíjas 
Szervezetének  elnöke  megjegyezte,  hogy 
fontos  céljuk  az  idősek  társadalmi  meg
ítélésén  változtatni.  Elmondta  azt  is,  hogy 
terveik szerint valamennyi demokratikus 

pártot megszólítanak, és közvetítik feléjük a 
nyugdíjasokat  érintő  legfőbb problémákat. 
Az értekezleten jelen volt Fehér László, Cell
dömölk  Város  polgármestere  is,  aki  össze
foglalta  az  elmúlt  év  fejleményeit.  Söptei 
Józsefné alpolgármester részletesen beszá
molt arról a közösségi közlekedést fejlesztő 
pályázatról, mellyel  komfortosabbá válik a 
vonat, az autóbusz, a gyalogos és kerék
páros közlekedés Celldömölkön. A gyűlésen 
jelen  volt  Szuchy Antal  területi  képviselő, 
Papp Zoltán, a Vasutasok Szakszervezetének 
elnöke és Németh Tamás, a Vasutasok Szak
szervezetének  területi  képviseletvezetője. 
Felszólalásaik után a szakszervezeti tagok 
tették fel kérdéseiket az őket érintő problé
mákkal kapcsolatban. »B-VZS

Évértékelő ülés a vasutas nyugdíjasoknál

2013. november 14-én rendkívüli 
ülést tartott Celldömölk Város Képvi-
selő-testülete. Fő napirendi pontként 
dr. Palkó Andrea celldömölki rendőr-
kapitány beszámolója szerepelt a vá-
rosi rendőrkapitányság illetékességi 
területén 2012-ben, a közbiztonság 
érdekében tett intézkedésekről. 

A rendőrkapitányasszony beszámolójában 
az  elmúlt  év  célkitűzései  és  eredményei 
szerepeltek.  A  fentiek  között  szerepelt  a 
határozott  fellépés  az  időskorúak  sérel
mére  elkövetett  bűncselekmények  meg
előzése,  visszaszorítása  érdekében,  az 
elkövetők felderítése; a kábítószerterjesz
tés  és  –fogyasztás  elleni  küzdelem,  szer
vezett  bűnözői  csoportok  kialakulásának 

megakadályozása;  a  közlekedésbiztonság 
javítása,  a  közlekedési  balesetek  vissza
szorítása aktív és szigorú közúti ellenőrzé
sek folytatásával. A testületi ülésen  jelen 
volt Dr.  Tiborcz  János  r.  dandártábornok, 
rendőrségi  főtanácsos  Vas  megyei  ren
dőrfőkapitány  is,  aki  elmondta,  hogy  –  a 
felmérések szerint – országos szinten a Vas 
Megyei  Rendőrfőkapitányság  eredmé
nyességét te kintve az előkelő második he
lyet foglalja el. A döntéshozók elfogadták 
a  rendőrkapitányasszony  beszámolóját. 
A  folytatásban  a  képviselők  szavaztak  a 
Celli  Huke  Kft.  nem önkormányzati  tulaj
donrészének megvásárlásáról és a tár-
saság  nonprofit  gazdasági  társasággá 
történő  átalakításáról.  Fentieket  az  indo
kolja,  hogy  a  hulladékszállítás  területén 

az  elmúlt  időszakban  több  új  jogszabály 
is  életbe  lépett.  A  hulladékgazdálkodás 
területén az egyik  legfontosabb változás, 
főként  a  hulla dékgazdálkodásban  tevé
kenykedő szervezetek számára, hogy az új 
szabályozás értelmében 2014. január 1jé
től a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
állami  vagy  önkormányzati  irányítás  alá 
kerül, és csak olyan cég végezheti, amely 
legalább 51  százalékban állami vagy ön
kormányzati tulajdonban van és nonprofit 
jelleggel működik. Hogy a hulladékszállí
tást  továbbra  is  a megszokott,  jó  színvo
nalon  és  a  lakosság  részére  a  jelenlegi 
kedvező áron tudja biztosítani, ezért dön
tött úgy a város képviselőtestülete, hogy 
a hulladékszállítást továbbra is a Celli Huke 
Kft. végezze. »LA

Az elmúlt év rendőrségi tevékenységét ismertette a rendőrkapitány

Az Országos Rendőr-főkapitányság 
Országos Baleset-megelőzési Bizott-
sága a Suli Moped programmal akarja 
meghozni a fiatalok kedvét a KRESZ 
tanuláshoz. A program keretein belül 
Vas megyében a Celldömölki Városi Ál-
talános Iskola diákjai közül harmincan 
ingyenesen juthatnak segédmotoros 
kerékpár jogosítványhoz.  

Az  Országos  Balesetmegőlézési  Bizott
ság a tavalyi évben öt megyében hirdet
te  meg  kísérleti  jelleggel  a  Suli  Moped 
programot. A kezdeti  sikereknek köszön
hetően minden megyében kijelöltek egy 
általános iskolát, ahol 30 diák ingyenesen 
szerezhet segédmotoros jogosítványt. Vas 
megyében a Celldömölki Városi Általános 

Iskolára  esett  a  választás.  Ez  nem vélet
len, mondta dr.  Palkó  Andrea,  rendőr 
alezredes,  hiszen  az  intézmény  közleke
désbiztonság területén végzett tevékeny
sége évek óta példaértékű. A Suli Moped 
program célja, hogy a  fiatalok minél ko
rábban megtanulják a helyes közlekedési 

szabályokat, ugyanis az elmúlt időszakban 
ugrásszerűen megnőtt a gyalogosok és ke
rékpárosok által okozott balesetek száma. 
A Városi Általános Iskola 7. és 8. osztályos 
tanulói november 14én a SafetyHunga
ry  instruktorai  révén  balesetmegelőzési 
oktatásban  vettek  részt.  Ezután  egy  15 
feladatból  álló  KRESZtesztet  töltöttek  ki, 
majd egy motor szimulátoron mérték fel 
az  ügyességüket.  A  versenynek  komoly 
tétje  volt,  hiszen  a  legjobb  eredményt 
elért 35 diák  ingyenesen megkezdheti a 
jogosítvány  megszerzéséhez  szükséges 
elméleti tanfolyamot. Az elméleti vizsgán 
legjobban teljesítő 30 tanulónak pedig a 
gyakorlati  oktatás  is  térítésmentes  lesz. 
A cél az, hogy a tanév végére kézhez kap-
ják a segédmotoros jogosítványt, melynek 
minden költségét a rendőrfőkapitányság 
Balesetmegelőzési Osztálya viseli. 
 »BARANYAI-VAJDA ZSUZSA

Elrajtolt a Suli Moped program
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Első alkalommal került megrende-
zésre városunkban november 11-én 
a Celldömölki Tankerületi Pedagógiai 
Szakmai Nap. A rendezvény színvona-
lát neves szakemberek előadásai ga-
rantálták. 

„Jó szóval oktasd, játszani is engedd!”  ez 
a József Attila idézet foglalta össze annak 
a  szakmai  konferenciának  a  lényegét, 
melyen  alsóés  felső  tagozatos  tanítók 
és  tanárok  vettek  részt.  A  Kemenesaljai 
Művelődési  Központ  és  Könyvtárban  ösz-
szegyűlt pedagógusokat Rozmán László, a 
Klebelsberg  Intézményfenntartó  Központ 

Celldömölki Tankerületének igazgatója kö-
szöntötte, majd bemutatta a szakmai nap 
előadóit. Elsőként dr. Duró Zsuzsa, pszicho-
lógus tartotta meg előadását, akit – nem 
mellékesen – a Magyar Tehetséggondozó 
Társaság  Tehetségekért  aranykitűzővel 
és emléklappal  tüntetett  ki. A pályafutá-
sát  tanítóként  kezdő  szakember  szólt  az 
iskolai  tehetséggondozás  fontosságáról, 
a  tehetséges  gyerekek  fejlesztésének 
módszereiről.  „A  tanulók  1015  százalé-
ka  tartozik  a  tehetségígéret  kategóriába, 
ami  azt  jelenti,  hogy  egy  átlagos  30  fős 
osztályban 34 olyan gyerek van, akikben 
bujkál  valami,  akik  kimagasló  képesség-
gel rendelkeznek” – mondta dr. Duró Zsu-
zsa,  aki  hozzátette  azt  is,  hogy  legalább 
ilyen arányban vannak jelen az osztályok-
ban a tanulási zavarokkal küzdő gyerekek. 
„Nagyon  fontos, hogy  felismerjük a gye-
rekekben azokat a képességeket, amik az 
átlagosnál  magasabb  szintűek”  –  hang-
súlyozta  a  tehetségfejlesztő  szakember, 
aki arra is kitért, hogy milyen árulkodó és 
rejtett jelek utalnak arra, hogy valaki „te-
hetségígéretes”. 
A program második részében Fodor Gábor, 
a XII. kerület tankerületi igazgatója tartott 
előadást.  A mentálhigiénés  szakember  a 

pedagógus szakmai személyiségéről és a 
kiégés  elleni  technikákról  beszélt  a  hall-
gatóságának. Emlékeztetett arra, amit ma 
sokan elfelejtenek, mégpedig, hogy a pe-
dagógus a személyiségével dolgozik. Mint 
mondta, a jó iskola és a rossz iskola között 
a  jó  pedagógus  a  különbség.  Nem  elég, 
hogy  a  tanár  a  különböző  tantárgyakra 
megtanítja  a  diákokat,  önismerettel  is 
kell rendelkeznie. Beszélt még arról, hogy 
azokban  a  szakmákban  dolgozók,  akik 
emberekkel foglalkoznak, ki vannak téve 
a  kiégés  veszélyének,  hiszen  folyamatos 
érzelmi megterhelés alatt állnak. Figyelni 
kell  azokra  a  jelekre,  amik  erre  utalnak, 
hiszen a kiégéssel a pedagógiai munka 
minősége  csökkenhet.  Ennek  elkerülé-
se érdekében  szükség van a  rekreációra, 
mert  „a  lelki  egészség  fontos  része  a  jó 
munkavégzőképességnek”. 
Az  előadásokat  követően  megalakultak 
a  tankerületi  szakmai munkaközösségek, 
melyek a jövőben alkotó szakmai műhely-
ként  működve  dolgoznak  a  köznevelés 
jobbításáért. Rozmán László, a Klebelsberg 
Intézményfenntartó  Központ  Celldömöl-
ki  Tankerületének  igazgatója  elmondta, 
hogy  a  munkaközösségek  teljesen  ön-
szervező  módon  szervezik  az  életüket, 
demokratikus  úton  vezetőt  választanak 
maguk  közül  és  közösen  alkotják meg  a 
munkatervüket.  »B-VZS

Szakmai konferencia pedagógusok részére

ROZMÁN LÁSZLÓ, A TANKERÜLET IGAZGATÓJA HAGYOMÁNY-
teremtő szándékkal hívta életre a szakmai napot

A tehetséggondozó munka eredményes-
ségét a különböző versenyeken elért he-
lyezések is mutatják. A Celldömölki Városi 
Általános  Iskola tanulói az új tanévben is 
folytatják – az előző évekhez hasonló – si-
keres szereplésüket a tanulmányi és sport-
versenyeken.  Szeptemberben  a  Megyei 
Savaria  Közlekedésbiztonsági  Vetélkedőn 
Kobzi  Martin  8.  osztályos  tanuló  egyéni-
ben  és  csapatban  is  2.  helyezést  ért  el. 
Csapattársai Kocsi Sándor és Kalányos Mar-

tin voltak. Felkészülésüket Kondics Balázs 
irányította. Októberben a Pannónia Ringen 
rendezett megyei versenyeken – kerékpá-
rozás, futás, görkorcsolyázás – szintén szép 
sikerek születtek. A Berzsenyi Dániel Gim-
názium által szervezett „USA kultúra” kvíz 
vetélkedőn az első helyet szerezte meg a 
PalotaiKóbor  Zalán, Novák  Fanni Mónika 
és Zábrádi Luca alkotta csapat. Őket Kupi 
Miklós angoltanár készített  fel. Az  iskolát 
6 csapat képviselte a rangos Bolyai Mate-

matika Csapatverseny megyei  fordulóján. 
Évfolyamonként az általános iskolai kate-
góriában 25–30 csapat versenyzett. A me-
gyei díjazottak közé a 7. a osztályos Szabó 
Tamás, Szakács Rebeka, Remport Donát és 
Végh Vanda alkotta csapat került, akik az 
előkelő  4.  helyezést  érték  el,  mindössze 
egy ponttal lemaradva a dobogóról. A Bo-
lyai iskolában rendezett díjátadón a diákok 
és felkészítő tanáruk, dr Pörneczi Károlyné 
is elismerést és ajándékot kapott.

A Celldömölki Városi Általános Iskola őszi sikerei

Az  új  tanév  sok  változást  hozott  diáknak, 
pedagógusnak, szülőnek egyaránt. A városi 
általános iskola ezért sok új lehetőséget kí-
nál a szülőknek és diákoknak. A szülők igé-
nyeihez  igazodva korai  és  késői  ügyeletet 
vehetnek igénybe a tanulók. Közel 30 féle 
felzárkóztató  csoportban  segítik  a  lassab-
ban  vagy  nehezebben  tanulók  munkáját. 
A  szaktárgyi,  művészeti,  nyelvi,  sport  és 
egyéb szakkörök és  tehetséggondozó cso-
portok száma meghaladja a 70et. Az angol 
és német nyelv valamelyikének tanulásá-
ra már az első évfolyamtól lehetőség van.  

A  6.  évfolyamtól  heti  2  órában  második 
idegen nyelvet is tanulhatnak a diákok. An-
gol, német és orosz nyelvek közül lehet vá-
lasztani. Az  iskolában működő 10 szakmai 
munkaközösség havonta  szervez az egyes 
tudományterületekből érdekes bemutatót, 
vetélkedőt vagy filmvetítést. A megyében 
a  Celldömölki  Városi  Általános  Iskolát  vá-
lasztották  ki  a  „Sulimoped”  programban 
való részvételre, melynek keretében kb. 30 
tanuló  szerezhet  ingyen  kismotorvezetői 
jogosítványt.  A  tanév  folyamán  az  iskola 
diákjai  kb.  30  órás  időkeretben  végezhet-

nek  érdekes  kísérleteket  a  sárvári  Tinódi 
gimnázium  új  természettudományos  tu-
dásközpontjában. A hightech biolaborban 
kétoldalas  panoráma  vegyifülke,  valamint 
a  tanulói  kísérletek  lebonyolítását  segí-
tő  fejlett  eszközpark  várja  az  osztályokat.  
Az új programok mellett a korábbi években 
indított projektek  is  folytatódnak. Az alsó-
sok az ősz és az egészséges életmód téma-
körében  végeznek  különböző  feladatokat. 
A  felsősök  egészségnevelési  programban 
és  Celldömölk  város múltjának  és  jelené-
nek megismerésében vesznek részt. 

Új tanév, új lehetőségek a Városi Általános Iskolában
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Regionális nyugdíjas vasutas talál-
kozó helyszíne volt november 9-én a 
Kemenesaljai Művelődési Központ és 
Könyvtár. A rendezvényt harmadik al-
kalommal szervezte meg a házigazda 
szerepét betöltő Kemenesaljai Nyugdí-
jas Vasutas Klub.  

Celldömölk vasutas város múltját mi sem 
bizonyítja  jobban,  mint  hogy  november 
9én a művelődési központ galériája zsú-
folásig megtelt  a MÁV egykori  dolgozói-
val.  Pálné  Horváth  Mária, az intézmény 
igazgatója  köszöntőjében  az  orosz  iro-
dalom  egyik  nagy  alakjához,  Gogolhoz 
nyúlt  vissza,  és  arra  emlékeztette  a  je-
lenlévőket,  hogy mindannyian a vasutas 
közösség  köpenyéből  bújtunk  ki.  Példa-

értékűnek nevezte azt a civil összefogást, 
ahogyan  a  vasutas  nyugdíjasok  a  közös-
ségüket  szervezik.  A  kulturális  találkozó 
vendége volt Horváth László,  a  Vasutas 
Nyugdíjasklubok  Országos  Szövetségé-
nek  elnöke,  aki  beszédében  az  országos 
szövetség  jelentőségét  méltatta  és  a 
generációk  összefogását  szorgalmazta.  
A regionális találkozóra ezúttal is a Du-

nántúl  minden  területéről  érkeztek 
egykori  vasúti  dolgozók.  Tapolcáról,  Szé-
kesfehérvárról, Sopronból és Pécsről is jöt-
tek  vendégek  a  Kemenesaljai  Nyugdíjas 
Vasutas Klub meghívására. A közel százfős 
társaságot egyvalami biztosan összekötöt-
te:  valaha  mindannyian  a  vasúttársaság 
alkalmazottai  voltak.  A  jelenlévő,  több 
mint százfős vendégsereg jó hangulatáról 
a városban működő művészeti  csoportok 
gondoskodtak.  A  kulturális  programban 
közreműködtek a Soltis Lajos Színház stú-
diósai  és  a  Kemenesalja  Néptánccsoport 
táncosai. Fellépett az Ultraviolák Bábcso-
port és Kapui  Gyula,  aki  nosztalgiamű-
sorral  ajándékozta meg a nyugdíjasokat. 
A  rendezvény kötetlen beszélgetéssel és 
mulatozással folytatódott. »B-VZS

Dunántúli vasutas nyugdíjas találkozó Celldömölkön

A Berzsenyi Dániel Gimnáziumban 1963
ban végzett 4. C. osztály 2013. szeptember 
14én  tartotta  ötvenéves  érettségi  talál-
kozóját. A 24 érettségizőből, a találkozón 
16an vettek részt. Sajnos öten már nin-
csenek  közöttük.  Hárman  egészségügyi 
okok miatt nem tudtak jelen lenni a talál-
kozón. Osztályfőnökük az „örök ifjú” Gál-
házi Gyula testnevelő tanár volt, akit nagy 
szeretettel  köszöntöttek.  Tisztelettel  és 
hálával gondoltak az elhunyt igazgatójuk-

ra és tanáraikra, valamint Borics Zita, Cseh 
Zsuzsanna, Firisz László, Horváth Endre és 
Jármy  Szabolcs  osztálytársaikra.  Egy  per-
ces néma felállással és gyertyagyújtással 
emlékeztek meg  róluk. A  találkozás  régi 
hagyománya az iskoláknak. Jó visszatérni 
az  ifjúság  legszebb  éveinek  helyszínére. 
Átélni  újra  az  osztály  utolérhetetlen  és 
utánozhatatlan hangulatát. Minden talál-
kozás  feltámadás. Az emlékek újraélése, 
valóságra  ébredés,  öröm,  különös  öröm. 
Ahogyan  Tompa  Mihály  írta:  „A  boldog-
sághoz kevés csak a jelen, a múlton épül 
az és az emlékezeten.”

Ötvenéves érettségi találkozó

Még  most  is  bevillan  az  a  kép,  amikor 
Celldömölkön  a  szeretett  cukros  klub  tag-
jaitól elbúcsúzott.  Elbúcsúzott, mert  lejárt, 
vagy befejeződött az itteni mandátuma. A 
klubtagok,  akik  kéthetente  hallgatták  az 
előadását,  nem  értették,  miért  lett  vége 
hirtelen egy olyan sorozatnak, amelynek 
minden  állomásán  szívesen  időztek,  hall-
gatták, megértették és talán meg is fogad-
ták  intelmeit.  Valami  megszakadt,  árván 

maradtak. Egyelőre. Jó volt emlékezni mo-
solygó arcára, amikor helyes irányba fordí-
tott bennünket, volt valami hosszabb távra 
is óvó, jóságos hatása. Mindig lelkiismere-
tesen  felkészült.  Friss  orvosi  szaklapokból 
vette  előadásai  témáját,  amit mindig  lel-
kesen, a bonyolult orvosi szakkifejezéseket 
is érthetően mondta az egyszerű emberek 
nyelvén.  Egyegy  órás  tájékoztatását  sok-
szor  frappáns  viccel  zárta.  Befejezve  az 
előadásait,  türelmesen  meghallgatva  a 
kérdezőt  és  részletesen,  kielégítően  adta 
meg a választ, amiből mindig tanulhattunk. 
Úgy látszik, a jó Istennek volt olyan terve, 
hogy  a mennyországbeli  cukorbetegek  se 
maradjanak diabetológus orvos nélkül, szá-
mukra is fontos legyen a diéta és legyen jó 
a HgA1c érték!
Mosolygós, nyugalmat  sugárzó arcát most 
is  látjuk magunk előtt,  a  családjának, ba-
rátainak,  tanítványainak,  betegeinek  és  a 
celldömölki diabeteszeseknek még jó ideig 
hiányozni fog, emlékét megőrizzük.
 »a celldömölki cukorbetegek nevében egy anonim jó barátja

A cukorbetegek orvosára emlékezve

Felhívás

A Celldömölki Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat 2013.  november  27én 
(szerdán) 16 órától közmeghallgatást 
tart, melyre várjuk az érdeklődőket.

Tájékoztatás
A Vas Megyei Kéményseprő Kft. Cell-
dömölk  városában  2013.  november 
hónap közepétől megkezdi a kémé-
nyek  2.  alkalommal  történő  ellen
őrzését,  szükség  szerinti  tisztítását.  
A sormunkát munkahelyi igazolással 
rendelkező  kéményseprők  végzik.  
A kéményseprőipari közszolgáltatást 
a 2013. január 1től érvényes új ké-
ményseprő törvény, ill. annak végre-
hajtási rendeletei alapján végezzük.
A munkavégzéshez kérjük a lakosság 
szíves közreműködését és türelmét!

»vas megyei kéményseprő kft.
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Csaknem tíz éve használja a volt mozi 
épületét a Soltis Lajos Színház. Az évek 
során sikerült belakni és otthonossá 
tenni a színházi működésre alkalmas 
belső tereket, az épület külső képe 
azonban meglehetősen lehangoló ál-
lapotba került. A társulat elérkezett-
nek látta az időt a külcsín feljavítására, 
a munkálatok egy része már befejezé-
séhez érkezett. Nagy Gábor társulatve-
zető az eddig elvégzett munkákról, és 
a még hátralevőkről beszélt. 

– Amit  az  idei  évre  beterveztünk,  nagy-
részt teljesült, hiszen a tető rendbetétele 
volt az egyik nagyon fontos eleme a fel-
újításnak  a  beázási  gondok  kiküszöbö-
lésére. Az épület  tetejét  két  rész  alkotja: 
egyrészt egy kétszáz négyzetméternyi la-
postető, másrészt hagyományos cserepes 
tető.  Utóbbit  kicseréltettük  hőszigeteltre, 
a lapostetős részt pedig teljes egészében 
szigeteltettük.  A  tetőhöz  tartozó  feladat 
volt az ereszcsatorna felhelyezése a főbe-
járathoz, ami szintén megtörtént. Ezen túl-
menően két bejárati ajtót (egy fő és egy 
oldalajtót)  is  kicseréltettünk,  lebontattuk 
a kéményeket, és befalaztattuk azokat az 
ablakokat,  amelyekre  nincs  szükségünk. 
Bizonyos belső felújításokat is végeztünk, 
amelyek nem szerepelnek a „nagy felújí-
tási  tervben”,  így  például  lebontattuk  a 
szélfogókat, ami által nagyobb teret kap-
tunk, zuhanyzó került kialakításra az öltö-
zőknél, és némi karbantartást a nézőtéren 

is  végeztünk.  A  régi  vetítőhelyiségből 
bútorzattal  ellátott  öltöző  lesz  kialakítva, 
szeretnénk, ha ez még a tél folyamán el-
készülne. Az idei évre van még betervezve 
a déli fal szigetelése és vakolása; és jövő 
tavaszra várható a ház teljes külső szige-
telése, vakolása, a homlokzat festése. Ezt 
követően  jöhet  az  arculatfrissítés,  a  szín-
házunk játékos, közösségi jellegének meg-
felelő díszítés a homlokzaton. Ha minden 
munkálatnak  a  végére  érünk,  elmond-
hatjuk,  hogy  végre  kívül  és  belül  egya-
ránt egy egységes színházi kép fogadja a 
hozzánk  látogatókat.  Az  eddig  elvégzett 
felújítási munkák megközelítőleg  három-
millió forintba kerültek, amelynek csekély 
része állt  rendelkezésünkre. Az alábbi  tá-
mogatóink viszont segítő kezet nyújtottak, 
akiknek ezúton is köszönetünket fejezzük 
ki: Celldömölk Város Önkormányzata; Söp-
tei  Józsefné;  Lestár Péter,  Szombathely; 
Joós Attila,  Celldömölk; Mészárics Róbert, 
Celldömölk; Zseli Róbert, Kemenessömjén; 
Németh Attila, Celldömölk; Apáczai Kiadó; 
Vravuska Gyula, Celldömölk; Takács Attila, 
Vönöck; Kemenesaljai Művelődési Központ 
és Könyvtár, valamint az Új Kemenesalja 
mint médiatámogató. 
Hogy  a  további  munkálatok  pénzügyi 
akadályait  is  sikerrel  vegyük,  gálaműsort 
rendezünk  a  kamaraszínház  felújításá-
ért  neves  művészek  közreműködésével, 
2013. december 7én (szombaton) 19 órai 
kezdettel  a  művelődési  központ  színház-
termében.  A  gálaest  fővédnöke  Törőcsik 

Mari,  a Nemzet  Színésze,  védnöke  Fehér 
László  polgármester.  A  program  első  ré-
szében társulatunk lép fel Menedék című, 
többszörösen  díjnyertes  előadásával,  a 
műsor második  felében pedig neves mű-
vészek  működnek  közre.  Színpadra  lép: 
Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház fő-
igazgatója, Szabó Tibor, a Weöres Sándor 
Színház színésze, Bánsági  Ildikó  színmű-
vész, a RockyDilly ARRC táncosai, az Ádám 
Jenő  Zeneiskola  egyik  kamaraegyüttese, 
Varga Diána népdalénekes, a Kemenesalja 
Néptánccsoport,  a Berzsenyi  Táncszínház, 
Bejcziné Németh  Tünde, Erdős Virág drá-
maíró,  a  HoppArt  Társulat,  Várszegi  Tibor 
rendező, Pataky András,  a  Soproni  Petőfi 
Színház  igazgatója.  Gregor  Bernadett és 
Varga  Izabella  színésznők  érkezése  még 
bizonytalan, de elképzelhető, hogy őket is 
fellépőink között köszönthetjük. A gálaest 
műsorvezetője  a  celldömölki  származású 
Hegyi Nóra lesz. »RA

Kamaraszínház-felújítás, gálaműsor

November 5-én tartotta bemutatkozó 
sajtótájékoztatóját a Ság hegy Térsé-
ge Turisztikai Egyesület a celldömölki 
polgármesteri hivatal dísztermében.  
A tájékoztató apropója az egyesület 
által elkészíttetett új honlap és kiadvá-
nyok ismertetése volt.  

Fehér László,  Celldömölk Város polgármes-
tere  köszöntőjében  kiemelte,  mennyire 
fontos  a  turisztikai  szereplők  összefogása, 
ennek érdekében Celldömölk városa vezető 
szerepet  töltött be az egyesület megalakí-
tásában, számos vállalkozót, szolgáltatót és 
önkormányzatot győzve meg a térség turiz-
musának fejlesztése érdekében.  Örömteli, 
hogy  az  egyesület  sikeres  pályázatának 
köszönhetően  a  fejlesztéshez  szükséges 
források  is  rendelkezésre  állnak.  A  Nyu-
gatdunántúli  Operatív  Program  50  millió 
forint  támogatást  ítélt  meg  a  turisztikai 
desztináció  fogadóképességének  fejlesz-

tésére.  A  2012  szeptemberében  alakult 
turisztikai  szervezet  most  új  arculattal:  a 
vulkánosság tematikájára épülő friss, egye-
di branddel rukkolt elő. A Ság hegy lábánál, 
valamint  a  Szelestétől  Bögötéig  húzódó 
térség – turisztikai desztináció – VulkánSág 
néven  jelenik  meg  ezentúl  az  idegenfor-
galmi piacon. Mint Heinrich Máté, az egye-
sület  elnöke  ismertetőjében  elmondta, 
az elnevezés egyfajta  szójáték,  ami utal  a 
térségre  jellemző  vulkánosságra  és  a  kö-
zéppontjában  emelkedő  Ság  hegyre, mint 
legfőbb  látványosságra. A  színes,  informa-
tív kiadványok három nyelven mutatják be 
az  egyesület működési  területén  található 
attrakciókat,  szolgáltatásokat,  turizmusban 
érdekelt  vállalkozásokat.  Az  utazni  vágyók 
eligazodását tematikus túraútvonalakat is 
tartalmazó térségi térkép, valamint konk-
rét csomagajánlatok segítik. Szintén három 
nyelven érhető el a térség honlapja, www.
vulkansag.hu címmel. Az esztétikai élményt 

is nyújtó weblap naprakész  információkkal 
szolgál VulkánSágról.
A  térségi  összefogás  fontosságát  hangsú-
lyozta Kovács István, a Vas Megyei Turisztikai 
Egyeztető Fórum vezetője is, aki üdvözölte a 
celldömölki fogadóterület kreatív márkaépí-
tését és sikeres pályázati munkáját.
A  sajtótájékoztató  kulináris  élményekkel 
zárult:  valamennyi érzékszervre hatottak a 
Ság hegy Danka Imre pincéjéből származó, 
kiváló minőségű borai, Nagy Etelka ínycsik-
landozó  kézműves  kecskesajtjai,  a  Kráter 
Húsfeldolgozó  és  Vass  Ákos  házi  készítésű 
füstölt húsárui, valamint a Krajcsovics Cuk-
rászda  finom  süteményei.  A  helyi  termé-
keket bemutató asztalt Kurucz Iván, a DeJa 
Vu Panzió tulajdonosa „álmodta” remekbe.  
A borkóstoló tanulsága: a Ság hegyi legen-
dárium színes, vidám történetei messze vi-
hetik  a  hegy  és  környezetének  hírét,  csak 
újra kell tanulni és tanítani őket.
 »döméné király gabriella

Új színfolt a turisztikai térképen – VulkánSág 
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„Az ember mérhetetlen gőgjében és 
hiúságában hajlandó elhinni, hogy a 
világ törvényei ellen is élhet, megmá-
síthatja azokat, és büntetlenül lázad-
hat ellenök” – idézett Márai Sándor 
Füveskönyvéből egy részletet Novák 
Fanni Mónika, a Városi Általános Isko-
la diákja, aki több társához hasonlóan 
csatlakozott ahhoz a jótékonysági mű-
sorhoz, amit a Cselekvő Összefogással 
Celldömölkért Egyesület kezdeménye-
zésére, a szívtranszplantáción átesett 
Németh Péternek és családjának meg-
segítésére szerveztek november 9-én 
az Alsósági Sportcsarnokban.

„Csak a lelkünk erősebb és maradandóbb, 
mint a kő és a fém – ezért soha nem sza-
bad másképpen látnunk magunkat, mint 
lelkünk  térfogataiban.  Az  erő,  mely  a 
romlandó testi szövetben kifejezi magát, 
nemcsak alkatrésze, hanem értelme a vi-
lágnak. Ez az erő az emberi lélek. Minden 
más, amit a világban jelentünk és muta-
tunk, nevetséges és szánalmas.” Érdemes 
megállni és elgondolkodni a  fent  idézett 
Máraisorokon.  A  mai  rohanó  világban 
gyakran megfeledkezünk arról, hogy mi-
ért is vagyunk a Földön. Önös érdekeinket 
akarjuk mindenki akarata fölé helyezni, és 
elveszünk a lét értelmében. Majd, amikor 
nem számítunk rá, kapunk egy pofont az 
élettől, ami átírja az eddigieket és felnyit-
ja  a  szemünket.  Azt  mondják,  a  nemes 
cél,  a  jó  ügy  összehozza  az  embereket. 
Erről  tanúskodott  Celldömölk  lakossága 
is, amikor egy emberként állt ki amellett 

a jótékonysági akció mellett, melyet egy 
helyi lakos javára hirdetett meg a Cselek-
vő Összefogással Celldömölkért Egyesület. 
Fehér László, az egyesület elnöke a jóté-
konysági esten köszönetet mondott mind-
azoknak,  akik  együttérzésüket  kifejezve 
jelenlétükkel  csatlakoztak  a  rendezvény-
hez  és  anyagi  hozzájárulásukkal  segí-
tették Németh  Pétert  és  családját,  hogy 
állapotának megfelelő,  steril  szobát  tud-
janak  otthonában  kialakítani  a  mielőbbi 
gyógyulás reményében. Dr. Kovács Zoltán 
háziorvos  elmondta,  hogy  Péter megbe-
tegedése  egy  banális  felső  légúti  fertő-
zéssel  kezdődött  2008  nyarán.  Miután  a 
gyógyszeres  kezelés  hatástalannak  bizo-
nyult és a fulladásos tünetek hetek múl-
tán  is  fennálltak,  kardiológiai  vizsgálatra 
küldte tovább, ahol szívizomgyengeséget 
diagnosztizáltak.  Miután  Magyarország 
tagja  az  Eurotransplant  szervezetnek 
(nemzetközi  donorkereső  hálózat),  Péter 
felkerült  a  várólistára  és  szeptemberben 
megtörtént  a  szívbeültetés.  November 
első  heteiben  engedték  haza  a  kórház-

ból,  az  orvos  rendelése  szerint  viszont 
egy  ideig  mellőzni  kell  a  látogatását, 
hiszen  közvetlen  környezetével  is  csak 
védőfelszerelésen  keresztül  érintkezhet.  
A  jótékonysági  műsoron  a  családot  tá-
mogatásáról  biztosította  Erdélyi  Antal, 
a  Cselekvő  Összefogással  Celldömölkért 
Egyesület  elnökségi  tagja.  Részt  vett  az 
estén  Péter  felesége,  Némethné  Varga 
Virág  is,  aki  azt  mondta,  jó  érzés,  hogy 
vannak még  adakozó  emberek  ebben  a 
pénztelen világban és köszönetét fejezte 
ki azoknak, akik lehetőségeikhez mérten 
támogatták a családot. 
A jótékonysági műsorban közreműködtek 
a Celldömölki Városi Általános Iskola Alsó-
sági  Tagiskolájának  diákjai,  a  Celldömöl-
ki  Városi  Óvoda  Alsósági  Tagóvodájának 
gyermekei,  az Ádám  Jenő Zeneiskola  ta-
nárai és növendékei, a Soltis Lajos Színház 
tagjai,  a  Kemenesaljai  Művelődési  Köz-
pont  Mazsorett  Csoportja,  az  Ultraviolák 
Bábcsoport és Kapui Gyula, a Fény Együt-
tes tagja. Azok, akik összegyűltek ezen az 
estén,  egy  nemes  cél  érdekében  fogtak 
össze,  tettükkel  bizonyították,  hogy  van 
még önzetlen segítségnyújtás a világon.
 »BARANYAI-VAJDA ZSUZSA

Apró gyógyír volt a jótékonysági műsor

Mai  rohanó, gazdaságilag orientált, mo-
dern világunk éles ellentéte, egy részle-
teiben kevesek által ismert korszak. Ezzel 
az  időszakkal  ismerkedhetünk  meg,  ha 
megtekintjük  Dormán László  november 
13án  megnyílt  fotókiállítását,  amelyet 
gyerekkori  ismerőse  és  földije,  Dr.  Gyö-
re  Géza,  a  Pannon  Egyetem  adjunktusa 
tárt  elénk  a  Kemenesaljai  Művelődési 

Központban.  A  fotóriporter  és  újságíró 
tízévesen kezdett  fotózni, egy Aqua Box 
6x9es  modellel,  amin  összesen  négy 
funkció volt. Több mint 20 évig a Képes 
Ifjúság,  a  jugoszláviai  magyar  fiatalok 
hetilapjának a fotósa, és sok éven át az 
újvidéki  színház  fényképésze  is.  Végig-
járta  a  délvidéket.  Elsősorban  a  lapnak, 
de saját magának is fotózott. „Zenészre is 
azt mondják, hogy akkor muzsikál a leg-
jobban,  ha  magának  játszik”  –  hangoz-
tatta  a  művész.  Fotói  kedvelt  helyszíne 
a  Drávától  délre  fekvő  szigetmagyarság 
falvai.  Az  itt  kiállított  képek  1969től 
a  80as  évek  végéig  készültek.  Egytől 
egyig feketefehér technikával. A készítő 
egyik  kedvenc  témája  a  portré.  Vannak 
egészen  közeli  arcképek  is.  Ezekben  az 
emberek tekintetét tartja a legfontosabb-
nak. A  fotós  szívesen mesél  arról,  hogy 
foglalkozott  neves  jazzzenészek  fotózá-
sával, sőt ő maga is szívesen zenélt. Dél-
vidéki magyar honfitársunk szakmájában 

hagyománykövető, ma is legszívesebben 
filmre,  feketefehéren  szeret  fotózni  a 
legjobban. A színes, digitális  fotólehető-
ségeket meghagyja  a  családi  élmények 
megörökítésére.  Napjainkban  olyan 
elfoglaltságokat  keres,  amellyel  meg-
koronázhatja  életművét,  előveszi  fiatal 
éveiben készült képeit, történeteket, ún. 
dokumentumnovellákat  ír  hozzájuk.  A 
négyszer egy évben megjelenő horvátor-
szági magyar periodika, a Rovátkák közli 
ezeket.  Ezen  felül  tavaly  a Magyarkani-
zsai  Írótábor  60.  születésnapja  alkalmá-
ból  a  község  főterén  kiállítást  készített, 
idén  pedig  ez meg  is  jelent  fotóskönyv 
formájában  Kanizsai  képmesék  címmel. 
Végső  soron  elmondhatjuk  tehát,  hogy 
ezt a  rendkívül mély érzéseket megörö-
kítő tárlatot érdemes megtekinteni, ha az 
ember  bővíteni  szeretné  az  emocionális 
látókörét, vagy akár csak történelmi túrá-
ra vágyik. Mindezt meg is tehetjük még 
két hétig a KMKK első emeletén. »CSMI

Aszályos esztendők
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Több  éves  hagyományra  tekint  vissza 
immár  az  Együtt  Celldömölk  Városért 
Egyesület  és  az Apáczai  Kiadó  életében 
a  közös  karácsonyi  jótékonysági  hang
verseny megszervezése, melyre idén 
december 15-én (vasárnap) 19 órakor 
várják a közönséget a Kemenesaljai Mű
velődési Központ és Könyvtár színházter
mébe. Ezúttal ismét Mága Zoltán világhírű 
hegedűművész lesz a meghívott vendég, 

a  rendezvényből  befolyt  összeg most  is 
jótékony  célokat  szolgál.  A  kedvezmé
nyezett  a  Celldömölki  mentőállomás. 
Sürgősségi esetkocsi  idekerülése esetén 
a szervezők annak megfelelő felszerelé
sét támogatja, amennyiben a mentőállo
más nem  jut hozzá  ilyenhez; a  jelenleg 
meglévő  mentőautók  felszereltségének 
javításához  szeretnének  hozzájárulni  a 
jótékonysági hangverseny bevételéből. 

Karácsonyi jótékonysági koncert

Felhívás

Az  Együtt  Celldömölk  Városért  Egye
sület  felhívással  fordul  a  gyermekes 
családokhoz,  karácsony  előtti  „Kin
csesdoboz”  akciójának  lebonyolítá
sához.  Tisztelettel  kérik  a  szülőket, 
hogy  amennyiben  gyermekeik  meg
unt  játékainak,  plüssállatainak,  ru
háinak  elajándékozásával  szívesen 

hozzájárulnának  a  hátrányos  helyze
tű,  rászoruló  gyermekek  karácsonyá
nak  szebbé  tételéhez,  gyűjtsék  össze 
azokat egy dobozban feltüntetve rajt, 
hogy milyen nemű és korú gyermek
nek való a doboz tartalma. Az adomá
nyok leadhatók a művelődési központ 
recepcióján az intézmény nyitvatartási 
idejében,  illetve  adventben  az  egye
sület árusítóhelyein. 

Segítség a rászorulóknak

Az egyesület novemberi ülésén döntött két, segítségre szoruló család támo
gatásáról,  így húszezer  forintot szavazott meg a szívtranszplantáción átesett 
Németh Péter otthoni, steril szobájának kialakításához; továbbá harmincezer 
forint  segélyt  juttat  egy  idős, magatehetetlen ember  ápolásához  szükséges 
ágy beszerzéséhez.

Kincsesdoboz-akció

Az Együtt Celldömölk Városért Egye
sület  az  idén  is  szeretné  szebbé 
tenni a hátrányos helyzetű családok 
karácsonyát, így ismét mintegy 10-
12  többgyermekes  család  részesül 
élelmiszeradományban.  Ezenkívül 
„Kincsesdoboz”  címen  gyűjtési  ak
ciót  is  hirdet,  melynek  keretében 
megunt  játékok, plüssállatok kerül
nek rászoruló családok gyermekei-
hez, hozzásegítve őket  is az ünnep 
szebbé varázsolásához.

A Honismereti Munkaközösség rendsze
rint  minden  második  csütörtökön  tart 
foglalkozást a Kemenesaljai Művelődé
si  Központ  és  Könyvtárban.  A  munka
közösség  feladatának  érzi  Celldömölk 
és  az  egész  tájegység,  Kemenesalja 
múltjának  és  értékeinek  kutatását,  az 
egészséges lokálpatriotizmus kialakítá-
sát, a kölcsönös tájékoztatáson alapuló 
ismeretszerzést és a tudományos isme-
retterjesztést.  Az  idei  szezon  második 
összejövetelére  október  31én  került 
sor. A foglalkozás fő témája ezúttal Cell
dömölk  várossá  avatásának  35.  évfor
dulójához kapcsolódott, amit 2014ben 
fog  ünnepelni  Kemenesalja  központ
ja.  Az  összejövetel  kezdetén  Lendvay 
Istvánné,  a  munkaközösség  vezetője 
köszöntötte a megjelenteket, majd fel
kérte Fehér László polgármestert előa
dásának  megtartására.  A  városvezető 
arról beszélt, hogy mit tehetne a mun
kaközösség az évforduló színvonalának 
emelése  érdekében,  valamint  meg
osztotta a közönséggel az önkormány
zat  terveit  és  az  október  28i  testületi 
ülés  fontosabb  témáit. A polgármester 
beszédében arra is kitért, hogy hogyan 
lehetne  fejleszteni  a  turizmust,  ami 
egyedivé és vonzóbbá teheti a várost a 
vendégek körében. A jubileumi év és a 
jövő  tavasszal  tartandó Tulipánfesztivál 
kapcsán több elképzelés és ötlet kapott 
szárnyra.  Felvetődött,  hogy  a  művelő
dési központ galériáján több tematikus 
kiállítást  lehetne  szervezni  különböző 
témakörökben.  A  témával  kapcsolatos 
további javaslatokat szívesen fogadja az 
önkormányzat.  »KR 

A jubileumi évre 
készül a Honismereti 
Munkaközösség

Rendhagyónak mondható a Kemenesal-
jai Művelődési Központ és Könyvtár 
2013–2014-es színházi évadának előa-
dás-repertoárja, az öt programból álló 
bérlet minden darabja ugyanis a Turay 
Ida Színház társulatának szereplésével 
kerül színre. Évadkezdő bemutatóként 
a Hajmeresztő című bűnügyi társasjáté-
kot tekinthették meg a színházbarátok. 

Társasjáték, mert a közönség soraiban ülők 
aktív részeseivé válhattak a darabnak, hi
szen  a  bűnös  személyének  kiderítéséhez 
és  a  bűntény  felderítéséhez  szükség  volt 
a  publikum  hathatós  közreműködésére. 
A rendező hangja már az előadás kezdetén 
figyelmeztette  a  nézőtéren  ülőket,  hogy 
alaposan figyeljenek meg mindent, ami a 
színpadon történik, mert az ő aktív részvé
telükkel  oldják meg a  rejtélyt. A bűnügyi 
vígjáték cselekménye a Hajmeresztő nevű 
fodrászszalonban  játszódik,  ahova  négy 
vendég érkezik: az álegyetemista rendőr, 
a régiségkereskedő, a magát építőmunkás

nak kiadó felügyelő, és a szenátorfeleség. 
Miközben a  fodrászüzletben  zajló  esemé
nyeket figyeli a közönség, a szalon feletti 
lakásban gyilkosság történik: az áldozat az 
évszázad  egyik  legnagyobb  zongoramű
vésznője. A két rendőr megkezdi a nyomo
zást, mindenkit kihallgatnak, aki a bűntény 
idején a fodrászatban volt, hiszen az em
berölést bárki elkövethette: a fodrászlány, 
a  szalon  tulajdonosa,  és  bármelyik  ven
dég. A publikum a darab első felében ész
revételeivel segíthetett a nyomozóknak az 
események rekonstruálásában, a második 
felvonásban pedig kérdéseivel irányíthatta 
a történetet. A bűnügyi társasjáték szerep
lőinek  nem  volt  könnyű  dolga,  mivel  az 
interaktivitás  miatt  sokszor  rögtönözniük 
kellett.  Úgy  kellett  közvetlen  kapcsola
tot  teremteniük  a nézőkkel,  hogy  közben 
nem eshettek ki a szerepükből. És nem is 
estek, hiszen a Jászai Maridíjas, valamint 
Érdemes művészek kitűnően alakították a 
Mikó István rendezte hajmeresztő bűntény 
hajmeresztően izgalmas nyomozását. »RA

Hajmeresztő este a KMKK színpadán
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 Megkérdeztük
  » válaszoltak Mit tesz az egészsége érdekében?
»KÉRDEZ: REINER ANITA »FOTÓ: BARANyAIVAJDA ZSUZSA

Késő  ősszel  és  tél  elején 
különösen  odafigyelek  az 
egészségemre. Sok gyümöl-
csöt,  zöldséget  fogyasztok, 
és van egy jól bevált recep-
tem: naponta egy citrom ki-
facsart  levét  összekeverem 
egy evőkanál mézzel, ezt fo-
gyasztom. Saját termesztésű 
hársfavirágból,  citromfűből 
és borsmentából teát főzők, 
valamint  bodzából  készítek 
teát, szörpöt. El lehet kerülni 
a betegséget és az antibioti-
kum szedését, ha az ember 
odafigyel  a megelőzésre  is. 
Az  egészségem  érdekében 
sokat  vagyok  friss  levegőn, 
kerékpározom, vagy sétálok.

Csiszár 
Tünde

Nagy segítség az egészségem 
megőrzésében:  az  unokáim, 
a kertem, és az állataim. Tő-
lük  tanultam  meg,  hogyan 
kell lassítani a mai élet dik-
tálta  tempón.  Számomra  az 
egészség lelki, szellemi és 
testi egészséget jelent. A lel-
kinek megőrzője nálam a hit, 
mely élni segítő és megtartó 
erő.  Szellemi  egészségemet 
szép versekkel, muzsikával 
tartom  karban,  a  testit  sok 
mozgással, tudatos táplál-
kozással.  Étrendkiegészítők 
helyett  pedig  a  barátokkal, 
családdal,  embertársakkal 
való  szeretetteljes  kapcsola-
tot tartom fontosnak.

Igyekszem  odafigyelni  az 
egészségemre, ezért a hideg 
idő  beköszöntével mindene-
kelőtt rétegesen öltözködöm. 
Sok  gyümölcsöt,  zöldséget 
fogyasztok  egész  évben,  és 
rengeteg multivitamint sze-
dek.  Télen  gyakran  iszom 
forró  teát  soksok  mézzel. 
Csak  végső  esetben  nyúlok 
gyógyszerekhez, orvoshoz is 
ritkán  járok,  inkább az  inter-
neten,  vagy  újságban  kere-
sek  immunerősítő  dolgokat, 
és  azokat  alkalmazom. Nem 
dohányzom, és amikor tehe-
tem, mozgok. Úgy gondolom, 
ezekkel is hozzá tudok járulni 
egészségem megőrzéséhez.

Immunrendszerem erősítésé-
re  egész  évben  szedek  vita-
minokat.  Az  őszitéli  hideg, 
nyirkos  időben rétegesen öl-
tözködöm,  több  gyümölcsöt, 
zöldséget  fogyasztok.  Havi 
két alkalommal méregtelení-
tek, ilyenkor egy napig csak 
desztillált vizet iszom. A moz-
gást,  sportolást  is  fontosnak 
tartom a kondícióm szinten 
tartására. Az egészséget nem 
lehet pénzért megvenni, de 
a  legnagyobb  kincs  a  vilá-
gon,  ezért  oda  kell  figyelni 
magunkra, és mindent meg-
tenni, hogy ebben a stresszes 
világban  is  jól  érezzük  ma-
gunkat.

Marton 
Mercédesz

Tarrné 
Kovács 
Ibolya

Papp 
Anna

» O L V A S Ó I  O L D A L

FIGYELEM!!!!
IDŐPONT VÁLTOZÁS!!!!

TISZTELT LAKOSSÁG!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az Alsósági városrészen 
a karácsonyi ünnepek miatt a maradék hulladék ürítése 

2013. december 25. szerda helyett 

2013. december 24-én kedden lesz!

Kérjük a kukákat reggel 6 óráig szíveskedjenek a ház elé 
kihelyezni! Köszönjük!

Celli HUKE Kft.

Több száz angol nyelvű National Geographic kiadvánnyal gaz-
dagodott  a  Kemenesaljai  Művelődési  Központ  és  Könyvtár 
állománya. A különleges gyűjteményt Hochbaum Pál, az AN-

TÓK  Nyomdaipari  Kft. 
ügyvezető  igazgatója 
ajánlotta  fel  az  intéz-
ménynek.  Elmondása 
szerint a magazinokat 
hosszú  évekig  őriz-
ték  a  szülei  Bécsben, 
akik  1972  óta  minden 
hónapban  ajándékba 
kapták a kiadvány ép-

pen  aktuális  számát.  A  váratlanul  érkezett  csomagról  azon-
ban idővel kiderült, hogy a feladója egy amerikai ismerősük, 
aki  „lifelong”, azaz élethosszig  tartó előfizetést ajándékozott 
a  családnak hálából,  hogy  segítettek neki  az országból disz-
szidálni. A közel 500 példányt számláló kollekció a fél világot 
bejárta,  Bécsben  és  Szingapúrban  is  átlapozták  már  páran.  
A celldömölki telephelyű Antók nyomda révén a cég ügyveze-
tője úgy gondolta, hogy a Kemenesaljai Művelődési Központ 
Kresznerics  Könyvtárában méltó  helye  lesz  a  folyóiratoknak. 
Hasznát  vehetik  az  iskolások  a  földrajz  órán,  de  érdekes  le-
het  azok  számára  is,  akiket  foglalkoztat  a  természetismeret 
és a társadalomtörténet. A nagy becsben tartott magazinokat 
Hochbaum Pál november 5én adta át a Kemenesaljai Műve-
lődési Központ és Könyvtár igazgatójának, Pálné Horváth Má-
riának és a Kresznerics Ferenc Könyvtár vezetőjének, Németh 
Tibornak, Fehér László polgármester jelenlétében. »B-VZS

National-gyűjtemény ajándékba
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Savaria Home (Szombathely) – CVSE 
KSZ 4061 (612, 1021, 1112, 1316)
Szombathely  városivároskörnyéki  ko-
sárlabda bajnokság 7. forduló 
Vezette: Pál, Németh G.
CVSE KSZ: Orbán  8,  Rozmán  6,  BÍRÓ 
16/6, Hérincs 8, Csói.
Csere: Lang S. 12, Lang D. 3, Lang Z. 2, 
Szabó 6.
Játékos-edző: Csói Gábor.

Edző:  Egy  könnyű  mérkőzést  játszot-
tunk, melyen nehéz volt felpörögni, de 
a cserepadról beszálló játékosok éltek a 
lehetőséggel  és  szállították  a  kötelező 
győzelmet. 

• • •

U16-os eredmény:
Celldömölki Titánok – Körmendi Tör-
pördögök „B” 2679

Regionális  kadett  (U16)  kosárlabda 
bajnokság 5. forduló
CVSE: KOVÁCS K. 10/6, Jagodich , Ko-
vács B., Szabó 2, Tóth 3.
Csere: Piri2, Lang D. 9 , Nagy, Orbán 
, Kovács Á..
Edző: Csói Gábor.
Edző: Neves  vendégeink  ellen  azt  a 
célt  tűztük  ki,  hogy  kevesebb  pontot 
kapjunk  és  többet  dobjunk,  mint  az 
első találkozón. Az előbbi bőven sike-
rült, az utóbbi pedig közel volt, így elő-
relépést könyvelhetünk el.

Nagyszerű  eredményekről  számolha-
tunk be  az  akrobatikus  rockysok háza 
tájáról.  2013. november 9én  rendez-
ték  meg  Mosonszolnokon,  a  VI.  Óvár 
Kupa  NyugatMagyarországi  Területi 
Pontszerző  Akrobatikus  Rock  and  Roll 
Táncversenyt.  A  Nagy  Rock  and  Roll 
Szombat elnevezésű viadalon, a Szom-
bathelyi Galaxy RRC (Molnár Nóra ve-
zetésével), és a Celldömölki RockyDilly 
ARRC  (Koszogovits  Norbert  vezetésé-
vel) indított táncosokat. Az idei eszten-
dő utolsó kvalifikációs bajnokságán, az 
eddigi legfantasztikusabb helyezéseket 

érték el a táncosok. Összesen 7 kategó-
riában indultak vasi táncosok, és abból 
5 aranyérmet szereztek (három kisfor-
mációs  kategóriában  indultak  tánco-
sok, és mindhárom vasi győzelemmel 
zárult)!  A  versenyeredmények  azért 
is  voltak  kiemelten  fontosak,  hiszen 
ezen eredmények alapján indulhatnak 
párok és formációk az évad legkiemel-
kedőbb  megmérettetésén,  a  Magyar 
Bajnokságon.
Dobogós eredmények:
Children páros:
1.  Szabó Áron – Cselédi Lili, RockyDilly ARRC

Junior:
2. Halmosi Krisztián – Kiss Roberta, Ga-
laxy/RockyDilly vegyespáros
Felnőtt C Kategória:
1. Visnyovszky Gergő – Hegedűs Fanni, 
Galaxy/RockyDilly vegyespáros
Children kisformáció:
1.  Celli  Manók  csapata,  RockyDilly 
ARRC (ezzel a győzelemmel átvették a 
ranglista 1. helyet is), tagjai: Hegedűs 
Hella,  Kiss Roberta, Burka Gréta,  Pető 
Léna, Buzás Dorina, Dénes Luca.
Felnőtt Kisformáció:
1. DumásTeam csapata, RockyDilly ARRC
Fülöp  Vivien,  Haramia  Nikolett,  Stark 
Fatima,  Fábián  Csilla,  Sebestyén Regi-
na, Hegedűs Fanni.

Befejeződött a CVSE műfüves pályáján az 
ötödik alkalommal megrendezésre került 
Öregfiúk  Kispályás  Labdarúgóbajnokság. 
A  tornán  5  csapat  vett  részt,  a  beneve-
zett csapatok kétfordulós, körmérkőzéses 
rendszerben küzdöttek meg egymással a 
„VulkánSport”  Egyesület  szervezésében. 
Az  aranyérmet  a  Csütörtök  (Celldömölk) 
érdemelte  ki,  A  kispad  legjobbjai  előtt 
(Celldömölk), míg a bronzérem a merse-
váti Merse Amigóé. A dobogóról elsőként 
lemaradó együttes a Szalai Szaki (Celldö-

mölk) csapata, míg másodikként a Benkő 
Fürdőszobaszalon (Celldömölk) együttese.
A  győztes  csapat  névsora:  Barna  István, 
Bors Barnabás, Csákvári Zsolt, Dobány Gá-
bor, Fiegerl Zoltán, Horváth Gábor, Lőrincz 
János, Molnár Imre, Molnár Tibor, Princzes 
Zsolt, Szép Tamás, Tóth Ferenc, Varga Ist-
ván, Zseli Róbert.

A legjobb góllövők:
1. Dobány Gábor (Csütörtök) 13 gól
2. Nyári Norbert (Merse Amigó) 12 gól

3.  Fodor  Zoltán  (Benkő  Fürdőszobasza-
lon) és Czupor Attila (A kispad legjobb-
jai) 77 gól.

A  szabadtéri  rendezvényt  követik  a  te-
remtornák.  Három  kiírás  jelent  meg  a 
„VulkánSport”  Egyesület  rendezésében, 
a felvezető torna a IX. Mikulás december 
14én, a levezető torna a IX. Farsang Kupa 
már a jövő évben január 25én kerül meg-
tartásra. A fő rendezvény a jubileumi XXV. 
Szilveszter  Kupa  december  27–30  között 
lesz négy kategóriában. A négy nap négy 
kategóriája  sorrendben:  Old  Boys,  Férfi 
Amatőr, Női és Férfi profi.  »DOTTO

CVSE Vulkánfürdő - Körmend DMTE 
2319 (138) 
Vezette: Gyalog Erika,  Juhászné Tuifel 
Andrea, 100 néző 
CVSE: BALOGH  Freiberger 1, SZOMOR-
KOVITS  L 7,  VLASICH 1,  SZOMORKOVITS 
A. 9, Füzfa 1, SEBESTyÉN 4  Szabó, GE-
IGER, Bagics.
Kevés góllal indult a rangadó, a 6. perc-
ben 11, majd  a  félidő  közepére meg-
lépett  a  Cell  (51).  A  vendég  időkérés 
után sem változott a  játék képe, sokat 
hibázott a Körmend és ezt a hazai csa-

pat  kihasználta  (124).  A  félidő  végé-
re  visszább  kapaszkodott  a  Körmend, 
kihasználva a hazai  csapat hibáit. A 2. 
félidő  első  felében  jobban  játszott  a 
Körmend,  lerohanás  góljainak  köszön-
hetően felzárkózott 1412re, ekkor he-
test rontott a vendég gárda, és 4 góllal 
meglépett a Cell, amit már végig tartani 
tudott. Küzdelmes, kemény meccsen a 
rutin győzött a fiatalsággal szemben.

Tapolcai VSE - CVSE Vulkánfürdő 20-
34 (1218) 

Vezette: Nagy, Poller, 100 néző.
CVSE: Balogh    Freiberger 6,  SZOMOR-
KOVITS L. 10, VLASICH 2, SZOMORKOVITS 
A. 6, Füzfa 2, SEBESTyÉN 5  SZABÓ, GE-
IGER 1, Göcze 3, Fülöp.
Jól kezdett a Cell (05), és már a mérkő-
zés elején kijött a tudásbeli különbség a 
két csapat között. Sok labdaszerzése mi-
att könnyű gólokat lőtt a Cell, és felállt fal 
ellen is szépen támadtak a lányok. A má-
sodik félidő elején közelebb jött a Tapol-
ca  (1620),  de  megkeményedett  a  celli 
védekezés, és pár perc alatt eldöntötte a 
meccset a CVSE. Megérdemelt különbség-
gel nyert a magabiztosan, motiváltan és 
fegyelmezetten játszó celli csapat!

Egy könnyű meccs nehéz győzelme

Kemény küzdelem, magabiztos győzelem

Kiemelkedően szerepeltek a rockysok

Mikulás, Szilveszter és Farsang
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Répcelak – Celldömölk 4-3 (3-2)
Répcelak, 300 néző Vas megyei labdarú
góbajnokság  13.  forduló  2013.  novem
ber 9.
Vezette: Vass István (Mészáros Péter, Már
ton Péter).
Répcelak: Kovács  Baranyai, Koncz, Balas
sa, Pados  Tóth D., Tamási, Devecseri (Tóth 
Zs.  60.  p.),  Csordás    Nyírő,  Pungor. Játé-
kos-edző: Balassa Péter.
Celldömölk: Tóth  –  Vajda,  Bodor, Györkös, 
Enyingi Marcell  Szuh (Megyesi 80. p.), Eny
ingi Márk (Győri 71. p.) – Baranyai (Németh 
46.  p.),  Manganelli,  Mógor  (Gaál  60.  p.) 
Boda (Lendvai 80. p.). Edző: Hegyi László.
Góllövő: Tóth Dominik (14. p), Nyírő Bálint 
(22. p.),  Csordás  László  (42. p.),  Tóth  Zsolt 
(67.  p.),  illetve  Manganelli  Zsolt  (25.  p.), 
Bodor Tibor (39. p.), Németh József (87. p.).
Kiállítva: Manganelli Zsolt (74. p.).
Előmérkőzés: Répcelak U21 – CVSE U21 24 
(12) Virág Martin, Szakál Márk, Lőrincz Gá
bor és Hajas Máté. Végig nyílt mérkőzés a 
középmezőnyhöz tartozó hazaiak ellen.

Celldömölk – Kőszeg 3-0 (0-0)
Celldömölk, 200 néző Vas megyei labda
rúgóbajnokság 14. forduló 2013. novem
ber 16.
Vezette:  Boda  György  (Gyöngyössy  Pál, 
Borbás János).
Celldömölk: Heiner – Vajda, Györkös, Bodor, 
Simon  (Virág  71.  p.)  –  Szuh,  Enyingi Márk 
(Megyesi 65. p.)  Németh – Mógor (Lendvai 
78. p.), Gaál (Győri 46. p.), Enyingi Marcell 
(Boda 46. p.). Edző: Hegyi László.
Kőszeg: Táncsics  Tóth (Marti R. 30. p.), Őri, 
Gugcsó,  Lintner    Weltler,  Kovács,  Bigner, 
Marti  C.(Horváth  74.  p.)  –  Korényi,  Varga. 

Edző: Neudl Gábor.
Góllövő: Szuh Ferenc (68. p.), Győri Gergely 
(73. p.) és Boda Péter (89. p.).
Előmérkőzés: CVSE U21 – Kőszeg U21 40 
(10)  Gersey  Bence,  Horváth  Márk,  Hajas 
Máté és Hérincs Dániel.  Ezzel a győzelem
mel bebiztosította a csapat az őszi második 
helyezését.

A labdarúgásban – mint ahogy a való világ
ban – sem mindig a komoly, erős teljesít
mény kapja meg a megérdemelt jutalmát, 
jelen helyzetben a pontokat:  van,  amikor 
a kisebb teljesítményért jár az a bizonyos 
három. Zuhogó esőben, barátságtalan idő
ben játszotta az őszi szezon egyik  legfon
tosabb  meccsét  a  Cell  Répcelakon.  A  tét 
nem volt kicsi, egy esetleges pontszerzés 
lépéselőnyt  jelentett  volna  számunkra  a 
vendéglátókkal szemben a bajnokság hát
ralévő részében. Azonban már a kezdő síp
szó előtt hátrányba kerültünk, első számú 
kapusunk (Heiner Péter)  betegsége,  míg 
a második számú kapus (Kovács Krisztián) 
több  hete  tartó  sérülése miatt  hiányzott, 
így a már  inkább edzőként tevékenykedő 
Tóth András volt kénytelen a csapat talán 
legnehezebb pozícióját elfoglalni. A Répce
lak  agresszíven  kezdett,  egy  távoli  lövés
sel  és egy közeli  fejessel hamar  kétgólos 
előnybe került. Félő volt, hogy összecsuklik 
a  csapat, de  talpra álltunk.  Először Enyin
gi Marcell futotta le a hazai védősort, be
centerezett  labdáját  Manganelli  Zsolt  két 
parádés cselt követően helyezte a hálóba, 
majd Györkös Gábor által beívelt szabadrú
gást vágta kapásból Bodor Tibor a léc alá. 
A  félidőt  mégsem  sikerült  döntetlennel 
zárnunk,  mert  a  jó  rúgótechnikával  bíró 

Csordás a sorfal mellett elcsavarva a labdát 
a  rövid  sarokba  vágott  egy  szabadrúgást 
mintegy húsz méterről. A szünetet követő
en enyhe mezőnyfölénybe kerültünk, ami
kor egy újabb szerencsétlen gólt kaptunk. 
A  néhány  perce  beállt  Tóth  Zsolt  labdája 
egy becsúszó védőnk  lábán  furcsa gellert 
kapott, a reflexmozdulattal belekapó Tóth 
András kezéről visszapattanó labdát aztán 
másodszorra már a hálóba bombázta a rép
celaki csatár. Az eső mellett a gól is hideg
zuhanyként  hatott,  nem  is  beszélve  arról 
az érthetetlen piros lapról, amit Manganel
linek mutatott  fel az  idő múlá sával egyre 
indiszponáltabban  bíráskodó  játékvezető. 
Az újra kétgólos hátrány és az emberhát
rány ellenére töretlen  lendülettel zakatolt 
a vasút, de Németh József szabadrúgásgól
ja már későn esett ahhoz, hogy kiharcoljuk 
– szó szerint – a döntetlent. Ha pont nem is, 
a dicséret mindenképpen maximálisan jár 
az egy emberként küzdő teljes csapatnak. 
Jóval kellemesebb körülmények között ke
rült sor a szezonzáró hazai meccsre: a nap, 
ha nem is hétágra, de sütögetett, míg az 
ellenfél  az  idén  harmatgyenge  szereplést 
bemutató Kőszeg volt. Ehhez képest olyan 
mérkőzést  produkáltunk,  ami  igen  nyög
venyelős  lett,  a  gólokon  kívül  nem  sok 
örömöt okozva a nézőnek, szakembernek, 
de  talán maguknak  a  játékosoknak  sem. 
A lényeg a  lényeg, hogy a begyűjtött há
rom ponttal hibátlanul zártuk a hazai őszi 
szereplést,  hét  meccsből  hét  győzelem, 
17  rúgott  gól  a  mindössze  kettő  kapott 
mellett. Ha ezt a tavaszra is ki tudjuk ter
jeszteni, akkor még akármi is lehet belőle, 
hisz tavasszal a két legnagyobb riválisunk 
(Sárvár, Répcelak) is ide látogat. De addig 
is még egy helyi rangadó vár Vönöckön a 
csapatra november 23án, nem kellene el
rontani ezt a szép őszt.  »DOTTO

Hibátlan ősszel a hazai mérleg

Felhívás

Labdarugótorna  EGyESÜLETEKNEK 
nov. 30dec. 01én a városi sprtcsar
nokban!  Jelentkezni  lehet:  Velencei 
Tibor (06 20/4631711), Manganelli 
Zsolt (06 70/3718692).
Büfé a helyszínen. Belépés díjtalan.
Várjuk a focit kedvelő nézőket!

KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÓ VÁLTÁS!
VÁLASSZA GEIGERT!

 
15 BIZTOSÍTÓ KÖZÜL 

VÁLASZTHAT!
ÖNNEK A LEGKEDVEZŐBBET 

AJÁNLJA!

ELÉRHETŐSÉG: 
06/20/455 -7402

Eladó

Celldömölkön 3  szoba nappalis  két
szintes kertes ház pincével garázzsal 
kiadó vagy eladó.
Érdeklődni lehet: az esti órákban, 
18 óra után a 06/99/342253 
telefonszámon. 
Kováts Pálné 9400 Sopron, Csata u. 1.
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ÜZLET, CELLDÖMÖLK SÁGI U. 41.: 06/70/4109337
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 TVk NAGy VÁLASZTÉKBAN!

Nordfrost 6 fiókos fagyasztó A++ 40.000 Fttól
Kombinált hűtő már 45.000 Fttól

Kishűtők 110 l 25.000 Fttól
Mosógépek 50.000 Fttól

SZÁRÍTÓGÉPEK 55.000 Fttól

Mosogatógépek: 65.000 Fttól

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

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

DEKRA Akademie 
NÉMET idősotthonok 
megbízásából olyan 

érettségizett munkavállalókat keres, 
akik megfelelő szakképesítéssel szívesen 

dolgoznának Németország területén.  
NYELVI ÉS INGYENES SZAKTANFOLYAMOK, 
BIZTOS MUNKALEHETŐSÉG!  A részletekről 
érdeklődjön: 96/529-621, laszlo.kollath@

dekra-akademie.hu AL-0088 Nysz: 07-0190-05
Munkaközv. szám:  

V-M-001/43/2013-875
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November 30.:
16:00 óra: Ökumenikus adventi gyertyagyújtás az egyházi vezetők 

áldásával
Köszöntőt mond: Fehér László, Celldömölk Város polgármestere

1. Egyházi Iskola diák jainak adventi köszöntője
2. Óvodások karácsonyváró műsora

December 7.:
16:00 óra: Ökumenikus adventi gyertyagyújtás az egyházi vezetők 

áldásával
Köszöntőt mond: Sipos Tibor, a Berzsenyi Dániel Gimnázium és 

Szakképző Iskola igaz gatója

1. A kék madár (a Berzsenyi Dániel Gimnázium 
és Szakközépiskola diák jainak előadása, 

Dr. Bérdiné Stipkovics Ildikó vezetésével)
2. Óvodások Mikulásváró műsora
3. Rocky Dilly AR R C táncosai

4. Érkezik a Mikulás! – zsák jában mindenféle jóval
5. Vidám Mikulás-party a fiataloknak és örökifjaknak a Drazsé 

zenekar közreműködésével. A Mikulás-sapkában érkezőket meglepe-
tés-ajándék várja!

December 14.:
16:00 óra: Ökumenikus adventi gyertyagyújtás az egyházi vezetők 

áldásával
Köszöntőt mond: Danka Adél, a Celldömölki Városi Általános 

Iskola igaz gatója
1. A Városi Általános Iskola diák jainak műsora

2. Advent és Karácsony köszöntése zenével, 
Közreműködik: Radányi Károly.

December 21.:
16:00 óra: Ökumenikus adventi gyertyagyújtás az egyházi vezetők 

áldásával
Köszöntőt mond: Söptei Józsefné, Celldömölk Város 

alpolgármestere
1. A Liszt Ferenc énekkar előadása

2. A Kemenesaljai Néptánc csoport fellépése
3. Karácsonyi versek , dalok celldömölki fiatalok előadásában.

Jótékonysági koncert
December 15-én karácsonyi jótékonysági hangverseny Mága 

Zoltánnal. A rendezvény bevételéből a celldömölki Mentőállomás 
esetkocsijának felszereltségét kívánják kiegészíteni.

A fentieken kívül  
Jótékonysági karácsonyi vásár 

várja a készülődőket december 12-én és 19-én a fedett piac területén. 
A befolyt összeget a celldömölki Mentőállomás esetkocsijának 

felszerelésére kívánják fordítani a szervezők.

Adventi ünnepségek
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