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ELEKTRO DISZKONT
Celldömölk. Sági u. 41 a TESCO mellett.

TV-k, HIFI-k, hűtők, mikrók, porszívók,
villanytűzhelyek, mosógépek, olcsó konyhai
kisgépek óriási választékban!

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.
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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!
Tel.: 06/70/410-9337
www.elektrodiszkont.bolt.hu
Nyitva tartás: H–P 8–12, 13–17, Szo: 8–12
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Alpolgármestereket választottak
2014. november 13-i ülésén Celldömölk Város Képviselő-testülete
döntött a bizottsági struktúra működéséről, az alpolgármesterek illetve
a bizottságok tagjainak személyéről.
2014. november 13-án ülésezett Celldömölk Város Képviselő-testülete, melyen
a képviselők ezúttal két alpolgármestert választottak. Söptei Józsefné eddig
is a város alpolgármestereként tevékenykedett, Lengyel László korábban,
a 2006–2010-es időszakban már volt
önkormányzati képviselő, ezentúl külsős alpolgármesterként fejti ki tevékenységét a testületben. Bakó László
Fidesz-KDNP frakcióvezető kérdésére,
hogy miért van szükség két alpolgármesterre, holott eddig egy alpolgármesterrel működött a testület, Fehér
László polgármester azt a választ adta,
hogy az uniós fejlesztési forrásokat illetően a város érdekeinek megfelelő
képviseletéhez szükség van a bővítésre. A két alpolgármester megköszönte
a bizalmat, és arról biztosították képviselőtársaikat, hogy igyekeznek ezt
megszolgálni. Mindkét alpolgármester

SÖPTEI JÓZSEFNÉ ÉS LENGYEL LÁSZLÓ
ALPOLGÁRMESTERI ESKÜTÉTELE

munkáját társadalmi megbízatásban
végzi. A képviselő-testület működési
struktúrájában is változás állt be, hiszen
ezentúl nem négy, hanem öt bizottsággal működik. Eszerint Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság, Humán
Szolgáltatások Bizottsága, Ügyrendi,
Jogi és Közbiztonsági Bizottság, Társadalmi, Ifjúsági és Külkapcsolatok Bizottsága, valamint Közbeszerzési Bizottság
alakult. A Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság élére Karádi Mihályt,
tagjaiként Bakó Lászlót, Erdélyi Antalt,
Marics Sándor Györgynét, Nagy Lászlót,
külsős tagokként Balázs Bélát, Hetényi

Lászlót, Kiniczky Istvánt és Somogyi
Gyulát választották. A Humán Szolgáltatások Bizottságának elnöke Benkőné
Remport Lilla, tagjai: Hetényi Endre,
Marics Sándor Györgyné, dr. Kovács
Zoltán, Szücs Dávid, külsős tagok: Balogh Annamária, Gasztonyiné Fódi Zita,
Molnár Gábor valamint dr. Várnai Levente lettek. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság élére Bakó Lászlót,
tagjaiként: Benkőné Remport Lillát,
Hetényi Endrét, Nagy Lászlót, külsős tagokként: Holpert Jenőnét, Nagy Tímeát
valamint Tolnai Margitot választották.
A Társadalmi, Ifjúsági és Külkapcsolatok
elnöke dr. Kovács Zoltán, tagjai: Hetényi Endre, Karádi Mihály, Marics Sándor
Györgyné, külsős tagok: Cságoly Szilvia, Geiger Gábor valamint Ipsics Péter
lettek. A Közbeszerzési Bizottság élére
Vórum Istvánt választották. A bizottság tagjai: Kiss István, Lengyel László,
Söptei Józsefné és Zsámboki Zoltán.
Az Alsósági-Izsákfai részönkormányzat
vezetője Erdélyi Antal lett, tagjai: Karádi Mihály, Marics Sándor Györgyné,
dr. Kovács Zoltán, Szücs Dávid; külsős
tagok: Győri Elemér, Kovácsné Söptei
Valéria és Nagy Zoltán. A kilencedik bizottsági tag megválasztására az Izsákfai városrészen kerül sor.
»LA

Új játékelemmel bővült az Ifjúság téri játszótér
Számos játszótéren valósultak meg
az elmúlt hónapokban különböző fejlesztések, korszerűsítések. Az egyik
legnagyobb beruházás a Kodály utcai
játszótéren történt, ahol új játékelemek,
fitneszeszközök és pihenőpadok is kitelepítésre kerültek, de hasonló felújítások
történtek az alsósági, a Mikes utcai és a
Tulipán játszótéren is. A város egyik legnépszerűbb játszóterén, az Ifjúság téren
is történtek korszerűsítések, november
11-én pedig az utolsó játékelemet is elhelyezték a parkban. Az új kötélpiramist
kedd délelőtt Fehér László polgármester
személyesen adta át a városi óvoda csoportjainak. A korszerű mozgásfejlesztő
játék nagy sikert aratott a legkisebbek
körében, akik a polgármester intelmei után azonnal birtokba vették az új
eszközt. Az átadás után Bakó István, a
Városgondnokság igazgatója elmondta,
tervezik, hogy a közeljövőben a Mikes
utcai parkhoz hasonlóan az Ifjúság téri
játszóteret is elkerítik, ami nem csak a
gyerekek kerékpáros forgalom előli védelmét szolgálná, de a játszótér ezentúl más jogi elbírálás alá is esne, így a
rendőrség fel tudna lépni a teret nem
rendeltetésszerűen, vagy nyitvatartási

időn kívül használókkal szemben. Bakó
István hozzátette, a játszótéren lévő
mozdony renoválása is időszerűvé vált,
így a közeljövőben a parknak nevet adó
vonat felújítására is sor kerül majd. Az
elmúlt hónapokban megvalósult játszótérfejlesztések előnyeit nem csak az

óvodások élvezik, de az óvónők is elismerik. Mind a városgondnokság igazgatója, mind az óvónők elmondták, bíznak
abban, hogy a lakosok is nagyobb figyelmet fordítanak majd a felújított
játszóterekre, és vigyáznak a parkok állapotára.
»NÉMETH NÓRA
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Látni és látszani – a rendőrség őszi akciója
Látni és látszani címmel indított közlekedésbiztonsági akciót az ORFK Baleset-megelőzési Bizottsága. Az október
2-től december 12-ig tartó akció célja a
látás és a láthatóság biztosítása a közlekedésben résztvevők számára, amely
a balesetek megelőzésének egyik első
számú tényezője. Az akció során a rendőrség fokozott figyelemmel ellenőrzi,
hogy a KRESZ-ben előírt szabályzatoknak
mennyire felelnek meg a forgalomban
résztvevők. Az ORFK immár harmadik
alkalommal hajt végre ehhez hasonló

országos méretű fokozott közúti ellenőrzést, ahol teljes körűen és kiemelten
vizsgálják a személy-, illetve haszongépjárművek és motorkerékpárok, kerékpárok világítását, láthatóságát. A
közúti ellenőrzések alkalmával a járőrök
megfigyelik, hogy a kerékpár fel van-e
szerelve megbízható kormánykerékkel,
két különálló fékszerkezettel, hangjelző
berendezéssel, küllőprizmával, valamint
a korlátozott látási viszonyok között a
megfelelő lámpákkal és fényvisszaverőkkel, emellett azt is ellenőrzik, hogy a

Hatodikos diákok a Városházán

Ismét lehetőségük nyílt a Celldömölki
Városi Általános Iskola 6. osztályos ta-

nulóinak, hogy meglátogassák a város
főbb intézményeit, felfedezzék nevezetességeit, kulturális értékeit, valamint
bepillantást nyerhessenek a városvezetés szerkezeti felépítésébe, működésébe. A TÁMOP 3.1.4., A kompetencia
alapú nevelés és oktatás elterjesztése
Celldömölkön című projekt keretében
november 12-én a Városházán tehettek rövid látogatást. A program első
felében a diákok meghallgathatták az
épület történetéről szóló beszámolót,
majd körbevezették őket az épületben.
Az évfolyam először az okmányirodát

kerékpáros visel-e fényvisszaverő mellényt. A láthatóságnak az autósforgalomban is óriási szerepe van, épp ezért
kell a vezetőknek elindulás előtt megbizonyosodni arról, hogy megfelelően
működnek-e a lámpák, hogy tiszták-e a
fényszórók és jól vannak-e beállítva, valamint hogy szennyeződésmentesek-e
az ablakok és a szélvédők. A rendőrség
mellett szervizek és optikusok is részt
vesznek a Látni és látszani programban,
ahol az akció ideje alatt ingyenes világítás- illetve látásvizsgálatot biztosítanak
a szakemberek. A címek pontos listája
megtalálható a program honlapján.
»NÉMETH NÓRA
tekintette meg, majd feltérképezték az
épületben működő különböző osztályokat is, így egy pillanatra még a polgármester irodájába is betekinthettek. A
körtúra után Fehér László polgármester
várta a gyerekeket a Városháza nagytermében, ahol röviden beszámolt a diákoknak a városvezetés működéséről,
az épületben folyó munkáról. A látogatás emlékére a diákok és kísérőtanáraik a Celldömölk várossá avatásának
35. évfordulójára kiadott fotókönyvet
is magukkal vihették. A hatodik osztályosok a pályázat keretében további, a
város életében fontos szerepet betöltő
intézményeket, nevezetességeket is
»NÉMETH N.
felkeresnek.

Időskorú tehetségek művészeti és kulturális vetélkedője
A tavalyi évhez hasonlóan idén is Celldömölkön rendezték meg az idősek Kárpát-medencei kulturális és művészeti
vetélkedőjének megyei fordulóját. Habár
az idei évben családiasabb légkörben zajlott a verseny, mint tavaly, a produkciók
között azonban ezúttal is színvonalas, kidolgozott előadások szerepeltek. A vetélkedőt Fehér László polgármester nyitotta
meg, aki köszöntötte a szépkorú tehetségeket és a közönséget, valamint további
aktív és produktív évtizedeket kívánt a

résztvevőknek. A polgármester után a
rendezvényt a SZIME képviseletében hivatalosan is megnyitotta Csizmaziáné Hubert
Mária. A beszédeket követően elkezdődött a verseny, sorban léptek színpadra az
előadók a verssel valamint prózamondással, táncelőadásaikkal és énekes produkcióikkal. A nevezők nem csak egyéniben
mutatták be tehetségüket, de csoport
kategóriában is bizonyíthatták, hogy a
talentum a korral sem kopik el. Az utolsó
versenyszám után a Népjóléti Szolgálat

Lejárt az ebösszeírás határideje
Az állatok védelméről és kíméletéről
szóló 1998. évi XXVIII. törvény alapján
a helyi önkormányzatok ebrendészeti
feladataik elvégzése érdekében, illetve
a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal
ebösszeírást kötelesek végezni. Az ebtulajdonosok nyilatkozataikat október
31-éig tehették meg egy ún. eb-be-

jelentő lap segítségével. A beérkezett
adatok alapján Celldömölk városában
1022 eb található. Mivel a bejelentés
önbevallásos alapon történt, többekkel
előfordulhatott, hogy elmulasztották
megtenni ezt. Fontos tudni, hogy ha
több ebbel is rendelkezik a tulajdonos,
mindegyik ebhez külön-külön adatlapot kellett kitölteni. Farkas Gábor
jegyző arra kéri a lakosságot, hogy aki

Támogató Nappali Központjának műsora
következett, majd a zsűri kihirdette az
eredményeket. A megyei fordulóból az
országos megmérettetésre továbbjutott
Tóth Vásárhelyi Ilona musical dalok előadásával, Sinkó Pál és Gál Pál, akik hangszeres zenével léptek színpadra, valamint
Csepreg Város Nyugdíjas Kórusa. Az eredményhirdetés után a résztvevők megtekinthették a KMKK aulájában lévő tárlatot,
ahol az időskorú pályázók képzőművészeti
alkotásaiból nyílt kiállítás.
»NN
elmulasztotta ebbejelentési kötelezettségét, utólagosan tegyen eleget
ennek, ugyanis az ebbejelentés célja
egy naprakész nyilvántartás létrehozása, nem pedig bírság kiszabása, aki
azonban az ellenőrzés megtörténte
után sem hajlandó az adatszolgáltatásra, annak vállalnia kell a nyilatkozat hiányából fakadó jogkövetkezményeket.
Az is bejelentési kötelezettséget von
maga után, ha új eb születik, valamint
ha az eb tulajdonosának személyében
változás áll be.
»NÉMETH ALÍZ
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Szenes Hanna emlékest
Celldömölk Város Önkormányzata
valamint a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár közösen rendezték meg november 7-én a Szenes
Hanna emlékestet. Az izraeli nemzeti hős halálának 70. évfordulóján
levetítésre került a róla készült dokumentumfilm is, mely után a film
rendezője, Dénes Gábor tartott előadást Szenes Hanna hagyatékáról.

Szenes Hanna, Izrael és Nagy-Britannia
nemzeti hőse kemenesaljai felmenőkkel
rendelkezett: édesanyja Salzberger Katalin néven Jánosházán született 1896.
június 22-én. Az ő édesanyját, a Győr-Moson-Sopron
megyei
Bősárkányban
született Apfel Jozefint, Salzberger Pál
jánosházi kereskedő vette feleségül.
Négy leánygyermekük közül harmadikként jött világra Katalin. A környék legkedveltebb gabonakereskedője hetente
utazott a bécsi tőzsdére, háza pedig a
község zsidó intelligenciájának központja lett. A művészetek iránt is fogékony
apa gyerekeit klasszikus polgári nevelésben részesítette: a helyi zsidó elemi iskola után magánúton elvégezték a polgári
iskolát, és angolul, németül és franciául,
valamint zongorázni tanultak. 1905-ben
váratlanul elhunyt a családfő. Az özvegy
1913-ban feladta üzletét, és az egymillió
koronás vagyonból biztosította a család
jövőjét. A sok megpróbáltatás megviselte a szívét, ezért 1914 nyarát Balatonfüreden töltötte. Itt ismerkedett meg
Kató egy Szenes Béla nevű újságíróval.
A következő évek sűrű levélváltásban

teltek közöttük, majd 1919-ben összeházasodtak. Hanna 1944-es mártírhalála
után élete második felét leánya emléke ápolásának szentelte. Szenes mama
vagy ahogy Izraelben nevezték: „Imá
Szenes” 1992-ben hunyt el. A kemenesaljai családi gyökerek jelentőségére
a Kresznerics Ferenc Könyvtár műhelyében készülő Kemenesaljai Életrajzi Lexikon kutatásai hívták fel a figyelmet.
Halálának 70. évfordulója alkalmából
november 7-én került megrendezésre
a Kemenesaljai Művelődési Központ és
Könyvtár mozitermében a Szenes Hanna
emlékest. Az eseményt Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke nyitotta, aki elsősorban köszönetet nyilvánított
Németh Tibor könyvtárvezetőnek, akinek kutatómunkája és közreműködése
lehetővé tette az emlékest létrejöttét.
Ezt követően a 70. évforduló alkalmából a holokauszt áldozataira emlékezett.
Ezután Fehér László, Celldömölk város
polgármestere köszöntője következett,
aki beszéde után virágcsokorral köszöntötte Sági Pálné Kati nénit, aki túlélte a
zsidó-üldözés borzalmait. Ezután Mayer
László levéltáros előadását hallgathatta meg a közönség Töredékek a kemenesaljai zsidóság történetéből címmel,
melyben kitért Szenes Hanna jánosházi
gyökereire is. Szenes Hanna – még Anikó
néven – budapesti zsidó polgári családba
született 1921-ben. Később iskolaelsőként érte az első nagy csalódás, amikor
teljesítménye és népszerűsége dacára
származása miatt nem lehetett önképzőköri elnök, holott társai annak választották. Ekkor tudatosult benne először
zsidóságának jelentősége. Mayer László
előadása után a róla készült dokumentumfilm került levetítésre, melyen részt
vett a film rendezője, a Balázs Béla-díjas Dénes Gábor is. „Engem nagyon érdekel az a magyar kincs, amiről keveset
tudunk, legyen ez tudománytörténet,
vagy legyen ez olyan típusú hős, mint
Szenes Hanna, aki nem csak író, nem
csak költő volt, hanem a 20. század
egyik igazi hőse. Szenes Hanna műveit
28 nyelvre fordították le, és számos ország, mint például Nagy-Britannia vagy
Izrael, nemzeti hőseként tiszteli. Ő egy
mintaértékű személyiség, és az, amit ő
tett, az minden korban példaértékű és
tanulságos” – osztotta meg gondolatait
filmje hőséről a rendező.
A dokumentumfilm Szenes Hanna életét
egészen 1944. november 7-én bekövetkezett haláláig követi. Mivel Hannának a
továbbtanulásra a zsidótörvények miatt

nem volt lehetősége, kitűnően leérettségizett, majd 1939-ben kivándorolt
Palesztinába. Amikor meghallotta, hogy
a brit hadsereg kelet-európai „zsidó
brigádot” toboroz, rögtön jelentkezett.
Csatlakozott a Haganához, a zsidó fegyveres védelmi szervezethez. Egyike volt
annak a 17 magyar zsidónak, akit a brit
mandátum területén az angol hadsereg
kiképzett, hogy Jugoszláviába ejtőernyővel ledobva őket megkíséreljék megakadályozni a magyar zsidók deportálását.
1944 márciusában értek földet, de csak
májusban lépték át a magyar határt.
Szenest a határnál letartóztatták, bebörtönözték, megkínozták, végül kivégezték. Nevét azóta világszerte ismerik,
Izraelben nemzeti hősként tisztelik.
»NÉMETH NÓRA

Sági Pálné:
Anyám, Apám és
testvérem emlékére
Mártírjaink fájó emlékének
Tartozunk egy gondolattal.
Emlékeink szálljanak az égig,
Hirdessék a sors gyalázatát.
Szívünk mélyén örökké itt fészkel
Végső sóhajuk elszállt mondata
Gázkamrából, mely az égig ér fel,
Vergődésük utolsó sikolya.
Kiáltásuk Végső szent emlékére
Utókornak új ösvényt mutat
Őrt álljon felettük az „Örök Béke”
Oltalmazza tiszta álmukat.
Elviselni, tűrni, emlékeivel megbirkózni ma és mindig elviselhetetlen…

Nyereményjáték
A 6. oldalon található cikkel kapcsolatban egy kérdést rejtettünk el
az újság bizonyos oldalán, amelyre
a helyes válasz a szövegből kiolvasható. A beküldők között 1 csomag
textilszaloncukrot sorsolunk ki a
Férckuckó felajánlásából.
Beküldési határidő:
2014. november 28.
Címünk:
ujkemenesalja@celldomolk.hu,
vagy Kemenesaljai Művelődési
Központ és Könyvtár, II. emelet 9.
számú iroda (Dr. Géfin tér 1.)
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Egyedi termékek, kiegészítők az év minden napjára
Ha Férckuckó, akkor kézműves termékek. Celldömölkön és környékén szinte mindenki látott már legalább egy
Barabás Tünde által jegyzett alkotást.
Különleges kidolgozásuk, egyedi kivitelezésük és láthatóan jó minőségük
messziről felismerhetővé teszi őket.

»Celldömölkön és vonzáskörzetében a
legtöbb ember munkáid láttán rögtön
a Férckuckó szóra asszociál. Mesélj egy
kicsit magadról!
– Varrónőként végeztem a Celldömölki
Műszaki Szakközépiskola és Szakiskolában 1998-ban. Ennek ellenére kipróbáltam magam más területeken is, mint
például az informatika, illetve rendelkezem tapasztalatokkal a minőségbiztosítás terén, a varrás azonban mindig is
esszenciális eleme volt az életemnek.
Eredeti szakmám iránt érzett szenvedélyem kiváló oktatóim érdeme is. Ezúton
is szeretnék köszönetet mondani Varga
Józsefné Irmi néninek, Papp Erzsébetnek
és Németh Juditnak. A családomról: van
két csodálatos gyermekem, egy 11 éves
nagylány, Hanna és egy 4 és fél éves fiú,
Marci. Ők is nagy szerepet játszanak abban, hogy visszataláltam a tulajdonképpeni kiindulópontomhoz, a varráshoz.
»Mikor történt meg ez a visszakanyarodás?
– Kislányom születése után ruhákat varrtam saját használatra, ekkor viszont még
nem gondoltam arra, hogy a varrással,
mint fő tevékenységgel kellene foglalkoznom. Ahogy Hanna nőtt, a ruhák
készítése egyre csökkent, majd végül
szinte teljesen abbamaradt. Újabb változást fiam születése jelentett. Ekkor
„szabadidőmben” újra leültem a varrógép elé. Az igazi fordulatot viszont egy
iskolai felkérés hozta el: Hanna osztályának készítettem névre szóló ülőpárnákat
Karácsonyra. Ezt követően egyre több
kisebb karácsonyi ajándékot csináltam

a családnak, barátoknak, ismerősöknek.
Ezekről mindig készítettem egy-egy fotót, majd feltöltöttem őket személyes
Facebook oldalamra. Így egyre több ember ismerhette meg ezeket. Végül 2012
szeptemberében létrejött a Férckuckó
nevű vállalkozás, valamint az ehhez tartozó Facebook oldal is.
»Mi a fő profilod? Van-e esetleg olyan
termék, melyet különösen szeretsz elkészíteni?
– Kezdetben takarókat, falvédőket, párnákat készítettem, de ezek nem igazán elégítették ki a kreativitásomat és
a folyamatos fejlődés iránti vágyamat,
továbbá ezek elkészítése rendkívül aprólékos folyamat. Egy-egy takarónál
maga az előkészület meglehetősen időigényes, így a megrendelések számát
mindig limitálni kellett. Ilyen jellegű
munkából ma már kevesebbet vállalok,
de nem zárkózom teljesen el tőlük. Jelenleg inkább kiegészítők készítésére
koncentrálok, és ezt nagyon élvezem.
Főképp táskákat, pénztárcákat, mobiltelefon-tartókat, párnákat, alkalmanként
ovis zsákokat, kisebb könyvborítókat,
hajpántokat és további kiegészítőket készítek. Különösen szeretem a táskákat,
ezek néha készletről is kaphatók. Innen
jött az elképzelés, hogy csinálni kellene
ún. táskafotózásokat. Az ötlet eredményesnek bizonyult, már három sikeres
fotózást könyvelhetek el. Ennek megvalósításához általában 10-11 táskát szoktam előre elkészíteni. Az első fotózáson
csak felnőtteknek készült darabokat mutattunk be, az utóbbi kettőn viszont már
gyermektáskákat is megörökítettünk.
»Vannak szezonális termékeid is?
– Igen. Ezek a termékek szorosan kapcsolódnak egy-egy ünnephez. Karácsony
közeledtével készítek különböző díszeket, csomagokat, mikulászsákokat, textil
szaloncukrokat és ehhez hasonló dolgokat. Tapasztalatom szerint az ötlet tetszik
az embereknek és igény is van rá. Sokan
szeretik lakásukat egyedi dolgokkal díszíteni, ünnepekkor pedig az egyediség
iránti igény csak fokozódik.
»Úgy tűnik, rendkívül fontos számodra a
megújulás.
– Így van. Hiszem, hogy csak úgy tudok
előrelépni, valamint úgy találhatok mindig új motivációra, ha folyamatosan valami új dolog megalkotására törekszem.
Ahogy egyre nagyobb a kereslet a kézműves termékek iránt, nagyobb a kínálat is. Minden hónapban kitalálok egy új
terméket vagy régi termékeim anyagát,
fazonját változtatom meg és így kísérle-

tezek valami új megalkotásával. Fontos
számomra a kreativitás, inspirációk keresése, ami ennek a szakmának velejárója
is. Egy dolog van, amit még a kreativitásnál is fontosabbnak tartok, ez pedig
az általam létrehozott termékek minősége. Ha nem vagyok elégedett egy
elkészült munkámmal, újra kezdem azt
és addig csinálom, amíg nem találom
tökéletesnek.
»Milyen visszajelzéseket kapsz termékeidről?
– Nagy nyugalommal tölt el, hogy azt
mondhatom, sok pozitív visszajelzést
kapok tevékenységemről. A legjobb
vevői reakció az, ha egy régi vásárló
ismét megrendelést ad le nálam, és ez
szerencsére elég gyakran elő is fordul.
Facebook oldalamon is számos pozitív
hozzászólást kapok.
»Hogyan lehet felvenni veled a kapcsolatot? Mi a rendelések leadásának módja?
– Elsősorban a már többször is említett
Facebook oldalamon lehet elérni, Férckuckó néven. Itt meg lehet tekinteni
minden általam készített terméket, továbbá rendszeresen meghirdetek nyereményjátékokat is. Az oldal lehetőséget
ad arra, hogy az érdeklődők üzenetek
formájában vegyék fel velem a kapcsolatot. Ezen kívül meg lehet találni szintén ugyanitt további elérhetőségeimet
is, mint például a telefonszámom vagy
az e-mail címem. Másodsorban folyamatosan járok bababörzékre Celldömölkre,
Sárvárra, Veszprémbe és Szombathelyre
is. Ezekre az eseményekre késztermékeket viszek, és külön standot állítok fel.
Általában a börzék időpontja előtt egy
héttel már megtekinthetőek a Facebook
oldalon a börzéken eladásra kínált termékeim.
»Életed egy nagy részét a varrás tölti ki,
rengeteg rendelést kapsz, mégis mindig
van új motivációd. Mi a titkod?
– Ez számomra nem csak egy munka,
hanem a hobbim is. Úgy gondolom, manapság nagyon ritka az, hogy az embernek az a foglalkozása, ami egyben egyik
kedvenc időtöltése is. Attől válik egy
munka hivatássá, hogy szívvel-lélekkel
csinálhatom. A sok pozitív visszajelzés
láttán tudok újult erővel tovább menni
a megkezdett úton. Továbbá azt is el kell
mondanom, hogy a családom támogatása nélkül a Férckuckó nem lenne az,
ami most. Mindig mellettem állnak és
minden segítséget megkapok tőlük. Köszönöm a felém áradó türelmüket, szeretetüket és a belém vetett bizalmukat.
»NÉMETH ALÍZ
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»OKTATÁS

Berzsenyis siker a Bolyai Matematika Csapatversenyen
„Ha rossz kedvem van, matematizálok,
hogy jó kedvem legyen. Ha jó kedvem
van, matematizálok, hogy megmaradjon
a jó kedvem” – hangzott a Rényi Alfrédtól származó idézet a Bolyai Matematika
Csapatverseny megyei fordulójának ünnepélyes díjkiosztó ünnepségén a NYME
Bolyai János Gyakorló Általános Iskola
és Gimnázium tornacsarnokában november 6-án, ahová a megye legeredményesebb csapatai kaptak meghívást.
A színvonalas műsorszámokkal átszőtt
rendezvényen derült fény az első hat
helyezett sorrendjére. A csapatok és felkészítő tanáraik díjazásban részesültek.
A Bolyai csapatversenyt először 2004ben rendezték meg Észak-Budán, azzal
a céllal, hogy a diákok közösen, összedolgozva oldjanak meg problémákat,
megtapasztalják az együttgondolkodás
örömét, közben pedig összemérhessék
tudásukat. A következő években Budapest többi körzete és Magyarország megyéi is bekapcsolódtak, majd 2010-től
a határon túlról is szervezetten vesznek
részt a versenyben, amely 2013-ban
már 34 000-nél több résztvevővel indult. A versenyen idén is 3–8. osztályos
tanulók évfolyamonként szerveződő 4
fős csapatai vehettek részt. A 7. és 8.
osztályosok két-két kategóriában versenyeztek aszerint, hogy általános iskolai
vagy gimnáziumi osztályba járnak.
A Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szak-

A NYERTES CSAPAT (BALRÓL):
TÓTH BENEDEK HUBA, SZABÓ BENEDEK, DR. GULYÁSNÉ
TINGER TÜNDE, VRASKÓ ZSÓFIA, TÓTH ÁKOS

képző Iskolát évfolyamonként egy-egy
csapat képviselte a hatosztályos tagozatról. Szépen szerepelt a 7. H osztály
csapata (Bakonyi Bertalan, Imre Balázs,
Kontics Péter, Szemenyei Adél Beatrix,
felkészítő tanár: Horváth Zsófia), de dobogós helyezést nem sikerült elérniük.
A 8. H csapata (Horváth Ákos, Szabó
Benedek, Tóth Benedek Huba, Vraskó
Zsófia, felkészítő tanár: Dr. Gulyásné
Tinger Tünde) viszont a megye 26 nyolcadik évfolyamos csapata közül a legeredményesebbnek bizonyult. Sajnos az
országos döntőn mégsem képviselhetik
a megyét, mert a gimnáziumi kategóriában alacsony volt az indulók száma. A
csapat három tagja már előző évben is
részt vett a megmérettetésen, de akkor
nem voltak ilyen sikeresek. A verseny
légkörét dicséri, hogy ennek ellenére
nem vesztették el a kedvüket és lel-

Szlovákiában jártak a városi általános iskola diákjai
A „HAT-14-01. számú HATÁRTALANUL!”
pályázat nyerteseként a Celldömölki
Városi Általános Iskola 7. c és 7. d osztályos tanulói 2014. október 13-án, 14-én,
15-én és 16-án Szlovákiában, a Felvidéken vettek részt tanulmányi kiránduláson. Diákjainkat a két osztályfőnök és
az iskolavezetés kísérte el. A szervezést
és a lebonyolítást a Scool-Túra Kft. segítette. Munkájukat ezúton is köszönjük.
Az útvonal a következő volt:
1. nap: Komáromban megkoszorúztuk
Jókai Mór és Bartók Béla emlékművét.
Szklabonyán megtekintettük azt a felújított házat, amelyben Mikszáth Kálmán a
gyermekéveit töltötte. Az udvaron gólyalábaztunk, ördöglakatok kinyitásával
próbálkoztunk. Kékkőn, a Balassa-család
barokk stílusú főúri kastélyában gyerekjáték-kiállítást és különböző típusú bábokat néztünk meg. 2. nap: Rozsnyóba,
a gazdag történelmi múlttal rendelkező

városba érkeztünk, melynek fejlődését
III. András, Nagy Lajos, Mária Terézia és az
Andrássy család is segítette. Az Őrtorony
jellegzetes épülete a bányavárosnak. Innen a Szlovák-karszt részét képező Unesco világörökség természeti örökségeként
nyilvántartott gombaszögi barlangba látogattunk. Itt az egyedülálló, spagettiként
fejlődő cseppkövekben gyönyörködtünk.
Az estét Rimaszombaton töltöttük. A város a szombati vásárairól és a Rima folyóról kapta a nevét. A városnéző séta a
Keresztelő Szent János templomtól indult.
3. nap: Következő úticélunk Zólyom volt.
A település egykoron a felvidéki bányavárosok keleti részét irányította. Falai között
halt meg Szent László király is. Ma a Szlovák Nemzeti Galéria számos értékes festménye, ikonja és szárnyas oltára található
itt. A Zólyomi-medencében továbbutazva
megérkeztünk Szlovákia ékszerdobozába,
Besztercebányára. A Garam kanyarulatában fekvő város ma is az arany-, ezüst- és

kesen készültek idén is. Az elmúlt egy
év elég volt arra, hogy megtanuljanak
hatékonyan együtt dolgozni, ne vesszenek össze egy-egy feladat megoldásán.
Igazi csapattá váltak és ennek eredményeképpen léphettek a képzeletbeli dobogó első helyére. Különösen hízelgő
számunkra ez az eredmény, hiszen kisvárosi iskolaként a megye legjobb hírű
gimnáziumának csapatait sikerült megelőzni.

Eredmények:
8. osztály – gimnáziumi kategória:
1. hely: Celldömölki Berzsenyi Dániel
Gimnázium és Szakképző Isk., Celldömölk
2. hely: NYME Bolyai János Gyakorló Általános Isk. és Gimn., Szombathely
3. hely: NYME Bolyai János Gyakorló Általános Isk. és Gimn., Szombathely
4. hely: Szentgotthárd és Térsége Iskola
Vörösmarty Mihály Gimn., Szentgotthárd.
7. osztály – gimnáziumi kategória:
1. hely: NYME Bolyai János Gyakorló Általános Isk. és Gimn., Szombathely
2. hely: NYME Bolyai János Gyakorló Általános Isk. és Gimn., Szombathely
3. hely: NYME Bolyai János Gyakorló Általános Isk. és Gimn., Szombathely
4. hely: Celldömölki Berzsenyi Dániel
Gimnázium és Szakképző Isk., Celldömölk.
higanybányászat központja. A főtér pompás épületei a gazdag polgári múltat idézik. Ismét egy bányaváros következett a
Bisztrica és a Körmöc patakok völgyében:
Körmöcbánya. Az egykori Magyar Királyság egyik legjelentősebb bányavárosa és
pénzverő helye. Kiváltságait Károly Róbertnek köszönhette. Napjainkban itt
készül Grúzia és több afrikai ország fizetőeszköze is. 4. nap: Hazaindultunk. Útközben Léva várának romjait fedeztük fel. Az
erődítményt a 18. században Vak Bottyán
robbantotta fel a kuruc-labanc harcok során. A történelmi múlt átélése után vendégségben jártunk a párkányi Ady Endre
Alapiskolában, ahol közel 700 magyar
nemzetiségű diák tanul. Itt bemutattuk az
iskolánkat, és átadtuk ajándékainkat.
A záró foglalkozásra már itthon, iskolánk
épületében került sor.
A négy nap során az elméleti tudás mellett diákjaink a gyakorlati életben is
felhasználható tapasztalatokkal gazdagodtak. A Felvidéken együtt eltöltött idő
mindannyiunk számára felejthetetlen élmény marad.
»HARTMANNÉ FEKETE ILDIKÓ
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Újborkóstoló és libafutam Szent Márton napja alkalmából
Celldömölkön is színes programkínálattal várták Márton nap alkalmából
az érdeklődőket. A délelőtt folyamán
a Ság hegyi újbor kóstolására nyílt lehetőségük a résztvevőknek, délután
kulturális műsorokkal, libafutammal
folytatódtak a programok.
Az idei évben először szerveztek Celldömölkön Szent Márton kultuszához kapcsolódó rendezvényt. A kirakodóvásárral
egybekötött játékok és újborkóstolás
csak egy volt az idei évben a TDM és
a KMKK által szervezett programok sorozatának. „2012 őszén alakult a Ság
Hegy Térsége Turisztikai Egyesület azzal
a céllal, hogy a celldömölki és másik tíz
önkormányzattal, valamint turisztikai
vállalkozókkal együtt népszerűsítsék
a Ság hegyet és környékét, amelyhez
2013 novemberében segítségül kaptunk
egy 50 millió forintos pályázati támogatást. A turisztika nagyon fontos eleme,
hogy nem csak az infrastruktúrát kell fejleszteni, hanem rendezvényeket is kell
szervezni. A pályázat keretében tizennyolc rendezvényt valósítunk meg, ezek
közé tartozik a tavasszal megrendezett
Tulipán Fesztivál, számos nyári program,

az őszi szüreti fesztivál és a most zajló I.
Márton Napi Vulkánsági Vigasságok is”
– mondta el Heinrich Máté, a VulkánSág
TDM elnöke. Így november 15-én a Vulkán fürdőn a Márton napi játékoké és az
újboré volt a főszerep. A délelőtti programok során a helyi borosgazdáknak
lehetőségük nyílt áldást kérni az idei
palackokra. Habár 2014 keserves év volt
a szőlőgazdák számára, a nehéz munka
ezúttal is meghozta gyümölcsét, Márton
napján már meg lehetett kóstolni a Ság
hegy szőlőiből préselt nedűt. Elsőként
a Kissomlyón az egyik legismertebb és
legjobb borkészítőként számon tartott
Végh Rezső mondott pár bevezető gondolatot a borászatról és a borlovagsági

címről, majd az újborokról Dénes Tibor
borász tartott beszámolót, tőle a közönség azt is megtudhatta, hogy az idei
évben a rizlingek hozták a jó, gyümölcsös, zamatos borokat. A borkóstolás
előtt Kirner Antal Zoltán plébános mondott áldást az újborokra, hangsúlyozva,
hogy a nedű világi funkciója mellett a
kereszténység egyik fontos jelképének
is számít. A borkóstolás mellett számos
vásári játék várt az érdeklődőkre, a legkisebbek például a Márton naphoz kapcsolódó kilencállomásos pályán tehették
próbára ügyességüket, melynek elvégzéséért „mártonkifli” volt a jutalom. Délután is folytatódtak a színes programok.
Az I. Vulkánsági Libafutam végül a rendezvény egyik legnépszerűbb elemévé
vált, tizennyolcan álltak rajthoz, hogy
vesszővel hajthassák a tollasokat. A délután folyamán sor került még csikós- és
fogatbemutatóra, majd lézerjáték, az
Ultraviolák Liba Showja és Peller Anna
operett műsora zárta a rendezvényt.
A hideg idő ellenére sokan látogattak
ki a vigasságra, így a szervezők bíznak
abban, hogy a Márton napi vigasság hagyományt teremt a városban.
»NÉMETH NÓRA

Kedves Olvasóink!
Mint ahogy korábbi lapszámunkban hírül adtuk, játékra invitáljuk Önöket:
lapunkban a jelenleg nyitva tartó Látványok és tekintetek c. tárlat négy darabjából találhatnak egy-egy képrészletet. Ebben a lapszámban közöljük
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 értékes nyereményeket sorsolunk ki.
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Az első gyertya
lángja november
29-én 16 órakor lobban
fel a Szent Benedek
Katolikus Általános Iskola
diákjai és a Soltis Lajos
Színház műsora kíséretében.

December 6-án
Mikulás napját is
köszönti a második gyertyagyújtás. Fellépnek majd
az Energy Dance táncosai és a
Tücsök Bábcsoport. Radányi Károly zenéje közben megérkezik a
Mikulás. Az ezt követő Mikulás
partin a Pandorra zenekar
szórakoztatja a közönséget.

December 13-án
a harmadik gyertya
fényénél az Ádám Jenő
Zeneiskola tanárai, a
Celldömölki Városi Általános Iskola diákjai és a
Berzsenyi Táncszínház
szerepelnek.

A Liszt Ferenc Vegyeskar, a Városi Óvoda
gyermekei, Geiger Nikoletta énekes, a Kemenesalja
Néptánccsoport kicsi és nagy
táncosai december 20-án, a
negyedik gyertya meggyújtásakor kívánnak áldott
ünnepeket.

Programajánló
a KMKK kínálatából
2014. november 24–29-ig „Játékos
tudomány – a fizika csodái” című interaktív kiállítás és játszóház.
Belépőjegy: 400 Ft/fő (csoportos
gyermek és ifjúsági jegy); 500 Ft/fő
(gyermek és ifjúsági, nyugdíjas); 600
Ft/fő (felnőtt).
A kiállítás nyitva tartása: hétfőtől
péntekig: 8.00–18.00 óráig, szombat:
10.00–18.00-ig
Helyszín: KMKK előcsarnok.

»MÛVELÔDÉS

Ünnepi hétvégék adventban
Az Együtt Celldömölk Városért
Egyesület
és
a Kemenesaljai Művelődési Központ és
Könyvtár szervezésében Celldömölk Város
Önkormányzata támogatásával idén is
felgyúlnak a város adventi koszorújának gyertyái a Szentháromság téren.
Az ünnepi műsorokban fellépnek a helyi óvodások, általános és középiskolás
diákok, a KMKK művészeti csoportjai,

az Ádám Jenő Zeneiskola és AMI tanárai, a Soltis Lajos Színház tagjai, a
Kemenesalja Néptánccsoport és utánpótlás gyermekcsoportja, a Liszt Ferenc
Vegyeskar, a Berzsenyi Táncszínház, a
Tücsök Bábcsoport, az Energy Dance
Sporttánc Egyesület táncosai, és Geiger
Nikoletta énekes. Minden alkalommal
a történelmi egyházak képviselői ünnepi gondolataikkal és igehirdetéssel
teszik teljessé az adventi várakozást.
A város vezetői köszöntőt és jókívánságokat mondanak. Az ECVE tagjai forralt
borral, teával, pogácsával és süteménynyel kínálják a vendégeket.

December 23-án 19.00 órakor kezdődik az Együtt Celldömölk Városért Egyesület által szervezett, immár hagyományossá vált karácsonyi jótékonysági
hangverseny, melyen idén St.Martin
szaxofonos Lelkek érintése, valamint
olasz vendégművészek Karácsonyi
koncert olasz módra című műsorukkal
szerepelnek. A jótékonysági hangverseny bevételét idén is a celldömölki
Mentőállomás számára ajánlja fel az
egyesület, ezáltal is növelve a lehetőségét annak, hogy a város minél előbb
sürgősségi mentőautóhoz jusson. Ezt

a célt támogatja a rendezvényeken az
adományok gyűjtése is. Kérik ezért a
lakosságot, cégeket és civileket egyaránt, hogy minél többen vegyenek
részt az adventi gyertyagyújtásokon és
a jótékonysági koncerten. A zene által
lélekben is közelebb jutnak a karácsony bensőséges hangulatához, egyúttal egy nagyon fontos ügyet szolgálnak vele: a sürgősségi mentő ugyanis
régi hiányt hivatott pótolni.
A szervezők mindenkit hívnak és várnak – legyünk együtt szeretetben és
békességben az adventi várakozásban!

2014. november 27. (csütörtök), 17.00 óra
Szindbád hazamegy – Márai Sándor
„Égi születésnapja” 25. évfordulójának emlékére. Pálfy Margit színművész
előadóestje.
2014. november 28. (péntek), 10.00 és
14.00 óra
A várkastély titka című mesejáték a
Maszk Bábszínház előadásai (mesebérlet
2014/2015 évad) Belépőjegy: 1200 Ft
(csak a délelőtti előadásra kapható).
2014. november 30-ig látogatható a
„Látványok és tekintetek” – a 19. századi
magyar festészet a pécsi Janus Pannonius

Múzeum gyűjteményéből című kiállítás.
Helyszín: KMKK Móritz Galéria.
November 30-án (vasárnap) 17.00 órakor a kiállításhoz kapcsolódó kvízjátékok
nyereményeinek sorsolása. Helyszín: Móritz Galéria.
December 5-én (péntek) 14.00–20.00
óráig
Házhoz megy a Mikulás – a szolgáltatás
ára: 1000 Ft/fő.
Információ és jelentkezés: Veres Szabina
szervezőnél 95/779-302, kmk@cellkabel.
hu; Jelentkezési határidő: december 4.
(csütörtök), 17.00 óra.
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In memoriam Somogyi Lajos (1959–2014)
Kegyelettel és fájdalmas emlékezéssel
állunk most itt, hiszen egy olyan embertől kell végső búcsút vennünk, aki
mindenkinek mást jelentett. A bánat,
amelyet egy hozzánk közelálló ember
elvesztése okoz, a bánatok legmélyebbike. Némán állunk, felkészülve a búcsúra
és közben számtalan gondolat kavarog
bennünk. Az élet hétköznapi gondjai
közepette tesszük a dolgunkat, napról
napra, percről percre, aztán egy napon
rádöbbenünk arra, hogy ismét eltávozott közülünk valaki, aki fontos része volt
munkánknak, életünknek, napjainknak.
Igen. Ekkor megtörik a szokott lendület,
megállít a szomorúság és elgondolkodtatásra késztet a halandóság tudata.
Tudjuk és érezzük, hogy most csak a testtől, a hamvaktól búcsúzunk, ám emléke,
kedves arcának feledhetetlen vonásai,
mély hangja mindörökre velünk marad.
Idézzük fel, kitől is búcsúzunk tulajdonképpen?
Egy szerető hűséges férjtől… egy gondoskodó, fiaiért mindig aggódó édesapától…
egy jó rokontól, akinek mindig volt ideje,
türelme a tágabb családjára is… egy igaz
baráttól… egy szakmailag, emberileg jól
felkészült kollégától. A család, a barátok,
a kollégák képzeletbeli erdejében SZÁLFA
voltál és ez a szálfa most kidőlt. Halálod
mindannyiunk gyásza. Végül nem Te, a
szervezeted adta fel a küzdelmet. Ebbe
bele kell nyugodnunk.

Búcsúzunk a HEGYBÍRÓTÓL, csupa nagybetűvel a Somlói Borvidék hegybírója
voltál 2000 óta. Sokrétű szakmai végzettséged és az ezzel párosuló emberséged
alkalmassá tett arra, hogy borvidékünk
érdekében mindent elkövess azért, hogy
a Somlói, a Ság hegyi, Kissomlyói bor
újból híressé váljon. A hegyközség szakmai munkáját kezdettől fogva magadénak tekintetted. Részt vettél az országos
szervek munkájában, véleményeddel
segítetted a hegyközségi törvény, a bortörvény, a jövedéki törvény megszületését. A hegyközség mint működő hivatali
szervezet kiépítésében, működtetésében borvidékünkön oroszlánrészt vállaltál. Fáradhatatlanul dolgoztál azon, hogy
a szőlősgazdák, borászok a törvények
útvesztőjében könnyen, gyorsan, szabályosan eligazodjanak. Korrekt emberi és
szakmai kapcsolatokkal bírtál, az egyszerű gazdatársakkal, a magas szintű hiva-

Egészségnap a diabétesz megelőzéséért
November 14. a diabétesz világnapja. Ebből az alkalomból szervezett a
Cselekvő Összefogással Celldömölkért
Egyesület egész délutános egészségprogramot a KMKK-ban, ahol a résztvevők különböző szűrővizsgálatokon
és tanácsadáson is részt vehettek.
Diabétesz világnapot először 1991-ben
szervezett a Nemzetközi Diabetes Szövetség és az Egészségügyi Világszervezet,
látva a cukorbetegség világméretű terjedését. Népszerűsége azóta folyamatosan
nő, rendezvényei több százmillió embert
kapcsolnak össze a világon, orvosokat,
ápolókat, cukorbetegeket és családtagokat. A tavalyi évben is csatlakozott már
Celldömölk a kezdeményezéshez, akkor
a Kemenesaljai Szív-, Érrendszeri- és Cukorbetegekért Alapítvány szervezésében
jött létre a rendezvény. A diabétesz világnapját minden évben november 14-én,
Frederick Banting, az inzulin egyik fel-

találójának születésnapján tartják. Idén
a Cselekvő Összefogással Celldömölkért
Egyesület szervezett ez alkalomból diabétesz világnapi rendezvényt. Délután
három órakor kezdődtek a programok,
elsőként Fehér László polgármester köszöntötte a hallgatóságot az egyesület
nevében, majd dr. Várbíró Mária belgyógyász tartott orvosi előadást a cukorbetegségről. „A cukorbetegség korunk
világjárványa. A mai ember keveset mozog, sokat ül, és lényegesen többet eszik
annál, amennyi az anyagcsere-fenntartáshoz és a mozgáshoz szükséges. Ezáltal
megemelkedik a vérnyomás, a vércukor
és a vérzsírok szintje, emelkedik a testsúly is, és egy komplex betegség alakul
ki, amelynek súlyos következményei
lesznek. Ilyen például az idő előtt bekövetkező érelmeszesedés, ami vezethet
strokehoz, szívinfarktushoz, vesekárosodáshoz, vaksághoz, végtag elvesztéséhez. Ezért kell a fiatalokban is tudatosítni,

talokkal könnyen megértetted magad.
Búcsúzunk egy bort szerető embertől.
Lajos 1977. óta foglalkozott szőlő- és
bortermeléssel, először munkavállalóként, majd magánvállalkozóként. Saját
boraidra mindig büszke voltál – jogosan.
De a hegyközség életében fáradhatatlanul szervezted szakmai igényességeddel
a borversenyeket, amelyeknél szakmai
ars poetikád köszönt vissza. Csak igényesen előállított, jó minőségű borral
lehet piacra bejutni és ezzel öregbíteni
borvidékünk jó hírét. Sokat tanulhatott Tőled öreg, fiatal, az, aki figyelte
szavaid és megértette szándékaid és
gondolataid. Szerettek, mert egyenes,
korrekt, határozott, melegszívű, segítőkész ember voltál. Tudásod, akaraterőd
és sokéves tapasztalatod, rendíthetetlen
szakmai tisztességed révén vitathatatlan
tekintélyt vívtál ki magadnak és közös
ügyünknek, a szőlészet, borászat szent
ügyének.
Tisztelt gyászoló család, barátok, ismerősök! A szomorú soron nem értem végig,
de úgy gondolom, hogy Lajos barátunk,
kollégánk személyében ennyi minden
egyesült. Ő VOLT A SOMI, a SOMOGYI LAJOS.
Búcsúzunk Tőled a Somlói Hegyközség
szőlősgazdái nevében. Búcsúzik a Somló,
a Somlói táj, búcsúzik a Kemenesalja, a
Kissomlyó, a Ság hegy.
Isten veled Lajos, nyugodj békében.
»DANKA IMRE
hogy a mozgásra és a megfelelő életmódra figyelni kell, mert a diabétesz
kialakulását meg lehet előzni” – mondta
el előadásában dr. Várbíró Mária belgyógyász főorvos. A tájékoztató után a KMKK
aulájában folytatódtak a programok, a
résztvevők szakemberek segítségével
végezhették el a különböző szűrővizsgálatokat, vércukor- és vérnyomásmérést.
Nem csak a különböző egészségügyi méréseket végeztethették el az érdeklődők,
de ételbemutatóval egybekötött életviteli tanácsadáson is részt vehettek. Ahogy
azt a szakemberek gyakran hangoztatják, a cukorbetegség kialakulásának két
legfontosabb oka a mozgásszegény életmód és az egészségtelen táplálkozás. A
rendezvény programjai ezek ellen kívántak tanácsadással, megoldással szolgálni.
A világnapi rendezvény utolsó programjaként a résztvevők közösen vonultak fel
a KMKK elől. A sétához csatlakozók közösen hívták fel a figyelmet a diabétesz
kialakulásának kockázataira, és az egészségtelen életmód veszélyeire.
»NÉMETH NÓRA
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Megkérdeztük
» válaszoltak

»OLVASÓI OLDAL

Szoktál olvasni szabadidődben?

»KÉRDEZ: NÉMETH NÓRA

»FOTÓ: NÉMETH ALÍZ

Németh
Zsolt
Gábor

Manapság már inkább szoktam
az online felületeket olvasgatni, legfőképpen a híreket,
olyasmiket, amik mindenkit
érdekelnek. Az az igazság,
hogy nincs idő hosszabb terjedelmű szövegek elolvasására, ha lenne felesleges időm,
azt inkább alvással tölteném.
Az utolsó könyvélményeim
még a kötelező olvasmányokig nyúlnak vissza az iskolába.
Emlékszem például a Rómeó
és Júliára, érdekes módon először a filmet láttam, csak aztán
olvastam el a drámát, mégis a
könyv tetszett jobban, talán a
nyelvezete miatt.

Németh
Laura

Gyakran szoktam olvasni, főként az ifjúsági regényeket
szeretem, amik a korosztályomhoz, a korosztályomról
szólnak. Emellett a fikciós történeteket kedvelem igazán,
a fantasyket, mint például a
Percy Jackson-sorozat, amit
nemrég kezdtem el olvasni,
és nagyon tetszik. De szeretem a Kertész Erzsébet műveket is. Úgy gondolom, hogy a
film és a könyv teljesen más
élményt nyújt, és általában a
könyvek azok, amik nagyobb
hatást gyakorolnak rám, ezért
is szeretek olvasni, néha még
a kötelező irodalmat is.

Baráth
Kata

Természetesen szoktam olvasni, a legnagyobb kedvenceim
a romantikus fantasyk, mint
amilyen az Alkonyat-sorozat,
de nagyon szeretem például a
teljesen más műfajú, bár szintén romantikus Tyneford-házat
Natasha Solomonstól. Főként
a dráma van rám nagy hatással, mint például a Rómeó
és Júlia, és azok a könyvek,
amik elgondolkodtatnak, mint
például a Tartuffe. Ezt olvastuk utoljára az iskolában, és
megfogott az életszerűsége.
A dráma amúgy is közelebb
áll hozzám, mint az elbeszélő
irodalom.

Takács
Andrea

Szabadidőmben általában olvasni szoktam tévénézés helyett. Sokkal jobban át tudom
élni a történetet, ha magam
képzelhetem el annak képi
világát. Ettől válik egy könyv
számomra személyessé és
maradandó emlékké. Nincs
kedvenc műfajom, bármit elolvasok, ami felkelti érdeklődésemet. Kötelező olvasmányok
terén azt kell mondanom, hogy
elolvastam őket, de nem álltak
közel hozzám. Jelenleg Oravecz
Nóra Összekötve című regénye a kedvencem, a jövőben
ennek folytatását szeretném
megvásárolni és elolvasni.
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Lezárult a SuliMoped program

Sikeresen lezárult a SuliMoped program. Június 10-én 33 diák vehette át az
ingyenes tanfolyamon megszerzett segéd-motorkerékpár jogosítványát.
Tavaly év végén indult ismét útjára az
Országos Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága által szervezett
SuliMoped program, melynek keretén
belül minden megyéből kiválasztottak
egy-egy iskolát, ahol az egy előzetes
felmérőn legjobban teljesítő diákok ingyenesen szerezhették meg segéd-motorkerékpáros jogosítványukat. Vas
megyéből a Celldömölki Városi Általános Iskola 33 tanulója vehetett részt a
programban, és végezhette el a tanfolyamot. A 7–8. osztályos tanulók november óta folyamatosan készültek az
év végi forgalmi vizsgákra, az elméleti
és KRESZ-oktatásban Kondics Balázs, az
iskola technika és közlekedési ismeretek
tanára volt segítségükre, míg a gyakorlati felkészülést a Ritmo Gépjárműveze-

tő-képző Kft. biztosította. A program a
tanév végére lezárult, a diákok mindannyian sikeresen vették az akadályokat, minden vizsgán megfeleltek, így
a június 10-i zárórendezvényen mind a
33-an büszkén vehették át vezetői engedélyüket. Az eseményen részt vettek a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
képviselői, a Ritmo oktatói, valamint az
iskola vezetője és pedagógusai. Dr. Palkó
Andrea rendőr alezredes emlékeztette a
tanulókat a program legfontosabb céljára, vagyis hogy minél többen és minél
korábban megtanulják a helyes közlekedési szabályokat. Az iskola igazgatónője,
Danka Adél és a Ritmo képviselői pedig
egyaránt örömüket fejezték ki, hogy a
diákok kellő szorgalommal és komolysággal vettek részt a programban. Az
elismerő oklevelek és a jogosítványok
átadása után a tanulók megkapták szervezőktől az utolsó figyelmeztető jókívánságot is: „Balesetmentes közlekedést!”
»NÉMETH NÓRA

Asztalitenisz
Extra liga:
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA –
U21 Team Szlovákia 6:1
Fazekas Péter 2, Kosiba Dániel 2, Ecseki Nándor 1, Kosiba – Ecseki páros ill.
Alex Valuch 1. A simának tűnő végeredmény ellenére színvonalas, látványos meccseket láthattunk. Az ellenfél
fiatal játékosai roppant gyorsak voltak
és nagyon határozottan játszottak.
Így minden mérkőzésen erősen kellett koncentrálni a celli játékosoknak.
Ennek leginkább a nézők örülhettek,
akik így látványos labdameneteknek
tapsolhattak.
Bajnoki mérkőzések:
NB II.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA II. –
Polgárdi SE 14:4
Ölbei Péter 4, Teket Attila 4, Lukács Balázs 3, Iván Csaba 2/2, Iván Cs. – Iván
Bertold páros. Nem okozott gondot a
hazaiaknak a Polgárdi legyőzése.
NB III.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA III. –
SZAK Sportiskola Szombathely 7:11
Dr. Németh Gábor 2, Máthé Gyula 2,
Fehér László 1, Tarr Sándor 1, Tarr –
Máthé páros. A megyei rangadón
nagy csatában az esélyesebb SZAK
szerezte meg a győzelmet.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA IV. –
Győri Elektromos II. 12:6
Tamás László 4, Szabó Ferenc 3, Csapó
László 3, Balázs Gyula 1, Szabó –
Csapó páros. A celliek magabiztosan
hozták a kötelezőt.

Halhatatlan vízilabdázó
Dr. Faragó Tamás lesz a vendége a
Cselekvő Összefogással Celldömölkért
Egyesületnek 2014. november 27én (csütörtökön) 19 órától. Az olimpiai bajnok vízilabdázóval, a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének
tagjával a Kemenesaljai Művelődési
Központban találkozhat a közönség,
műsorvezető Vízy András. Az est házigazdája Fehér László polgármester.
A rendezvényre a belépés díjtalan.
Kérdés: Milyen jellegű termékeket
készít Tünde a legszívesebben?
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875 nap után a dobogó tetején
Bük – Celldömölk 0-18 (0-9)
Bük, 30 néző, Vas megyei labdarúgó-bajnokság 13. forduló, 2014. november 8.
Vezette: Hittaller Roland (Pungor Zoltán,
Lukács Lívia).
Bük: Ligeti – Kocsis, Karvalits, Németh, Kovács – Simon, Bogdán, Horváth, Sárközi –
Kondor, Sifter. Edző: Stieber József.
Celldömölk: Zseli – Vajda, Varga (Lőrincz
46. p.), Györkös, Lendvai – Enyingi Márk,
Szuh (Baranyai 46. p.) – Enyingi Marcell
(Horváth 46. p.), Németh, Pungor (Piri 46.
p.), Virág. Edző: Koman Vladimir.
Góllövők: Németh József 4 (10., 31., 73 és
76. p.), Enyingi Marcell 3 (14., 15., 40. p.),
Virág Martin (20. p.), Szuh Ferenc 2 (27.,
45. p.), Pungor Norbert (36. p.), Baranyai
Zsolt (56. p.), Piri Balázs 3 (64., 66., 68.
p.), Lőrincz Gábor 2 (71., 88. p.) és Enyingi
Márk (78. p.).
Kiállítva: Karvalits Tamás (85. p.)
Előmérkőzés: Bük U21 – CVSE U21 0-17 G.:
Horváth Márk (5), Szép Dániel (5), Szakál
Márk, Hideg Péter, Balázsi Krisztián (2),
Sztojka Olivér, Büki Martin és Magó Miklós
(öngól). Kiütéses győzelem a tabella utolsó
előtti helyén tanyázó hazaiak ellen.
Celldömölk – Uraiújfalu 8-1 (5-0)
Celldömölk, 200 néző, Vas megyei labdarúgó-bajnokság 14. forduló, 2014. november 15.
Vezette: Tóth Róbert (Hollósi Gábor, Kovács Jenő).
Celldömölk: Zseli – Vajda, Varga, Bodor
(Lendvai 46. p.), Györkös (Németh 46. p.)
– Enyingi Marcell (Hajas 51. p.), Enyingi
Márk, Szuh (Szakál 46. p.), Virág (Horváth
46. p.) – Pungor, Piri. Edző: Koman Vladimir.
Uraiújfalu: Pap – Nagy, Sándor, Gallen A.,
Keszei – Kiss, Gallen I., Sarang, Molnár –
Szabó, Tóth. Edző: Csákvári Zsolt.
Góllövők: Szuh Ferenc (2. p.), Enyingi Marcell 2 (9., 34. p.), Pungor Norbert 2 (14.,
59. p.), Virág Martin (40. p.), Németh József
(52. p.) és Hajas Máté (90. p.), illetve Tóth
Zsolt (78. p.).
Előmérkőzés: CVSE U21 – Uraiújfalu U21
15-0 (7-0) G.: Mógor Krisztián (3), Baranyai Zsolt (2), Németh Szilárd, Lőrincz
Gábor (5), Horváth Márk, Szép Dániel (2)
és Sztojka Olivér. Újabb nagyarányú győI M P R E S S Z U M

CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

zelem, mellyel már egy fordulóval a vége
előtt megvan az őszi bajnoki cím.
Ami a lényeg, a két nagykülönbségű győzelemnek köszönhetően 875 nap után újra
a Celldömölk neve olvasható a bajnokság
első helyezettjeként. Az első győzelem után
ugyancsak jobb gólkülönbséggel foglaltuk
el ezt a kellemes helyet, de a második után
már két pont előnyünk is van a második Répcelak előtt, mivel ők a fordulóban döntetlent
játszottak a harmadik helyezett Király SZE
ellen. Az a bizonyos 875 nappal ezelőtti nap
2012. június 17-én volt, ami annak a szezonnak az utolsó fordulójának a napja volt, azaz
bajnoki címet is jelentett egyben az az első
hely. Ezzel az első hellyel 73 bajnoki meccset
követően (két teljes évadban nem jutottunk
e magasságra) vagyunk megint az élen,
bajnoki címet természetesen ez még nem
ér, de ha odafigyelünk az utolsó fordulóra
is, az őszi bajnoki címet érheti, jelentheti. A
két mérkőzésről nem könnyű tudósítást írni,
nem is lehet a szokványos módon mondjuk
a gólok történetét ismertetni, mert az terjedelmi okokból vetekedne egy kisregény
méreteivel. Legyen tehát elég néhány közös tény megállapítása, tanulság levonása.
Kezdjük rögtön azzal, hogy két patinás megyei klub sajnálatos mélyrepüléséről van
szó, mindkét csapat játékosállománya olyan
szűk méretű, hogy egyik edző sem tudott
cserélni a mérkőzés folyamán, mert egyszerűen nem volt mezőnyjátékos-csere a kispadon egyik esetben sem. A felnőtt kort még
nem elérő gyerekek az egyik csapatban,
negyven feletti és sérülten is pályán maradó
játékosok a másik csapatban. Tisztelet nekik, de még nagyobb tisztelet a cellieknek,
mert nem becsülték le őket azzal, hogy csak
ímmel-ámmal, félgőzzel játszva, csak minél
előbb, minél könnyebben letudva módon
álltak neki a mérkőzéseknek, hanem pont
fordítva, motiváltan és erőteljesen. Meggyőződésem, hogy csak így van jó íze a sikernek
és csak ezért viselhető el a vereség annyira, hogy a következő héten újra kiálljon az
ember egy várhatóan újabb, természetesen
nem szó szerinti, de pofonért. A következő,
egyben őszi záró fordulóra Kemenesmagasiban kerül sor, ahol a hazai csapat az elmúlt

szezon vesszőfutása után (figyelem, Bük és
Uraiújfalu, nagyon utolsó hely) most a pályán az ötödik helyet harcolta ki magának
(az utánpótlás csapat miatti pontlevonás miatt ténylegesen a hatodik helyen állnak). Jó
meccs várható ugyan pofonok nélkül, ha van
idejük, társuljanak hozzánk, nézzük együtt.
»DOTTO

Teremtornák ideje
Bár az időjárás eddig még inkább az ősz
kedves arcát mutatta, tudni kell, hogy
semmi nem tart örökké és eljön a tél,
vele a VulkánSport Egyesület szervezésében a teremtornák időszaka. A X.
Mikulás teremlabdarúgó-tornára várják
leghamarabb a nevezéseket, mert ennek az időpontja december 6-a lesz,
helye a Városi Sportcsarnok. A csapatok
NB-s és külföldi igazolással nem rendelkezőket nevezhetnek.A következő
torna a XXVI. Szileszter Kupa, amit december 27–30. között rendeznek meg,
szintén a sportcsarnokban négy kategóriában (Old Boys, férfi amatőr, női és
férfi profi). A sort már jövő januárban az
ugyancsak tizedik évét megélő Farsang
Kupa zárja január 24-én. Onnan meg
már csak egy ugrás a tavasz.
»DOTTO

Kosárlabda
CVSE KSZ – Kosáreső SE (Szombathely) 52-65 (9-18, 13-13, 16-9, 14-27)
Szombathely városi-városkörnyéki kosárlabda bajnokság 3. forduló
Vezette: Bognár, Kovács Zs.
CVSE KSZ: Rozmán 8, Gaál T. 4, Németh-, ORBÁN 17, Esztergályos 4.
Csere: Lang Z. -, Hérincs 2, Lang S.-,
Lang D. -, BÍRÓ 9/9, Csói 8.
Játékos-edző: Csói Gábor.
Edző: Álmosan kezdtük a mérkőzést és
sajnos úgy is folytattuk. A harmadik
negyedben egy nagy rohanással ledolgoztuk a különbséget, de a fordításra
már nem maradt erő. A következőkben tudatosabban kell védekeznünk
és többet is kell dolgoznunk a sikerért.

KIADJA a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • FELELÔS KIADÓ: Városi Televízió
Celldömölk Nonprofit Kft. • FELELÔS SZERKESZTÔ: Dr. Györéné Losoncz Andrea • SZERKESZTÔSÉG: Dummel Ottó, Farkas
Gábor, Gyuricza Imre, Káldos Gyula (nívódíjas), Reiner Anita, Takács Mária, Vajda Zsuzsa, Horváth Lajos
(örökös tag) • HIRDETÉSSZERVEZÔ: Nagy Antal (06 70/3389880) • KAPCSOLAT: 9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.
Telefon: 06 70/4505749. Email: ujkemenesalja@celldomolk.hu • NYOMDA: Logomotív Kreatív Mûhely
Kft. Szombathely • ISSN 0685 1175 • LAPZÁRTA: minden páratlan hét péntek • ELÔFIZETÉS VIDÉKRE: egy évre
1.440 Ft, félévre 780 Ft, egy hónapra 170 Ft. • Fotókat, kéziratokat kizárólag elektronikus formában áll
módunkban elfogadni.
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KÖZÉLET«

A bolt nyitásának 1. évfordulója alkalmából
bomba árakkal várjuk kedves vásárlóinkat!
Mléko
Uht tej
1,5% 1l

Kristálycukor
1kg

Rama kocka
sütőmargarin
250g

126,27 Ft

bruttó

169 Ft

bruttó

199 Ft

bruttó

149 Ft

Tchibo Family
Őrölt 250g

Eü.papír
24tek 3rét
STAR

Liszt 1kg
Gyermelyi

85,83 Ft

314,17 Ft

550,39 Ft

bruttó

109 Ft

399 Ft

699 Ft

Alma
gála
hazai

Kozel
0,5l dob
#24

Soproni
0,5l pal
#20

85,83 Ft

140,94 Ft

bruttó

109 Ft
Burgonya
piros
hazai

133,07 Ft

156,69 Ft

bruttó

179 Ft

54,33 Ft
bruttó

69 Ft

Étolaj 1l
SUNOL

219,69 Ft
bruttó

279 Ft

Borsodi
6*0,5l
dob

117,32 Ft

786,61 Ft

149 Ft

999 Ft

Kemenesi tej
2,8% 0,5l poly

Kemenesi tej
2,8% 1l poly

80,51 Ft

160,17 Ft

bruttó

95 Ft

Fejeskáposzta
hazai

189 Ft

46,46 Ft
59 Ft

Akció érvényessége: 2014.11.24-30

Viszonteladók jelentkezését várjuk!
9500 Celldömölk, Kodály Zoltán u. 7.
Telefonszám: 95/423-002
E-mail cím: celldomolk@zpluszd.hu
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 7-18, Szombat: 7-14, Vasárnap: zárva
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KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÓ VÁLTÁS!
VÁLASSZA GEIGERT!
AZ ÖSSZES BIZTOSÍTÓ KÖZÜL
VÁLASZTHAT!
ÖNNEK A LEGKEDVEZŐBBET
AJÁNLJA!
ELÉRHETŐSÉG:
06/20/455 -7402
CELLDÖMÖLK, ZALKA U. 11.

FA-GYULA Fatelep
Celldömölk-Izsákfa, Bokodpuszta
Telefon: 95/420-543, 95-423-177

Fázik?
Fűtsön fával!
Ne várjon a havazásig!
Széldeszka, fahulladék: 1500 Ft/q
Akác kugli: 2900 Ft/q
Cser kugli: 2700 Ft/q
Hasítva is rendelhető!
Hengeres és kocka fa brikett érkezett!

Megbízható szivattyút Fa-Gyulától!
Búvárszivattyúk, kerti szivattyúk,
mélykúti szivattyúk, szennyvíz szivattyúk

10% kedvezménnyel

csak nov. 30-ig!
Minden körfűrészlaphoz ajándék meglepetés.
Vídiás és hagyományos körfűrészlapok
élezése ipari minőségben.
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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
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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.
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