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A Bakó Trex Kft. celldömölki varrodájába 
(Építők u. 10.) szeptember 01-től 

folyamatos felvételt hirdet szak- és 
betanított varrónőknek, egyműszakos 
munkarendbe! Étkezési jegy, bejárási 

támogatás vagy saját buszjárat.

Érd.: napközben 06.00–15.00 között, 
a 421-791-es telefonszámon.

Tel.: 06/70/410-9337
www.elektrodiszkont.bolt.hu

Nyitva tartás: H–P 8–12, 13–17, Szo: 8–12

TV-k, HIFI-k, hűtők, mikrók, porszívók, 
villanytűzhelyek, mosógépek, olcsó konyhai 

kisgépek óriási választékban!

TV AKCIÓ! 
Mosógép, hűtő, mosogatógép CSEREAKCIÓ!

Régi gépét 5.000 Ft/db-ért beszámítjuk és ingyen 
házhoz szállítjuk 25 km-en belül!

Hősugárzók, olajradiátorok 30% kedvezménnyel!
Aktuális heti akciónkat láthatják kirakatunkban is!

ELEKTRO DISZKONT
Celldömölk. Sági u. 41 a TESCO mellett.
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Ünnepi alakuló ülését tartotta Celldö-
mölk Város Képviselő-testülete 2014. 

október 29-én. Fehér László polgár-
mester, aki negyedik ciklusát kezdte 

meg polgármesterként, megköszönte 
a választóknak, hogy hittek a szemük-
nek, és mellette tették le voksukat. A 
11 tagú testület soraiban egyéni kör-
zetben Benkőné Remport Lilla, Karádi 
Mihály, Fehér László a Cselekvő Ösz-
szefogással Celldömölkért Egyesület 
jelöltjeként az egyes, kettes, hármas, 
Hetényi Endre és Bakó László a Fi-
desz-KDNP jelöltjeként a négyes, ötös, 
Söptei Józsefné, Erdélyi Antal és dr. 
Kovács Zoltán szintén a Cselekvő Ösz-
szefogással Celldömölkért Egyesület 
jelöltjeként jutott mandátumhoz. A tö-
redékszavazatok alapján kompenzáci-
ós listáról Marics Sándorné a Cselekvő 
Összefogással Celldömölkért Egyesület, 
Nagy László és Szűcs Dávid pedig a Fi-
desz-KDNP színeiben került a képvise-
lő-testület tagjai közé.
Miután a polgármester és a képviselők 
esküt tettek, dr. Smidéliusz Sándor, a 
helyi választási bizottság elnöke adta 
át számukra a megbízó leveleket. A 
továbbiakban Fehér László beszélt a 
fejlesztési tervekről, illetve arról, hogy 
amint eddig is, a továbbiakban is nyit-
va áll ajtaja a városlakók számára – és 
nemcsak a fogadóórákon. »LA

Alakuló ülését tartotta meg a Vas Me-
gyei Közgyűlés a Megyeházán október 
22-én. Az ülés dr. Németh Kálmán kor-
elnök vezetésével vette kezdetét, majd 
dr. Turcsán Gábor, a területi választási 
bizottság elnöke foglalta össze az ok-
tóber 12-i önkormányzati választások 
eredményeit és statisztikáit. Az ösz-
szesített szavazatok alapján a megyei 
közgyűlésben tíz mandátumot szerzett 
a Fidesz-KDNP, kettőt a Jobbik, kettőt 
az MSZP és egyet a Polgármesterek 
Vas Megyéért Egyesület. A beszámoló 
után a képviselők átvették megbízóle-
veleiket, majd megtörtént a hivatalos 

eskütétel is. A többségi mandátum-
mal rendelkező Fidesz-KDNP frakció-
vezetője Majthényi Lászlót javasolta 

a közgyűlés elnökének, amit a kép-
viselők egyhangúlag megszavaztak. 
Ezt követően Majthényi megnevezte 
a két alelnökjelöltet, Marton Ferencet 
és dr. Kondora Bálintot, akiknek kine-
vezését szintén egyhangúan szavazták 
meg a közgyűlés tagjai. A közgyűlés-
be az MSZP színeiben bejutott Fehér 
László, Celldömölk polgármestere, akit 
az ülésen a párt frakcióvezetőjének is 
megválasztottak. Az alakuló gyűlésen 
köszöntötték a közgyűlés leköszönt el-
nökét, Kovács Ferencet, majd dr. Puskás 
Tivadar, Szombathely polgármestere 
mondott beszédet, melyben az együtt-
működés fontosságára hívta fel a város 
és a megye vezetőinek, képviselőinek 
figyelmét. »NÉMETH NÓRA

Október 12-én lezajlottak a nemze-
tiségi önkormányzati választások is. 
Celldömölkön öt jelölt indult a három 
képviselői pozícióért, akik közül a leg-
több szavazatot Bakonyi László szerezte 
meg. Mellette a roma önkormányzatba 
bejutott még Bakonyi Richárd és Kuckár 
József, mindhárman a Lungo-Drom je-
lölőszervezet tagjaiként. Október 27-én 
tartották meg alakuló ülésüket a nem-
zetiségi önkormányzat tagjai, melyen a 
megválasztott képviselők mellett jelen 

volt, dr. Smidéliusz Sándor, a helyi vá-
lasztási bizottság elnöke, valamint Fe-

hér László polgármester és Farkas Gábor 
jegyző. A nemzetiségi önkormányzat 
tagjai ünnepélyes esküt tettek a roma 
nemzetiség érdekképviseletére, vala-
mint a roma kultúra és hagyományok 
megőrzésére és terjesztésére, majd át-
vették megbízóleveleiket. Az ülésen ez-
úttal is Bakonyi Lászlót választották meg 
az önkormányzat elnökének, helyettese 
Kuckár József lett. Az ülésen elhangzott, 
hosszú ideje ápolnak már jó kapcsolatot 
a roma képviselők a város önkormány-
zatával, a felek bíznak abban, hogy a 
továbbiakban is hasonlóan sikeresen 
tudnak majd együttműködni. »NNÓRA

Megalakult az új képviselő-testület

Alakuló ülést tartott a megyei közgyűlés

Megalakult a roma önkormányzat

» A K T U Á L I S

a képviselő-testület tagjai, háttérben a város jegyzője és a helyi választási bizottság elnöke
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Október 23-án délelőtt 10 órakor Illés 
Erika szobrászművész ’56-os dombor-
művénél rendezte meg Celldömölk 
Város Önkormányzata és a Kemenesal-
jai Művelődési Központ és Könyvtár a 
forradalom és szabadságharc tisztele-
tére szervezett megemlékezést. Sokan 
gyűltek össze, hogy közösen idézzék fel 
a több mint fél évszázada történt ese-
ményeket, mikor a szovjet megszállást 
és diktatúrát tovább már nem tűrő több 
tízezres tömeg forradalmat és szabad-
ságharcot hirdetett, hogy koalíciós 
alapokon alakítsák újjá a kormányt. A 
megemlékezésen Fehér László polgár-
mester mondott ünnepi köszöntőt. „Az 
56-os forradalom időszaka egyaránt 
számít a szabadság és a gyász ünne-
pének. Október 23-a örömünnep: bá-
tor fiatalokat ünneplünk, akik hittek 
abban, hogy ebben az országban jobb 
lesz. November 4-én pedig kegyelettel 
fejet hajtunk az elesett hősök emléke 
előtt. 1956 megünneplésének felada-
ta emlékezni és emlékeztetni. Október 
23-án átélhetjük az akkori lelkesedést, 
és újra átérezhetjük a világ országainak 
együttérzését. Október 23-a minden 
magyar szívében a szabadságvágynak, 
az elnyomás elutasításának és a de-
mokráciáért való hősies küzdelemnek 
a napja” – hangoztatta szónoklatában 
a polgármester. Az 1956-os esemé-

nyek tiszteletére a Celldömölki Ber-
zsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző 
Iskola diákjai ünnepi műsort készítet-
tek, melyben versekkel, szavalatokkal 
és zenével emlékeztek a forradalom 
hőseire. Felelevenítették a magyaror-
szági események Európára gyakorolt 
hatásait, korabeli feljegyzéseket idéz-
tek, melyben a külföldön élők arról 
írnak, hogy ha egy forradalom elfojtá-
sához ekkora harci erőre van szükség, 
ott az igazság biztosan nem a tankok 
oldalán van. Az ünnepi műsor után 
koszorúzás következett, a megjelent 
pártok és civil szervezetek az 56-os 
domborműnél helyezték el a kegyelet 
virágait. Ezt követően a katolikus te-
metőben folytatódott a megemléke-
zés, ahol Koloszár Zoltán és Máté Lajos 
sírjára helyezték el az egybegyűltek az 
emlékezés koszorúit.

A városi megemlékezésen túl a helyi 
oktatási intézmények diákjai is adóztak 
az 1956-os forradalom és szabadság-
harc emlékének. A Celldömölki Városi 
Általános Iskola Alsósági Tagiskolája 
október 22-én szervezett ünnepséget 
az 56-os események tiszteletére. A 
megemlékező műsorban a tagintéz-
mény nyolcadikos tanulói verses-zenés 

összeállítással idézték fel az október 
23-i történéseket. Az ünnepség kez-
detén Szabóné Kiss Ildikó, tagintéz-
mény-vezető köszöntötte a jelenlévő 
tanárokat és diákokat. Az ünnepi gon-
dolatokat követően a végzősök ze-
nés-irodalmi előadással tisztelegtek az 
októberi hősök előtt.

Az elmúlt évekhez hasonlóan, az 56-os 
forradalom és szabadságharc tisztele-
tére idén is tartottak megemlékezést 
a vasútállomás mozdonyparkjánál. Az 
esemény ünnepélyes beszédét Kovács 
Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés volt 
elnöke tartotta. Kovács Ferenc szó-
noklatában felidézte 1956. október 
23-ának eseményeit, méltatta azokat 
a fiatalokat, akik a jeles napon szem-
beszálltak az elnyomó hatalommal, és 
a nemzet győzelmében szilárdan bízva 
forradalmat hirdettek. A rendezvényen 
verset szavalt Bartha István, valamint 
közreműködött még a Kemenesmagasi 
Citerazenekar és Népdalkör, akik az al-
kalomhoz illő hagyományőrző dalokkal 
emlékeztek az október 23-i forrada-
lom hőseire. A műsort az eseményen 
megjelent civil szervezetek és pártok 
koszorúzása követte, akik a mozdony-
parknál felállított 56-os emlékműnél 
helyezték el az emlékezés virágait.  
A zárszót Heim Géza, a Kemenesaljai 
Trianon Társaság elnöke mondta, aki 
beszédében a helyi hősökről emléke-
zett meg. »NÉMETH NÓRA

2013. november 11-én indult el a „Mar-
calgergelyi, Vinár, Szergény, Magyar-
gencs, Kemeneshőgyész települések 
ivóvízminőség-javítás” című projekt 
megvalósítása. Az elmúlt időszakban 
az ivóvízen elvégzett laborvizsgálatok 
ugyanis kimutatták, a víz minősége 
nem minden esetben felel meg az elő-
írásoknak, legfőképpen ammónium-
tartalma lehet akár egészségkárosító 
hatással is a lakosokra. A Pápai Vízmű 
Zr.t közreműködésének köszönhetően 

azonban hamarosan megkezdődhet az 
ivóvízhálózat kiépítése, amely a Pá-
pa-Tapolcafői kutak kiváló minőségű 
tiszta karsztvizéből szállítja majd a vi-
zet az öt településhez. A projekt egy 
közel 550 millió forintos európai uniós 
és állami támogatásnak köszönhetően 
valósulhat meg, melyhez a társult te-
lepülések 83 millió forintos önerővel 
járultak hozzá. Október 1-jén meg is 
történt a vízvezeték-hálózat ünnepé-
lyes alapcső-letétele, melyen beszédet 

mondott dr. Kovács Zoltán államtitkár, 
dr. Lukács Endre, a Pápai Vízmű Zrt. 
vezérigazgatója, Unger Tamás pápai al-
polgármester, Léránt Károlyné, az öt te-
lepülés társulásának elnöke, valamint 
Vörös László kivitelező. A felszólalók 
mindannyian az ivóvízminőség-javítás 
jelentőségét és szükségességét hang-
súlyozták, ami életminőség-javulást 
jelenthetne a térség életében. A ki-
vitelező elmondta, hosszú lefolyású 
projektre kell számítani, a beruházás 
megvalósítása várhatóan 270 napig fog 
tartani, a befejezés várható időpontja 
2015. május 30. »NN

Az 56-os forradalom hőseire emlékeztek

Elindult a vízminőség-javító projekt

  K Ö Z É L E T «
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November 1-jén és 2-án az emberek el-
hunyt szeretteikre emlékeznek. Ezekben 
a napokban mindenki felidézi az eltávo-
zott rokonokat, ismerősöket, barátokat. 
Tiszteletükre meglátogatják nyughelyei-
ket. Rájuk gondolva gyújtanak mécsese-
ket a sírokon, hogy ezzel is jelképezzék 
emlékük múlhatatlanságát. Szokás 
ilyenkor visszatérni a gyökerekhez, fel-
keresni a távol élt rokonok nyughelyeit 
is, hogy egy-egy koszorúval vagy virág-
csokorral adózzanak az ősök tiszteletére.

November elsején a város vezetői is 
lerótták kegyeletüket az elődök előtt a 
celldömölki és az alsósági temetőkben. 
Fehér László polgármester valamint Söp-
tei Józsefné és Karádi Mihály képviselők 
megkoszorúzták dr. Gosztonyi János és 
dr. Gömbös Ferenc egykori országgyűlé-
si képviselők sírját a celldömölki sírkert-
ben. A kegyelet virágait helyezték el Tima 
László volt alpolgármester és iskolaigaz-
gató nyughelyén. Koszorút helyeztek el 

Dala József, járási tanácselnök sírján, és 
az emlékezés virágaival tisztelegtek Hor-
váth Lajos iskolaigazgató, az Új Keme-
nesalja örökös tagjának nyughelyénél. 
Gyertyagyújtással rótták le kegyeletüket 
Göttman Bódog csendőr alezredes, a vá-
ros díszpolgárának sírjánál, Gayer Gyula, 
az általános iskola egykori névadójának 
sírja előtt. Alsóságon Erdélyi Antal kép-
viselővel közösen adóztak tisztelettel az 
elődök emléke előtt. Koszorút helyeztek 
el Győrffy László volt országgyűlési képvi-

selő és Varga László Csaba alpolgármester 
nyughelyén. A kegyelet virágaival emlé-
keztek a nemrég elhunyt Varga Margitra, 
volt oktatási szakreferensre.

• • •
Október 31- én, este hat órakor az Alsó-
sági Katolikus templomban tartottak ha-
lottak napi megemlékezést. A szertartás 
elején Dr. Koltai Jenő katolikus plébános 
köszöntötte a megjelenteket, majd közös 
énekkel megkezdődött az ökumenikus 
istentisztelet, melyet Németh Tamás re-
formátus lelkész, Kerekes Csaba evangé-
likus lelkész és Dr. Koltai Jenő katolikus 
plébános celebráltak. A szertartás után a 
résztvevők közösen vonultak át a II. világ-
háború áldozatainak tiszteletére állított 
emlékműhöz, ahol ünnepélyes beszéddel 
hajtottak fejet a hősi halottak előtt. Az ün-
nepség zárásaként az önkormányzat és a 
történelmi egyházak képviselői koszorút 
helyeztek el a ravatalozó mellett található 
emlékműnél, ahol a jelenlévők mécses-
gyújtással rótták le kegyeletüket. »NNÓRA

Projektzáró rendezvényéhez érkezett a 
Komplex szolgáltatás, elégedett ügyfél 
elnevezésű TÁMOP-os pályázat, melynek 
keretében az elmúlt másfél évben kü-
lönböző képzéseken, tréningeken vettek 
részt a Népjóléti Szolgálat munkatársai. 
A záróeseményen nem csak a kitűzött 
célokról, de az elért eredményekről és a 
személyes tapasztalatokról is beszámol-
tak a meghívott előadók.

Október 30-án került lebonyolításra a 
Komplex ellátás-elégedett ügyfél elnevezé-
sű projektzáró rendezvénye. A program ke-
retében az elmúlt másfél évben a Népjóléti 
Szolgálat munkatársai különböző önismereti 
tréningeken és konfliktuskezelő továbbkép-
zéseken vettek részt, melyek célja a szociális 
szolgáltatások összekapcsolása volt. „A pro-
jekt címe nagyjából tartalmazza a célját is” 
– mondta el Magyar Mariann szakmai veze-
tő. „A program az alapszolgáltatási rendszer 
komplex összekapcsolásának megvalósulá-
sát szolgálta. A hatékonyabb és gyorsabb 
munkavégzést egy internetes platform teszi 
lehetővé, ahol a szolgáltatásokhoz kapcso-
lódó különböző dokumentációs rendszerek 
vannak összegyűjtve. A szolgáltatást nyúj-
tók csökkenő adminisztrációs terheinek 
eredményeképpen az ügyfelek elégedett-
sége növekszik.” A Népjóléti Szolgálat mint-
egy 130 dolgozóját érintette a pályázat. A 
projekt keretében a Celldömölkön működő 

szociális és gyermekjóléti alapellátások 
fejlesztése, működési hatékonyságuk javí-
tása valósult meg a kliensek problémáinak 
komplex megoldása érdekében. A tovább-
képzés eredményeiről Molnár Andrea szer-
vezetfejlesztő tartott beszámolót. „A végső 
tapasztalat bennem az, hogy a résztvevők 
nem szükséges feladatként, hanem a fej-
lődés lehetőségeként élték meg a képzési 
programot, példamutató együttműködést, 
közösségépítést, kitartó fejlődési szándékról 
adtak tanúbizonyságot a Népjóléti Szolgálat 
munkatársai” – vonta le a következtetéseket 
Molnár Andrea szervezetfejlesztő. A projekt 
sikeréről nem csak a tréning szervezői, de a 
résztvevők is beszámoltak. A tapasztalatok 
azt mutatják, hogy az egységes szükséglet-
diagnosztikai eljárások és dokumentációs 
rendszer bevezetése nem csak az ügyfelek 
elégedettségét növeli, de a dolgozók mun-
kavégzését is leegyszerűsíti. »NN

Kontics Istvánnét 90. születésnapja 
alkalmából köszöntötte Farkas Gábor, 
Celldömölk jegyzője. Irénke néni egye-
dül él ugyan, de gyermekei rendsze-
resen látogatják. A Népjóléti Szolgálat 
naponta ebédet szállít neki. Irénke 
néni jó egészségnek örvend, napjai de-
rűsen telnek. Továbbra is jó egészséget 
kívánunk!
 »celldömölk város önkormányzata

Mindenszentek napján elhunyt elődeik előtt tisztelegtek a város vezetői

Továbbképzés a hatékonyabb munkavégzésért A város jegyzője 
köszöntötte  
Irénke nénit

» K Ö Z É L E T
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Október 15-én nyílt nappal várta a 
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szak-
képző Iskola szakképző tagintézménye 
az általános iskolák végzős diákjait. A 
szakközépiskolai tagozaton a következő 
tanévben az informatikai rendszergazda 
az ügyviteli titkár és a vendéglátás-szer-
vező- vendéglős képzések indulnak. 
Ezeken a tagozatokon elsősorban érett-
ségire készülnek a diákok, viszont az 
általuk választott szakmacsoportos tan-
tárgyakat emelt óraszámban tanulják. 
A szakközépiskolai képzésidő lerövidült, 
az érettségi megszerzése után plusz egy 
év tanulással szakmát is szerezhetnek 
a tanulók. Soós Andrea, az intézmény 
vezetője elmondta, jó ideje az iskola 
mottója hogy egy jó szakma felér egy 
diplomával. Ennek szellemében várják 
a szakképzőbe azokat a fiatalokat, akik 
szakmát szeretnének tanulni, és akik a 
megszerzett tudást a későbbiekben akár 
továbbtanulással, akár egy újabb szak-
ma elsajátításával bővíthetik. A követ-
kező tanévben szakiskolai tagozaton az 
asztalos, a hegesztő, női szabó, festő, 
mázoló, tapétázó, ipari gépész, pék, cuk-
rász képzések indulnak. Sipos Tibor igaz-
gató a nyílt napon elmondta, az iskola 

büszke arra, hogy tanulói számos sikert 
és kiváló versenyeredményt könyvel-
hettek el az elmúlt években. Példaként 
említették az iskola egykori diákját, 
László Attilát, aki műbútorasztalosként 
európai szintű versenyen a közelmúlt-
ban az előkelő harmadik helyezést érte 
el. Ezek az elismerések nem csak a ta-
nulók szorgalmát, de az oktatás minősé-
gi színvonalát is tanúsítják. Az iskolában 
az elméleti oktatás mellett súlyozott 
figyelmet fordítanak a gyakorlati okta-
tásra. Ezt segíti elő az intézmény korsze-
rű, jól felszerelt tanműhelye, emellett a 
diákok a kereskedelmi és iparkamarával 
kötött különböző tanulói szerződésekkel 
és együttműködési megállapodásokkal 
már elsőéves koruktól szakmai tapasz-
talatokat és gyakorlatot szerezhetnek a 
város és a térség munkáltatóinál.

Október 16-án a Berzsenyi Dániel Gim-
názium és Szakképző Iskola gimnáziumi 
tagozata is megtartotta éves nyílt nap-
ját. Az intézményben folyó különböző 
képzésekről a felelős tanárok tartottak 
beszámolót az érdeklődő nyolcadiko-
soknak. A négy évfolyamos képzések 
közül az emelt szintű idegen nyelv és az 

emelt matematika tagozatokra kér írás-
beli felvételit az iskola, mely matemati-
ka és szövegértés kompetencián alapul. 
A felvételin 50 pontot lehet elérni, vala-
mint további 50 hozott pont szerezhető 
a hetedik év végi és a nyolcadik féléves 
tanulmányi eredmények alapján, me-
lyeknél a középiskola a magyar nyelv és 
irodalom, a matematika, a történelem 
és egy választott nyelv érdemjegyeit 
veszi figyelembe. Az írásbeli felvételi 
várható időpontja január 17. Ezek mel-
lett indítanak még normál tagozatot, 
valamint emelt szintű biológia képzést, 
ahova azokat a diákokat várja az isko-
la, akik a későbbiekben az egészségügy 
területén szeretnének elhelyezkedni. 
Ezeken a tagozatokon nincs felvételi, az 
alkalmasságról a hozott pontok alapján 
dönt a gimnázium. Az intézmény egy 
novemberben induló felkészítő tanfo-
lyammal igyekszik segíteni a felvételiző 
nyolcadikosoknak, a képzésre ezúton 
is várják a jelentkezőket. A gimnázium 
idén is elindítja hat évfolyamos képzé-
sét, melyre az elmúlt évek tapasztalatai 
alapján egyre nagyobb az igény. Az igaz-
gató a nyílt napon hangsúlyozta, fontos 
hogy a celldömölki diákok és szüleik 
mérlegeljék, érdemes-e a fiataloknak 
más városban elkezdeni középiskolai 
tanulmányaikat, mivel a Berzsenyi Gim-
názium képzései ugyanazt a színvonalat 
biztosítják, akár a megyeszékhelyen 
működő gimnáziumok, ugyanakkor a 
helyi iskola minden tekintetben kényel-
mesebb opció a tanulóknak és a szü-
lőknek egyaránt. A tájékoztatók után a 
megjelent diákok és szüleik a tanórák 
menetébe is betekintést nyerhettek.
 »NÉMETH N.

Nyílt nappal várták a leendő középiskolásokat

A Kemenesaljai Kórházért Alapítvány a 
90-es évek elején jött létre civil kezde-
ményezésként. Céljuk, hogy javítsanak 
az intézmény szakmai, műszaki és tech-
nikai feltételein, a szakmai színvonalat 
eszközbeszerzéssel növeljék, működési 
és üzemelési helyeket alakítsanak ki. 
Az elmúlt negyed század alatt a la-
kosság megismerte az alapítványt, és 
azóta széles körben támogatja is a sze-
mélyi jövedelemadó egy százalékának 
felajánlásával. A civil kezdeményezés-
hez természetesen magánszemélyként 
is lehet csatlakozni csekken befizetett 
támogatásokkal. Az alapítvány számlá-
ján összegyűlt összeg felhasználásáról 

a kuratóriumi testület hivatott dönté-
seket hozni a szakorvosok igényei és 
kérései alapján. Legutóbbi ülésén az el-
múlt időszak statisztikáiról számolt be 
a kuratórium elnöke, Pörneczi Károly. 
A 2012-2013-as évben az alapítvány-
nak köszönhetően összesen 27 millió 
forint értékben történt a kórház céljait 
szolgáló eszközbeszerzés. Az október 
29-i ülésen a jelenleg rendelkezésre 
álló 15 millió forint felhasználásáról 
döntött a kuratórium. Egy, a veszélyes 
hulladék tárolására alkalmas hűtőkam-
ra beszerzéséről határoztak a gyűlésen, 
melynek értéke körülbelül egymillió fo-
rint. Emellett a szülészet-nőgyógyászati 

osztály felszereltségének fejlesztésére 
további négymillió forintot szánnak, a 
belgyógyászati osztályra elektrokardio-
gráf készüléket szereznek be 1,3-1,4 
millió forint értékben, valamint vér-
nyomásmérő-készülékeket és speciális 
gyógymatracokat vásárolnak a kórház 
számára. Pörneczi Károly megjegyezte, 
az alapítvány egyik legfontosabb célja, 
hogy célzottan a helyi kórház igényeit 
szolgálja, így a celldömölki lakosok fel-
ajánlásai nem kerülhetnek más városok 
kórházaihoz. A kuratórium elnöke ez-
úton is köszönetét fejezte ki a lakosság 
múltbéli és jövőbeli támogatásáért.
 »NNÓRA

Nagy összegű kórházi eszközbeszerzésről határozott az alapítvány
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Közel két évvel ezelőtt lapunk ha-
sábjain bemutattuk már Busznyák 
Renátát, aki égetett cukorból al-
kot szebbnél szebb remekműveket, 
melynek eredményeként 2012-ben 
elnyerte a „Grillázskirálynő” címet is. 
Az önmagát „hobbi-cukrász”-nak ti-
tuláló fiatalasszony azonban itt nem 
állt meg, és továbbfejlesztve az életre 
hívott tehetséget, elsajátította a mé-
zeskalács-készítés és -díszítés forté-
lyait is.

»Tavalyelőtti beszélgetésünk óta pár 
újabb elismerés birtokosa lettél a gril-
lázskészítés területén.
– A Grillázskirálynői cím elnyerését kö-
vető évben aranyérmes és különdíjas 
lettem a Kárpát-medencei Grillázstorta 
és karamellkészítők versenyén, idén 
pedig a Grillázsszövetség elnöke, Rimó-
czi László által Lajosmizsén szervezett V. 
Grillázsmajálison vettem részt, ahonnan 
aranyéremmel, közönségszavazati díjjal 
tértem haza; mindemellett pedig, mint 
első helyezett, a vándorserleg gazdája is 
lettem. Díjnyertes alkotásomat, mely 35 
pályamű közül bizonyult a legjobbnak, 
idén nemes célra ajánlottam fel, a Buti 
pálinkafesztivál tombolanyereménye-
ként.
»Már tapasztalt versenyzőként milyen 
kihívást jelent évről évre megmérettetni 
magad?
– A zsűri nagyon szigorú, mert minden 
évben számtalan szép munka érkezik a 
versenyre. A lényeget az egyik mester 
fogalmazta meg, aki a következőt mond-
ta: ha az első pillanatban, első ránézésre 
nincs meg a „wow!” érzés, akkor nem 

jók a nyerési esélyek; ha viszont elsőre 
megvan a rácsodálkozás, akkor kezdőd-
het a pontozás különböző szempontok 
szerint, úgymint: légiesség, anyagvas-
tagság, díszítés. A versenyzés körülmé-
nyeit tekintve egyébként már az is nagy 
kihívás, hogy a versenymunka 260 km 
távolságra épségben odaérjen.
»A grillázsozás után egy másik cukrászati 
alkotó tevékenység is felkeltette érdek-
lődésedet…
– A mézeskalácsozás mindig is közel állt 
a szívemhez, és tavaly felkerestem Var-
gáné Orbán Anikó mézeskalács-készítőt, 
aki a tanítóm lett. Az alapok elsajátítása 
után sok-sok gyakorlással, és kemény, 
kitartó munkával készséggé fejlődött a 
folyamat, és kialakult saját egyéni stílu-
som is. Nagyon sok díszítőtechnika van, 
az én alkotásaimban például gyakran 
visszaköszönnek a keresztszemes hím-
zés motívumai, mellyel régebben szin-
tén foglalkoztam. A sütést és a kézműves 
tevékenységeket mindig is szerettem, 
így a grillázs és a mézes nem villámcsa-
pásszerű felismerésként ért; kerestem, 
hogy mi köt le leginkább, miben látok 
kihívást, és mi nyújtja a befektetett 
időért cserébe a legnagyobb eredményt. 
Az idők folyamán aztán kialakult saját 
hitvallásom is: „Mindenkiben van olyan 
képesség, ami egy bizonyos dologban 
kiemelkedővé teszi, jobbá, mint má-
sok.” A nehéz dolog az, hogy az ember 
képes legyen megtalálni magában azt a 
bizonyos képességet, azt a témát vagy 
területet, amiben kiemelkedhet. Van, 
akinél magától értetődő, de szerintem 
a legtöbbünknél ez sok-sok keresgélés, 
kísérletezés, és kitartás eredménye le-
het. Viszont, ha sikerül megtalálni, akkor 
nem lesz kifogás, ami eltéríthet.
»A grillázskészítés terén egyértelműek 
a visszajelzések és eredmények. Mi a 
helyzet a mézeskalács-készítéssel?
– Tavaly tartottam az első karácsonyi 
vásáromat, amely után számtalan po-
zitív visszajelzést kaptam, ami jó ér-
zéssel töltött el, és inspirálóan hatott 
rám. Nincs annál nagyobb öröm, mikor 
a megrendelőim szemében látom az 
elégedettséget. A velük való közvetlen 
beszélgetés, a jó kapcsolat is egy-egy új 
ötlet megvalósítására ösztönöz, hogy to-
vábbfejlesszem a „tudományom”. Nem 
csak a finom ízekre törekszem, hanem 
a küllemre, az ízléses csomagolásra is 
nagy gondot fordítok.  A mézeskalács 
ma is közkedvelt, kedves, hangulatos 
ajándék lehet bárki számára. Esküvők-
re, ünnepekre, gyerekeknek, évfordu-

lókra, ballagásra dekoratív és mutatós 
kézműves termék, a különféle alkalma-
kat ünnepivé varázsoló forma és ízvi-
lág együttese. Nagy örömömre szolgál, 
hogy a közelmúltban volt szerencsém a 
híres, Olaszországban élő, de Budapes-
ten tanfolyamot tartó Radó Krisztinánál 
a glazúrozás (cukormázzal díszítés) terén 
a díszítőtechnikámat továbbfejleszteni. 
Mivel a mézeskalács-készítésnél minden 
a díszítésen múlik, fontos volt számom-
ra, hogy részt vehettem ezen képzésen. 
»A mézeskalácsozással kapcsolatban mi-
lyen terveid vannak a jövőben?
– Folyamatosan fejleszteni kell a meg-
szerzett tudást mind a grillázs, mind a 
mézeskalácsozás területén. Manapság 
nagyon sokan foglalkoznak mézeska-
lács-készítéssel, így minőségi munkára 
kell törekedni ahhoz, hogy verseny-
képes maradjak a piacon, és folyama-
tosan képezni magam, hogy mást és 
többet tudjak nyújtani, mint a többiek. 
Fontos az állandó újítás, hogy ne un-
jak bele magam is. Ezért is igyekszem 
a grillázst a mézesekkel variálni, ezál-
tal színesítve a termékpalettát. Mindig 
a maximumra törekszem, és tudom, 
hogy befektetett munka nélkül nincs 
eredmény. Hajnalban már dolgozom, 
igazi pacsirta típus vagyok. Mindezt 
azonban nem tudnám csinálni, ha nem 
számíthatnék a férjem és családom tá-
mogatására és segítségére. 
»A kreatív alkotó elfoglaltságon és hob-
bin túl mit jelent számodra e két kézmű-
ves tevékenység művelése?
– Egyszer az interneten találtam egy 
idézetet, mely tökéletesen tükrözi erre 
a kérdésre a választ: „Az alkotás nem 
csupán hobbi, vagy gondos munka, mű-
vészet ez, egy sosem múló csoda… Aki 
alkot, az tudja igazán, milyen, mikor a 
szívét melegség járja át, mikor a fantá-
ziának semmi nem szab határt, amikor 
egy anyag a te munkádra vár… Általad 
született, te a része vagy, benne meglát-
hatod önmagad. Meglátnak mások is, s 
érzik azt, hogy a munkáid által szerete-
tet adsz.” »REINER ANITA

„Grillázs mézes - roppanós és édes”
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Az Országos Könyvtári Napok keretén 
belül került sor október 26-án, vasárnap 
délután Pacskovszky Zsolt Szabadesés 
című könyvének bemutatójára a Keme-
nesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 
Kresznerics Könyvtárában. A celldömölki 
származású író a találkozón beszélt pá-
lyafutásáról, felidézte első novelláinak 
megírásához fűződő élményeit, a francia 
nyelvvel való megismerkedését, mely a 
sikeres műfordítói hivatáshoz vezetett. 
Pacskovszky első három prózakötete még 
a felnőtteknek szólt, mostanra azonban 
az ifjúsági illetve gyermekirodalom felé 
fordult az érdeklődése. Egyik legsikere-

sebb fordítása Timothée de Fombelle: 
Ágról szakadt Tóbiás című regénye, mely 
számos nemzetközi díjat és elismerést 

elnyert. A 2013-as Szabadesés a TABU 
könyvek sorozatában jelent meg, és egy 
tanár-diák viszonyt dolgoz fel egy 17 
éves zavart kamasz fiú szemszögéből. A 
könyv a megszokott sémáktól eltérően, 
naturális eszközökkel, többszörös csavar-
ral bontja ki a valóban tabunak számító 
témát, melyben igyekszik az aktualitáso-
kat felhasználva megérinteni a tinédzser 
olvasóközönséget. A sikerkönyv minde-
mellett számos utalást tartalmaz az író 
szülővárosára, Celldömölkre is, habár a 
történetben leírt fiktív kisváros mindvé-
gig névtelen marad. Pacskovszky Zsolt a 
találkozó befejezéseként rövid felolva-
sást is tartott műből, hogy betekintést 
nyújtson a résztvevőknek a könyv stílu-
sába, hangulatába. »NÉMETH NÓRA

Szabadesés az író tolmácsolásában

Megfejtés

Az Új Kemenesalja legutóbbi számá-
ban megjelent rejtvény megfejtése: 

Bio-Elektro-Mágneses-Energia-Regu-
láció. Nyertesünk: Páliné Molnár Ilona, 
Celldömölk.  Nyereményét átveheti a 
Kemenesaljai Művelődési Központ és 
Könyvtár recepcióján. Gratulálunk!

Horváth Ferenc 11 testvérével együtt 
nevelkedett Alsóságon, általános is-
kolai tanulmányaikat mindannyian a 
helyi iskolában végezték, melyre máig 
nagy szeretettel gondolnak vissza. Az 
alsósági iskola egykori diákja idén au-
gusztusban kereste fel egykori oktatási 
intézményét, hogy 60. születésnapja 
alkalmából családjával együtt 150 ezer 
forintot adományozzon a tagiskolának. 
Az összeget jelképesen október 15-én 
délelőtt vette át a diákönkormányzat 
vezetője. Horváth Ferenc elmondta, 
ezzel az összeggel szeretné megkö-
szönni egykori iskolájának a szeretetet, 

figyelmet és törődést, melyet diákévei 
alatt az intézménytől kapott, majd hoz-
zátette, bízik benn, hogy a példájának 

lesznek még követői a jövőben. Az in-
tézmény nevében Rozmán László tan-
kerületi igazgató és Szabóné Kiss Ildikó 
tagintézmény-vezető köszönte meg a 
felajánlást. Az iskola a felajánlást az 
intézmény ebédlőjének korszerűsíté-
sére tervezi fordítani. Az összeg indu-
ló összegként szolgál majd az étkező 
új bútorzatához, mely így küllemében 
illeszkedne az iskola megszépült épü-
letéhez. A korszerűsítéshez szükséges 
további költségeket az iskola vezetősé-
ge a szülői munkaközösség segítségé-
vel igyekszik majd pótolni.
 »NÉMETH NÓRA

Születésnapja alkalmából egykori iskoláját támogatta

Tisztelt tagtársaim!
Szeretettel értesítelek bennete-
ket, hogy 2014. december 12-én 
(pénteken) 15.00 órakor tartjuk 
karácsonyi ünnepélyünket a Ke-
menesaljai Művelődési Központ és 
Könyvtár Móritz Garlériáján. Egy-
úttal megalakulásunk 25. évfordu-
lóját is megünnepeljük. Mindenkit 
szeretettel hívunk és várunk. Be-
lépőjegy ára 1500 Ft. Jelentkezési 
határidő: 2014. november 25. (A 
belépőjegy ár a magában foglalja 
a vacsorát és italt. Zenét biztosí-
tunk.) Jelentkezni hétfőn, szerdán, 
és csütörtökön délelőtt 9-11 óráig 
a mozgássérültek helyi irodájában 
lehet.
 »holpert jenőné csoport titkár

Hagyományosan, immár 10. alkalom-
mal került megrendezésre október 
25-én az alsósági sportcsarnokban a 
Szüreti Kosárlabda Fesztivál. Az egyna-
pos rendezvényen a meghívott csapa-
tok barátságos mérkőzések keretében 
döntötték el, ki viszi haza idén a leg-
jobbnak járó kupát. „A Kemenesal-
jai Egészséges Életmódért Alapítvány 
szervezésében kerültek megrendezés-
re eddig a kupáink, az idei évtől azon-
ban a CVSE kosárlabda-szakosztálya is 
részt vett a szervezésben. Ősszel és 
tavasszal rendezik meg az éves kosár-
labda-kupákat, ősszel a családiasabb 
hangulatú Szüreti Kupát, tavasszal pe-

dig a Hérincs Zsolt Emlékkupát, ame-
lyen több, erősebb csapat mérkőzik 
egymással. Most már hagyományosan, 
10. alkalommal rendeztük meg a Szü-
reti Kupát, ahol a meghívott csapatok 
már jól ismerik egymást, ezért kelle-
mes hangulatú, barátságos légkörben 
tudnak játszani” – számolt be a Szüreti 
Kupáról Gaál Péter szervező, majd hoz-
zátette, a szervezésben fontos szerepet 
játszott még Csói Gábor, a CVSE kosár-
labda szakosztályának vezetője, vala-
mint Zámbó Ferenc alapítványi elnök 
is. A X. Kosárlabda Fesztiválon összesen 
nyolc csapat indult, akik közül mindkét 
helyi csapat bejutott az elődöntőbe.»NN

Októberi kosárlabda-fesztivál Alsóságon
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A Fogi Színházat Fogarassy András szín-
művész alapította 2000-ben azzal a céllal, 
hogy nem állandó társulatával az ország 
különböző pontjain juttassa színházi él-
ményhez a nézőközönséget, legyen szó 
vidéki kulturális intézményekről, műve-
lődési házakról, városi színházakról vagy 
akár falvakról. Az elmúlt több mint tíz 
esztendőben évente körülbelül 240 gyer-
mekelőadást, valamint Budapesti Bulvár-
színház néven több tucat felnőtt előadást 
állított színpadra a társulat országszerte. 

Felnőtt előadásaik repertoárjában elsősor-
ban vígjátékok, bohózatok és operettek 
szerepelnek, úgy mint a Mágnás Miska, 
a Luxemburg grófja vagy a Piszkos Fred, 
a kapitány. A Fogi Bulvárszínház idei leg-
újabb bemutatójával, Kálmán Imre nép-
szerű Marica grófnőjével érkezett október 
19-én Celldömölkre, ahol teltházas közön-
ség előtt mutatta be a híres operettet. A 
darabot parádés jelmezekkel, színes dí-
szletekkel és lelkes energikussággal vit-
te színre a társulat, a főszerepben olyan 

nevekkel, mint a Marica grófnőt alakító 
Fogarassy Bernadett, a Török Pétert ját-
szó Csengeri Attila, vagy a Dragomir Mó-
ricz szerepében színpadra lépő Benkóczy 
Zoltán. Kálmán Imre bonyolult szerelmi 
szálakon futó, csavaros története a szer-
ző egyik leghíresebb és legsikeresebb 
operettje, melyben olyan világhírű dalok 
hangzanak el, mint a Szép város Kolozsvár, 
a Hej, cigány, vagy a Mondd meg, hogy 
imádom a pesti nőket. A többórás előadás 
nagy sikert aratott a celli nézők körében, 
nem csak a darabot, de a felcsendülő ösz-
szes népszerű melódiát is hatalmas taps-
sal jutalmazta a közönség. »NN

Teltházas közönség Kálmán Imre operettjén

Kedves Olvasóink!

Mint ahogy korábbi lapszámunkban hírül adtuk, játékra invitáljuk Önöket: 
lapunkban a jelenleg nyitva tartó Látványok és tekintetek c. tárlat négy da-
rabjából találhatnak egy-egy képrészletet. A következő lapszámban foguk 
közölni az utolsó részleteket. Az alkotások részleteit összegyűjtve az alkotó és 
a festmény nevével, címével ellátva megfejtéseiket 2014. november 28-ig 
várjuk a művelődési központ címére (Kemenesaljai Művelődési Központ és 
Könyvtár, 9500 Celldömölk, dr. Géfin tér 1.) vagy személyesen a művelődési 
központ recepcióján. Az érdeklődőket november 30-án (vasárnap), 17.00 
órára várjuk a kiállítás záró programjára, ahol a helyes megfejtők közül érté-
kes nyereményeket sorsolunk ki.

Tarisznyás Tábort szervezett a Keme-
nesaljai Művelődési Központ és Könyv-
tár. Az egész hetes programokon a 
gyerekek kirándultak, társasoztak és 
különböző, az ősz tematikájára épülő 
kézműves foglalkozásokon vettek részt.

Az elmúlt időszak hosszú pihenéssel telt 
a diákok számára, ugyanis október utol-
só hetére őszi szünetet hirdettek a város 
iskoláiban. Ebben az időszakban a KMKK 
minden évben különböző matiné jellegű 
programokat szervez a gyermekek szá-

mára: kirándulásokat, kézműves foglal-
kozásokat és mozi esteket. Az idén egész 
hetes táborral várták a kisdiákokat, 7-től 
13 éves korig. Az őszi tábort a műve-
lődési központ munkatársai közösen 
szervezték Emih-Virág Eszter gyermek-
könyvtáros vezetésével. A programok 
között szerepelt őszi terménygyűjtés, 
társasjátékok, mozi, szalonnasütéssel 
egybekötött kirándulás a Ság hegyre va-
lamint látogatás a sárvári kalandparkba. 
Péntek, a tábor utolsó napja szintén az 
ősz jegyében telt, a gyerekek különböző 

technikákkal készítettek töklámpásokat, 
majd a program megkoronázásaként 
este 6 órakor a kifaragott díszekkel lát-
ványos felvonulást is tartottak. »NN

Színes őszi programok a szünidő alatt is
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2014-ben látott napvilágot az a Celldö-
mölköt bemutató képeskönyv, mely a 
várost igyekszik bemutatni minden ol-
daláról. A rövid polgármesteri köszöntőt 
követően a város megújult arcát ismer-
hetjük meg: a virágokkal, bokrokkal tar-
kított, térkövezett tereket, a felújított és 
új létesítményeket, az ezeknek tartalmat 
adó rendezvényeket, a Celldömölkön 
működő templomokat, egyházi épülete-
ket, a változatos sportéletet. Nagy teret 
kapott a könyvben a Ság hegy – mint a 
város védjegye – s az itt folyó gazdag 
tevékenység. A fotókat Gyuricza Imre 
készítette. Amennyiben egy, a szülő-
földjét népszerűsítő ajándékkal szeretné 
meglepni szeretteit, kiváló választásnak 
bizonyul a Magyarország kincsestára 
sorozatban megjelent Celldömölk című 
reprezentatív kiadvány.

A gyermekek szemével láttatja váro-
sunkat Az én városom, Celldömölk című 
kötet: óvodás, általános és középiskolás 
gyermekek, fiatalok véleményét tükrö-
zi szövegben és képekben egyaránt. Jól 
esik átlapozni ezt a könyvet a szemnek, 
mert sok szép, színes alkotás található 
benne: gyermekeink keze nyomát őrzi; 

és jól esik a léleknek is, hiszen a rövid 
vallomások a városról mind-mind a vá-
rosban és a Ság hegyen található látha-
tó és láthatatlan értékekről szólnak. „Én 
azért szeretek Celldömölkön élni, mert 
itt van a családom, és itt vannak a ba-
rátaim is, ide köt minden…” – vallja az 
egyik kislány. „Celldömölk felé halad-
va először csak a Ság hegy, majd a két 
templom csúcsa, valamint a nagyobb 
építményeinek teteje látszik. De Cell-
dömölk nem csak ennyiből áll, hiszen 
itt rengeteg látnivaló van…” – véli egy 
másik. És így tovább. Sorjáznak a véle-
mények, és a városról készült alkotások. 
A kötet 2013-ban került kiadásra.

2013-ban egy 
nagyszabá sú, 
20 Munkácsy-
festmény ből 
álló kiállí-
tás volt lát-
ható több 
hónapon át a 
Kemenes  a l -
jai Művelődé-
si Központ és 
Könyvtár ga lé-
riáján. A kiállí-

tott alkotásokból készült az a katalógus, 
mely a festmények mellé rövid ismerte-
tőt is közöl. Szép emlék ez annak, aki lát-
ta, és annak is, aki esetleg elmulasztotta 
megnézni a Munkácsy-kiállítást, hiszen 
az utóbbiak számára is ízelítőt nyújt a 
világhírű alkotó munkáiból.

Az Isteni Sze-
retet Leányai 
t á p i ó s ze l e i 
z á r d á j á n a k  
K r ó n i k á j a  
2 0 1 1 - b e n 
jelent meg 
korabeli év-
könyvek, a 
rend bizalmas 
körlevelei és 
egyéb eredeti 
dokumentu-

mok felhasználásával. S hogy miért érde-
kes ez Celldömölkön? Mert ez volt az a 
társulat, amely óvodát, elemi és interná-
tussal együtt polgári iskolát működtetett 
a Kemenesalján. A kötet az 1942–1951 
közötti viharos időszakot mutatja be ere-
deti dokumentumok alapján. Az iskola 
hányattatásain keresztül a rend, valamint 
egy egész ország sorsa tárul elénk. A kö-
tetet Harangozó Miklós szerkesztette. 

A Keme-
nesalja Nép-
tánccsoport 
létrejöttét és 
m ű k ö d é s é t 
mutatja be 
a 40 éves a 
Keme nes alja 
Néptánccso-
port cí mű ki-
advány, mely 
r i p o r t o k a t , 
visszaemlé-

kezéseket, vallomásokat tartalmaz a 
néptánccsoportban közreműködők meg-
fogalmazásában. A kötetet a közvetlen 
közlések, bensőségesség szelleme hatja 
át. A kötetet szerkesztette és a riportokat 
készítette Harangozó Miklós és Ipsics Pé-
ter 2012-ben.

Velük kez-
dődött – a 
cel ldömölk i 
g i m n á z i u m 
tanárai 1946–
1953 címet 
viseli az a kö-
tet, amely az 
alma mater 
tanárait mu-
tatja be a kez-
detektől az 
ötvenes évek 

elejéig. A Kemenesaljai Baráti Kör volt 
életre hívója ennek a kötetnek, hogy 
méltó emléket állítson azoknak, akik 
őket emberi tartásra, az értékek meg-
ismerésére nevelték. Fontos ez a kötet, 
mert hiteles életrajzi összefoglalás, a 
nyomtatott szöveg nem engedi a feledés 
homályába veszni mindazokat, akik itt, 
a Kemenesalján, szűkebb pátriánkban, 
Celldömölkön az induló gimnáziumi kép-
zésben jeleskedtek.

2006-ban je-
lent meg, és 
még kapha-
tó Nádasdy 
Lajos: Cell-
dömölk forra-
dalmi napjai 
1956. című 
kötete, mely 
dokumentu-
mokkal tá-
masztja alá 
a szerző által 

elmondottakat. Amint a címből is kide-
rül, az 1956. októberi történések cell-
dömölki vonatkozásait mutatja be ez a 
könyvecske.
 »losoncz andrea

Lepje meg szeretteit karácsonyra!
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 Megkérdeztük
  » válaszoltak Mi a véleménye az internetadóról?
»KÉRDEZ: NÉMETH NóRA »FOTó: FERENCZI SÁNDOR

Nagyon nagy hülyeségnek 
tartom az internetadót. Ha így 
folytatják a vezetők, csak azt 
érik el, hogy végül bojkottálni 
fogjuk az internethasználatot. 
Persze tudom, hogy ez lehe-
tetlen. A tüntetéseknek sincs 
értelme, nem ez fog változást 
hozni, legfeljebb az embe-
reket hozza össze. Mostanra 
létszükséglet lett a net. A ta-
nulásnak is fontos alapfeltéte-
le, a kapcsolattartásnak is. A 
fiatalok 99%-a ezen él, innen 
tölti le a szabadidő eltöltésé-
hez a filmeket, zenéket, játé-
kokat, egyszerűen szükségük 
van rá.

Benkô 
Alexandra

Még nem ismerem a konk-
rét tényeket, de a lényeg az, 
hogy fizetnünk kell az inter-
netért. Pedig manapság már 
mindenhez ezt használjuk: 
kell a tanuláshoz, kell a mun-
kához, ezen jelentjük be a 
villany- és gázóraállásokat. 
Amúgy is épp elég drága az 
internet, nem kéne még ezen 
felül is fizetnünk. Hallottunk 
a tüntetésekről, ha tehettük 
volna, mi is elmentünk volna. 
még ha ez csak 700 forintot 
jelentene háztartásonként, az 
is sok. Egyelőre alapcsoma-
gunk van, de gondolkodunk 
azon, hogy olcsóbbra váltunk.

Teljesen értelmetlennek tar-
tom az internetadó bevezeté-
sét. Az internet a mindennapi 
életünkhöz is szükséges. Szá-
mos olyan család van, akik 
csak skype-on tudják tartani 
egymással a kapcsolatot a 
távolság miatt, nem lenne 
igazságos, hogy még ezért is 
pluszban kelljen fizetniük. De 
az igazság az, hogy ha egy-
szer valóban bevezetik, akkor 
úgyis mindenki ki fogja fizetni, 
mert internet nélkül megállna 
az élet. Ezért nincs értelme a 
tüntetéseknek, mert mindenki 
csak a tömegben tudja han-
goztatni a véleményét.

Nagyon elítélem az internet-
adó bevezetését, főként mint 
leendő könyvtáros. Úgy gon-
dolom, hogy ezzel alapvetően 
korlátoznák az információhoz 
való szabad hozzáférést. Más-
részről a nyugat-európai orszá-
gokhoz képest tovább növelné 
a gazdasági és kulturális lema-
radásunkat. Hallottam arról, 
hogy van olyan ország, szin-
tén Nyugat-Európában, ahol 
az internethez való hozzáférés 
alapvető jog lett, azt hiszem 
nekünk is inkább ebbe az 
irányba kéne haladnunk. Nem 
korlátozni kéne a hozzáféré-
sünket, hanem támogatni.

Kovács 
Stella

Sallai 
Valentina

Gérnyi 
Éva
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DIABÉTESZ VILGÁNAP
NOVEMBER 14.

A Cselekvő Összefogással Celldömölkért 
Egyesület

tisztelettel meghívja Önt, Családját és 
Ismerőseit

a 2014. november 14-én (pénteken) 
15–18 óra között tartandó

DIABÉTESZ VILÁGNAPI RENDEZVÉNYÉRE.
Helyszín: Kemenesaljai Művelődési 

Központ és Könyvtár
Szűrővizsgálatok – Tanácsadás – Bemutatók 

– Séta az egészségéért
Szeretettel várunk minden cukorbeteg és 

nem cukorbeteg felnőttet és gyereket!

KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÁS, AMIT MOST VÁLTOZTATHAT!

NOVEMBER 30-IG VAN LEHETŐSÉGE A K&H BIZTOSÍTÓT 
VÁLASZTANI!

GÉPJÁRMŰ FELELŐSÉGBIZTOSÍTÁS MELLÉ, 
KEDVEZMÉNYESEN KÖTHET EGYÉB BIZTOSÍTÁSOKAT IS!

SZAKTANÁCSADÁS, VÁLTOZÁSOK KÖVETÉSE, 
KÁRÜGYINTÉZÉS, 

TÖBB MINT 30 ÉV TAPASZTALATÁVAL!

NÉMETH DÉNES HELYI KÉPVISELŐ
 9500 CELLDÖMÖLK, KODÁLY Z. U. 5/A. 1/2.

TELEFON: 06/20/444-0450
e-mail: denesne.nemeth@cellkabel.hu

Megnyílt!
Új töltőállomás Celldömölkön! 

A mindenkori üzemanyagárnál 
olcsóbban, OMV minőségben. 

Celldömölkieknek plusz kedvezmény!

Kiváló minőség, olcsó árak, előzékeny 
kiszolgálás! 

Napilapok, folyóiratok, autópálya-matricák!

Kávé, tea, szendvics, ajándéktárgyak 
is kaphatók.

Cell-tank, Wesselényi u. 10., 
az autómosó mellett.

Telefon: 06 30/267-9094
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Király SZE – Celldömölk 1-1 (0-1)
Szombathely, 100 néző Vas megyei labdarú-
gó–bajnokság 11. forduló 2014. október 25.
Vezette: Gaál Ákos (Németh András, Mará-
cz Zoltán).
Király SZE: Nagy – Kiss K., Kiss B., Kovács 
(Fazekas 67. p.), Németh (László 46. p.) – 
Rácz, Hajmási, Vad, Barcza (Pungor 55. p.) 
– Tóth, Pálfi. Edző: Horváth Levente.
Celldömölk: Heiner – Vajda, Varga, Györkös, 
Virág – Enyingi Márk, Szuh – Enyingi Marcell 
(Mógor 77. p.), Németh (Piri 67. p.), Pun-
gor (Bodor 90. p.), Horváth (Lendvai 55. p.). 
Edző: Koman Vladimir.
Góllövők: Pálfi Dávid (84. p. 11-esből), illet-
ve Enyingi Marcell (9. p.).
Előmérkőzés: Király SZE U21 – CVSE U21 1-1 
(1-0). G.: Baranyai Zsolt. Az élmezőnyhöz 
tartozó hazaiak ellen az utolsó percekben 
sikerült az egyenlítés, így zsinórban a har-
madik döntetlent játsszuk. 

Celldömölk – Vép 5-0 (1-0)
Celldömölk, 250 néző Vas megyei labdarú-
gó–bajnokság 12. forduló 2014. november 2.
Vezette: Takács Ryan Lee (Sándor Zoltán, 
Sziber Tamás).
Celldömölk: Heiner – Vajda, Varga, Bodor, 
Györkös – Enyingi Marcell (Mógor 46. p.), 
Enyingi Márk (Lendvai 85. p.), Szuh (Bara-
nyai 80. p.), Virág – Németh (Horváth 65. 
p.), Pungor (Piri 66. p.). Edző: Koman Vla-
dimir.
Vép: Bezdi – Mester (Kiricsi 64. p.), Joó, 
Wágner, Vermes (Vajda 71. p.) – Kányási 
(Hóbor 75. p.), Szalai (Egyedi 80. p.), Dancs, 
Balikó – Illés (Takács 85. p.), Versegi. Edző: 
Garics György. 
Góllövők: Pungor Norbert (44. p.), Virág 
Martin (47. p.), Györkös Gábor (58. p.), 
Egyed Richárd (86. p. öngól) és Horváth Do-
minik (92. p.).
Kiállítva: Bodor Tibor (61. p.).
Előmérkőzés: CVSE U21 – Vép U21 5-0 (1-0) 
G.: Hajas Máté, Sztojka Olivér 2, Szép Dá-
niel 2. Mint később kiderült, a felnőtt csa-
pat mérkőzésével teljesen megegyezett a 
fiatalok mérkőzésének koreográfiája, még 
a kiállítás sem maradt el, de nem lényeg-
telen különbség, hogy ezzel a győzelemmel 
továbbra is az élen áll az U21.

Nem rossz, de meglehetett volna a hat 
pont is, hat percet kellett volna még ki-
húzni Szombathelyen (vagy berúgni a 
kimaradt büntetőt), de ne legyünk tel-
hetetlenek. A 11. fordulóban a Répcelak 
Körmenden, a Celldömölk Szombathelyen 
szerepelt megyei szinten rangadónak szá-
mító mérkőzésen és mindkét vendégcsa-
pat döntetlent ért el. Ez azt jelenti, hogy 
maradt a két pont különbség kettőjük kö-
zött a dobogó első és második fokán és 
nem szakadt le tőlük a szombathelyi csa-
pat sem, aki a harmadik helyen maradt 
további két ponttal lemaradva. A celliek 
hamar vezetést szereztek a masszív Király 
ellen Enyingi Marcell szép találatával, ami 
nemcsak a csapat szintjén volt fontos talá-
lat, hanem neki személy szerint is lenyug-
vást és önbizalmat hozhat remélhetőleg. A 
gól a lenyugvás nem kívánt módján hatott 
a csapat teljesítményére: kiegyenlített lett 
a vezetés megszerzését követően a játék, 
kicsit korán ültünk rá az eredményre. A 
második félidő első perceiben eldönthet-
tük volna a mérkőzés sorsát, de kimaradt 
a jóindulatúan befújt büntető és a hazaiak, 
nem meglepő módon ettől felvillanyozód-
va egyre közelebb kerültek a gólszerzés-
hez. Lőttek, fejeltek kapufát, lesgólt, de a 
pontszerzésükhöz a segítséget egy hason-
ló módon jóindulatúan befújt, de be is lőtt 
büntető segítette őket. Lényeg a lényeg, 
benne volt a meccsben a három pont 
lehetősége, elszalasztottuk, a jövőnket 
könnyíthettük volna meg. Nem szalasz-
tottunk el viszont semmit a Vép ellen, bár 
az első félidőben még úgy tűnt, hogy foly-
tatódik a vendégek ellen a már-már szo-
kásosnak nevezhető küzdelmes, de nem 
eredményes játék. Aztán a félidő utolsó 
percében egyszerre négy dicséretet is ki-
oszthattunk: Vajda szerzett meg az ellen-
fél alapvonalánál erőszakosan egy labdát, 
középre tette Némethnek, aki jól lekészí-
tette azt lövésre Enyingi Marcellnek. Az 
erős löketet a vendégkapus bravúrral véd-
te, de pechjére a kipattanót Pungor érte el 
elsőnek és a kapuba helyezte. Szünet után 
a vépi harci szellemet Virág Martin vetette 
vissza rögtön, amikor meglógva egy lab-
dával a kapu jobb sarkába bombázott. A 

Cell lendületben maradt, sorra alakultak ki 
a fellazuló vendégvédelem mellett a hely-
zetek. Györkös közeli találata gyakorlatilag 
el is döntötte a találkozót. Ezen még Bodor 
kiállítása sem változtatott, mert a teljesen 
széteső vendégek tíz emberrel is kaptak 
még két gólt a finisben. A következő két 
mérkőzés során a két utolsó helyezettel 
mérkőzünk először Bükön, a nulla pontos 
hazaiakkal, majd hazai pályán az Uraiújfa-
lu ellen. Mikor mondjam, ha nem most, 
hogy a hat pont begyűjtése kötelező, és 
nem lenne hátrány a gólarány érzékelhe-
tő mértékű javítása sem! Persze ezt csak 
akkor érdemeljük majd meg, ha a soros 
ellenfelünknek megadjuk a kellő tisztele-
tet azzal, hogy motiváltan és teljes erőbe-
dobással játszunk. »dotto

Egy döntetlen és egy győzelem

» S P O R T

Megyei III. osztály:
Izsákfa – Nemeskolta KSK 1–2 
(1–0)
Izsákfa: Szentgyörgyi – Iván, Pityer, 
Káldos, Páli – Varga, Major (Nagy), 
Szabó (Gáspár), Dömötör (Mogyo-
rósy) – Simon, Recetár. Elfáradó csa-
patunk ellen a második félidőben 
megfordította az eredményt a jó és 
színvonalas mérkőzésen a vendég-
csapat. Gólszerző: Major. »LT

Klubcsapatok Szuper Ligája: NTK 
Kema Puconci – CVSE-SWIETELSKY-
WEWALKA 0:7
Győztek: Ecseki – Kosiba, Fazekas 
2, Kosiba 2, Ecseki 2. Csapatunk jól 
játszott ezen a napon. A párosban a 
játék kissé akadozott ugyan, ennek 
ellenére nem forgott veszélyben a 
győzelem. Az egyéni meccseken Fa-
zekas Péter kimondottan jól játszott, 
hasonlóan Ecseki Nándorhoz. Kosiba 
Dániel kissé fáradtabbnak tűnt, de 
így is hozta mérkőzéseit. Összessé-
gében meggyőző győzelmet arat-
tunk. »LT

Labdarúgás

Asztalitenisz
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Betöltendő pozíció: 
RAKTÁROS TARGONCAVEZETŐ/CELLDÖMÖLK
Elvárások:
- Középfokú végzett ség
- Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
- Stressztűrés, fl exibilitás, gyors munkavégzés
- 3 műszakos munkarend vállalása
- OKJ-s targoncavezetői bizonyítvány, érvényes jogosítvány (RAKTÁROS 

TARGONCAVEZETŐ)

Feladatok:
- Alkatrészek komissziózása, adminisztrációk elvégzése
- Raktári kézi anyagmozgatás- Raktári gépi-és kézi anyagmozgatás, admi-

nisztrációk elvégzése (RAKTÁROS TARGONCAVEZETŐ)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Betöltendő pozíció: 
OPERÁTOR/CELLDÖMÖLK
Elvárások: 
- 8 általános végzett ség
- 3 műszakos munkarend vállalása
- Jó kézügyesség
- Megbízhatóság

Előnyök: 
- Celldömölk és/vagy környéki lakhely
- Elektronikai termékek gyártása területén szerzett  tapasztalat
- Középfokú végzett ség

Betöltendő pozíció: 
GÉPBEÁLLÍTÓ MUNKATÁRS/CELLDÖMÖLK
Elvárások: 
- Középfokú műszaki végzett ség
- MS Offi  ce és SAP ismeret
- Pontosság, precizitás

Feladatok: 
- A termelés közvetlen műszaki támogatása, mérések és elemzések elvég-

zése a gyártási folyamatt al kapcsolatos minőségi jellemzők biztosítása 
érdekében

- A termelő berendezések folyamatos működésének biztosítása és megelőző 
karbantartása

- Gépek általános állapotának folyamatos ellenőrzése
- Berendezések paramétereinek mérése (tí pusváltás engedélyezése), gép-

és folyamatképesség mérésének elvégzése

Előnyök: 
- Német nyelvismeret
- Minőségbiztosítási szabványok és módszerek ismerete
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Amit nyújtunk:
- Hosszú távú munkalehetőség
- Korszerű munkahely
- Korrekt bér és jutt atási rendszer
- Szakmai fejlődés

Cím: Cellcomp Kft . 9500 Celldömölk Építők útja 8.
Jelentkezés: Személyesen, a Cellcomp Kft . portáján felvehető 
jelentkezési lap kitöltésével, illetve elektronikus úton: 
a Cellcomp honlapjáról (www.cellcomp.hu), letölthető jelentkezési 
lap kitöltésével, küldésével, vagy önéletrajz küldésével, 
a következő e-mail címre: info@cellcomp.hu

KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÓ VÁLTÁS!
VÁLASSZA GEIGERT!

 
AZ ÖSSZES BIZTOSÍTÓ KÖZÜL 

VÁLASZTHAT!
ÖNNEK A LEGKEDVEZŐBBET 

AJÁNLJA!

ELÉRHETŐSÉG: 
06/20/455 -7402 

CELLDÖMÖLK, ZALKA U. 11.
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