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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!

KERESSE KARÁCSONYI AKCIÓINKAT  
AZ ÜZLETÜNKBEN!

ELEKTRO DISZKONT
Celldömölk. Sági u. 41 a TESCO mellett.
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November 28-án ünnepélyes keretek 
között avatták fel a Swietelsky Vas-
úttechnika Kft. újjáépített, korszerű 
üzemcsarnokát és irodaépületét. Az 
elmúlt három évben megvalósított 
másfél milliárd forintos komplex beru-
házás technikai háttérbázisát jelenti a 
Magyarországon és külföldön is vasút-
építési kivitelezést folytató vállalkozás-
nak. A felújított központ és telephely 
ünnepélyes átadóján felszólalt Homlok 
Zsolt, a Swietelsky Vasúttechnika Kft. 
ügyvezető igazgatója, aki beszédében 
a beruházások munkahelyteremtő ere-
jét hangsúlyozta. A társaság az elmúlt 
időszakban 50 fővel növelte személyi 
állományát, és további létszámbővítést 
tervez a most megvalósult gyártócsar-
nok kapacitáskihasználása kapcsán. 
A Swietelsky hazai nagyprojektjei 95-
100%-ban magyar munkaerővel va-
lósulnak meg, és a kivitelezés során 
jelentős számú magyar kis- és közép-
vállalkozásnak biztosít munkát. Ez az 
alvállalkozói kör éves szinten 80-90 
vállalkozást, 800-1000 fő munkavál-

lalót jelent. Az ünnepélyes átadón kö-
szöntőt mondott Peter Gal igazgató a 
Swietelsky GmbH képviseletében, vala-
mint Tasó László közlekedéspolitikáért 
felelős államtitkár a kormány képvise-
letében. Tasó László beszédében hang-
súlyozta, hogy az újonnan bevezetett 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszközben 
(CEF) elérhető támogatások mintegy 
90 százalékát vasúti fejlesztésekre ter-
vezik felhasználni. Ennek köszönhetően 
a vasút számára minden korábbinál na-
gyobb fejlesztési lehetőségek nyílnak 
meg, a szolgáltatás színvonala így még 
látványosabban fejlődhet. Az előzetes 
tervek szerint a vasúti nagyprojektek 
800 kilométert érintenek majd, teljes 
költségük megközelíti az 1300 milliárd 
forintot. Az államtitkár elmondása sze-
rint a következő években megkezdik 
a dél-balatoni vasútvonal Szántód-Kö-
röshegy–Balatonszentgyörgy szakasz, 
a szombathelyi állomás és a Székesfe-
hérvár-Veszprém-Boba szakasz felújí-
tását. A celldömölki beruházás során 
felújították az 1300 négyzetméteres 

irodaépületet, valamint korszerűsítet-
ték és kibővítették a szerelőcsarnokot, 
amely ezáltal alkalmas a legkorszerűbb 
vasútépítési technológia gépparkjának 
karbantartására. Ezen felül kiépült a te-
lephelyi iparvágány, új térvilágítás, tér-
beton lett elhelyezve. Az átadó végén 
ünnepélyes szalagátvágás következett, 
majd a Swietelsky begördülő szerel-
vénye hivatalosan is birtokba vette az 
üzemcsarnokot. »NN

Idén november 30-án ünnepeljük Ad-
vent első vasárnapját. Mostanra ha-
gyománnyá vált a városban, hogy a 
Szentháromság téren elhelyezett óriás 
fenyőkoszorú körül összegyűlve a lako-
sok közösen készülnek a karácsonyra, 
együtt ünneplik a várakozás időszakát. 
Idén sem volt ez másképp, advent első 
vasárnapját megelőző szombaton kö-
zös gyertyagyújtásra gyűltek össze a 
város lakói. A karácsonyváró köszöntőt 
ezúttal Söptei Józsefné alpolgármester 
mondta el. Az alpolgármester-asszony 
beszédében az advent és a karácsony 
valódi értékeire hívta fel az egybegyűl-
tek figyelmét. A következő négy hét 
nem csak a gyermekek számára jelenti 
az örömteli várakozás időszakát, de a 
felnőttek és az idősek is ugyanazzal a 
gyermeki áhítattal készülnek a legna-
gyobb keresztény ünnepre. Az adventi 
koszorú gyertyái mind különböző je-
lentést hordoznak: az első gyertya a 
hité, a második a reményé, a harmadik 
az öröm gyertyája, a negyedik pedig 
a szeretetet jelképezi. Az első gyertya 
a megváltó érkezéséről tett ígéretre 
emlékeztet, az emberek ebben való 
hitét szimbolizálja. „Advent: a vára-
kozás megszentelése. Rokona annak 
a gyönyörű gondolatnak, hogy »meg 

kell tanulnunk vágyakozni az után, ami 
a miénk«. Gyermekkorunkban éltünk 
így. Vágyakoztunk arra – ami biztosan 
megjött. Télen: az első hóesésre. És 
várakozásunk ettől semmivel sem volt 
kisebb, erőtlenebb. Ellenkezőleg: nincs 
nagyobb kaland, mint hazaérkezni, 
hazatalálni – beteljesíteni és fölfedez-
ni azt, ami a miénk” – idézte Söptei 
Józsefné Pilinszky Jánost. Az alpolgár-
mester beszéde után a történelmi egy-
házak képviselői tartottak ökumenikus 
igehirdetést. Kirner Antal Zoltán kato-
likus plébános, Rác Dénes evangélikus 
és Németh Tamás református lelkészek 
közös imával emlékeztettek az ünnep 
jelentőségére. Söptei Józsefné alpol-
gármester-asszony és a három egyház 
képviselője közösen gyújtotta meg az 
első gyertyát a város koszorúján. Az ün-
nepi műsor a Szent Benedek Katolikus 
Általános Iskola diákjainak adventi kö-
szöntőjével folytatódott, majd a Soltis 
Lajos Színház tagjainak énekes-verses 
összeállítása következett. A szervezők 
az ünnepség végén pogácsával, teá-
val és forralt borral vendégelték meg 
a járókelőket a Szentháromság téren. 
Celldömölk Város Önkormányzata, az 
Együtt Celldömölk Városért Egyesület 
és a Kemenesaljai Művelődési Központ 

és Könyvtár december 6-án szintén 16 
órakor várja a városlakókat a Szenthá-
romság térre a második adventi gyer-
tyagyújtásra. »NÉMETH NÓRA

Ünnepélyes átadó a Swietelskynél

Fellobbant a várakozás első gyertyája a Szentháromság téren

» A K T U Á L I S
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Rendkívüli ülést tartott a város képvise-
lő-testülete november 26-án. Délután 
három órakor zárt üléssel nyitották meg 
a tárgyalásokat, ahol megválasztották a 
városi televízió új ügyvezetőjét és a gaz-
dasági társulások felügyelőbizottsága-
inak tagjait. A tévé ügyvezetője öt évre 
Pálné Horváth Mária, a KMKK igazgatója 
lett, a felügyelő bizottság tagjainak Tulok 
Gabriellát, Bene Csillát, Lengyel Lászlót 
és Szabó Ilonát bízták meg. A Kemenes-
víz Kft. felügyelőbizottságának tagja lett 
Söptei Józsefné, Móger József és Hetényi 
Endre, a Celli HUKE Kft.-nek Mayer Noé-
mi, Vermesi György, Lukács Erzsébet és 
Végh Szilárd. A Cellenergo Kft. felügyelő 
bizottsági tagjainak Heim Gézát és Mol-
nárné Sámson Erzsébetet bízták meg. 

A nyílt ülés első napirendi pontjaként 
a helyi adórendeletet vizsgálta felül a 
képviselő-testület. A jelenleg hatályos 
adó mértékén nem változtattak, új tele-
pülési adó nem került bevezetésre. Má-
sodik napirendi pontként a megváltozott 
munkaképességű személyek foglalkozta-
tásáról tárgyaltak a képviselők, a Város-
gondnokságon és a Közös Önkormányzati 
Hivatalban engedélyezték a megválto-
zott munkaképességűek költségvetési 
rendeletben előírt létszám feletti foglal-
koztatását 2015. évre vonatkozóan, va-
lamint szintén erre tettek javaslatot az 
Intézményfenntartó Társulások számára. 
Következő napirendi pontként az önkor-
mányzati társulások szerveibe delegált 
tagok személyéről döntött a testület. 

Celldömölk tagja a Kemenesaljai Szociá-
lis, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intéz-
ményfenntartó Társulásnak, a Celldömölk 
és Környéke Közoktatási Intézményfenn-
tartó Társulásnak valamint a Zalaispa 
Hulladékgazdálkodási Társulásnak, amely 
szerveknél a szervezeti és működési sza-
bályzat alapján a város önkormányzatát a 
polgármester képviseli. A napirendi pon-
tok között szerepelt a Népjóléti Szolgálat 
igazgatói beosztására kiírandó pályázati 
javaslat megvitatása. Csizmaziáné Hubert 
Mária bejelentette nyugdíjba vonulási 
kérelmét, így december 30-i hatállyal 
lemond jogviszonyáról. Az igazgató sze-
mélyéről 2015 januárjának végéig dönt 
az intézményfenntartó társulás, a pozíciót 
a kinevezésig a jelenlegi igazgatóhelyet-
tes tölti be. Az ülést a képviselő-testület 
bizottságaiba megválasztott tagok eskü-
tétele zárta. »NÉMETH NÓRA

Fórumot tartott a Vas Megyei Kor-
mányhivatal Fogyasztóvédelmi Fel-
ügyelősége. A lakossági tájékoztatón 
a hatóság működéséről és hatásköré-
ről számoltak be a fogyasztóvédelem 
képviselői.

November 24-én fogyasztóvédelmi fó-
rumot tartott a Vas Megyei Kormányhi-
vatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége 
a Városházán. A fórumot azzal a céllal 
hirdették meg, hogy a város lakosai 
megismerhessék a felügyelőség műkö-

dését, szélesebb körű tájékoztatást kap-
hassanak a fogyasztóként őket megillető 
jogokról, lehetőségekről. A Fogyasztóvé-
delmi Felügyelőség feladatkörei közé 
tartozik a villamosenergia-, földgáz-, 
víziközmű-, távhő- és hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatással kapcsolatos 
fogyasztói beadványok kivizsgálása és a 
rezsicsökkentések végrehajtására vonat-
kozó jogszabályi előírások teljesítésének 
ellenőrzése is. Szilágyi Ildikó felügyelő-
ségvezető elmondta, hogy a karácsonyi 
időszakban a lakosok legfőképpen a sza-

vatossággal, jótállással, minőségi kifogá-
sok intézésével kapcsolatban fordulnak 
hozzájuk. A fogyasztóvédelem képvise-
lői tájékoztattak arról, hogy céljuk első-
sorban a piacfelügyelet, ezért folytatnak 
állandó ellenőrző tevékenységet is, pél-
dául árfeltüntetésekkel kapcsolatban, de 
vizsgálják a piacon megjelenő különbö-
ző termékeket, az ital- és dohányboltok 
szabályszerű működését és az árubemu-
tatókat is. Hogy a város lakosai számára 
még könnyebben elérhetők legyenek, a 
fogyasztóvédelmi felügyelőség munka-
társai minden hónap első keddjén ügy-
félfogadást tartanak a Városházán.
 »NNÓRA

Bár a középiskolai felvételi időszak csak 
januárban kezdődik, érdemes a szülők-
nek, illetve a diákoknak már most tisz-
tában lenniük a felvételi szabályokkal, 
mert néhány tagozat esetében előfordul-
hat, hogy nemcsak az általános felvételi 
eljárás szabályainak kell megfelelniük a 
diákoknak, hanem bizonyos többletkö-
vetelményeknek is. A nevelési-oktatási 
intézmények működéséről szóló EMMI 
rendelet alapján a középiskolák az 
egyes tagozataikra való jelentkezést a 
tanulmányi eredményeken túl központi 
írásbeli vizsga megírásához is köthetik. 
Celldömölkön a Berzsenyi Dániel Gim-
názium és Szakképző Iskola két induló 
tagozatán írja elő ennek a vizsgának si-
keres teljesítését, mint felvételi alapkö-
vetelményt. Az egyik az emelt óraszámú 
idegen nyelvi tagozat, a másik pedig az 
emelt óraszámú matematika tagozat. A 
vizsgákra való eredményes felkészülés, 

valamint az iskolával való ismerkedés 
céljából térítésmentes felvételi előké-
szítő indult a gimnáziumban az általá-
nos iskolások számára péntekenként, és 
2015. január 16-áig tart. Az első ilyen 
jellegű órát november 7-én tartották 
meg a felkészítő tanárok, az előkészítő 
időtartama alatt azonban bármikor le-
het hozzá csatlakozni. A központi írásbeli 
vizsga két tantárgyból áll: magyarból és 
matematikából. A felvételi előkészítő 
órákon ez a két tantárgy kapja a főszere-
pet, viszont a diákoknak lehetősége van 
arra, hogy további tantárgyakból való 
felkészítésen is részt vegyenek. A tanu-
lók megismerkedhetnek a kémia, a bio-
lógia, valamint a történelem középszintű 
tananyagának rejtelmeivel, illetve a fel-
készítés kiterjed az idegen nyelvekre is, 
az előkészítő keretében angol és német 
órák is látogathatóak. A központi írásbe-
li vizsga megírásának időpontja január 

17. Fontos tudni, hogy a tanulóknak ön-
maguknak kell jelentkezni erre a vizsgá-
ra. A jelentkezés határideje december 9. 
További jelentős információ, hogy azok is 
megírhatják a vizsgát a gimnáziumban, 
akik más középfokú intézménybe jelent-
keznek. »NÉMETH ALÍZ

Esküt tettek a bizottságok tagjai

Fogyasztóvédelmi fórum a Városházán

Felvételi előkészítő a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskolában

  K Ö Z É L E T «

Tájékoztatás

A Járási Hivatal vezetője értesíti a 
lakosságot, hogy a Celldömölki Ok-
mányiroda  új ügyfélfogadási rendje 
2014. 12. 01. napjától a következőek 
szerint módosul: 

Hétfő: 7.00 – 17.00
Kedd: 8.00 – 16.00

Szerda: 8.00 – 16.00
Csütörtök: 8.00 – 18.00
Péntek: 8.00 – 14.00
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A november 13-i képviselő-testületi 
ülésen nem csak az alpolgármesterek 
személyéről, de a testület bizottságai-
nak tagjairól is döntöttek a képviselők. 
A Városfejlesztési és Költségvetési Bi-
zottság elnöke az előző ciklushoz ha-
sonlóan ezúttal is Karádi Mihály lett, 
tagjai Erdélyi Antal, Nagy László, Bakó 
László, Marics Sándor Györgyné, Somo-
gyi Gyula, Hetényi László, Balázs Béla 
és Kiniczky István. A bizottság felada-
tairól és hatásköréről a bizottság elnö-
ke, Karádi Mihály számolt be:

– A Városfejlesztési és Költségvetési Bi-
zottságban kilenc fő tevékenykedik, öten 
a képviselő-testület tagjai közül kerülnek 
be, négyen külsős tagként végzik a meg-
bízatást. A külsős tagok megbízatásánál a 
képviselő-testület igyekszik olyan szemé-
lyeket választani, akik szakmájukat vagy 
szakterületüket tekintve is elősegíthetik 
a bizottság működését. Ilyen például Ki-
niczky István, aki építészként a fejlesztési 
kérdésekkel kapcsolatban szakmai segít-
séget, iránymutatást is nyújt számunkra. 

A bizottság Celldömölk városának ösz-
szes beruházásával, építkezésével fog-
lalkozik, a működtetéssel és a pénzügyi 
helyzettel kapcsolatos javaslatokat tesz, 
elvégzi az előterjesztésekhez szükséges 
előmunkálatokat, tehát egyfajta műhely-
munkát végez a határozati javaslatokhoz. 
Határozatokat azonban nem hozhat, de 
bizonyos esetekben a képviselő-testület 
átruházhatja rá a döntéshozatali jogkört. 
Ilyen például a fakivágás ügye, amit a 
városfejlesztési bizottság koordinál. A bi-
zottság feladata a működtetéssel kapcso-
latos lakossági panaszok felülvizsgálata 
is, így például az utak és a közvilágítás 
ügye is a feladatai közé tartozik. Mind-
emellett a város hárommilliárd forintos 
költségvetését is koordinálja, ezzel kap-
csolatos javaslatokat tesz a testület felé. 
A személyes véleményem az, hogy egy 
bizottság hatékony működésének egyik 
legfontosabb feltétele, hogy pártpolitika 
és magáncélok nélkül dolgozzon. Amit a 
bizottság tagjainak minden esetben szem 
előtt kell tartaniuk, az kizárólag a város 
érdeke. A turizmus fejlesztéséhez, az 

építkezések és egyéb beruházások meg-
valósításához pedig jól kell a város pén-
zével gazdálkodni. Ezért is szükségszerű a 
bizottság felállásakor az eskütétel, mely-
ben a tagok ígéretet tesznek a város ér-
dekeinek kizárólagos képviseletére. A 
bizottság feladatának tartja Celldömölk 
városának ütemes, szervezett helyreho-
zatalát. Célunk, hogy a ciklus végére az 
összes út szilárd burkolatot kapjon, és 
mindenhol kiépüljenek a szintén szilárd 
burkolatú járdák is. Így például előttünk 
áll a Vörösmarty utca helyrehozatala, 
vagy az alsósági, izsákfai és dömölki vá-
rosrészeken eddig elmaradt útszakaszok 
kiépítése. Nem teszünk különbséget a vá-
rosrészek között, mint bizottság a városra 
egységes egészként tekintünk, beleértve 
ebbe a Ság hegyet is. Celldömölk felfelé 
ívelő pályán halad, egyre több vendég 
érkezik a városba, egyre népszerűbbé vá-
lik a külföldiek és a magyarok körében. 
Hosszú távú célunk ezért a város fürdő-, 
vallás- és borturizmusának fejlesztése 
– nyilatkozott Karádi Mihály, a bizottság 
elnöke. »NÉMETH NÓRA

Bemutatkozik a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság

Városrészi ülést tartottak az izsákfai 
lakosok november 24-én. A gyűlé-
sen a résztvevők az Alsósági-Izsákfai 
részönkormányzat izsákfai tagjának 
Horváth Miklósnét választották meg.

November 24-én városrészi gyűlést tar-
tottak az izsákfai lakosok. A találkozó 
célja az volt, hogy a résztvevők közö-
sen válasszák meg a kilenctagú Alsósági 
Izsákfai részönkormányzat izsákfai kép-

viselőjét. A gyűlést hétfő este hat órakor 
Fehér László polgármester nyitotta meg, 
majd a településrész képviselője, Erdé-
lyi Antal biztatta a lakosokat arra, hogy 
a körzetben felmerülő problémákkal 
személyesen is keressék fel őt, kérje-
nek segítséget. A beszédeket követően 
kijelölték a szavazatszámláló bizottság 
tagjait, majd a lakosok megnevezték a 
három jelöltet, akikre a résztvevők lead-
hatták voksaikat. A megjelent 44 fő kö-
zül mindenki érvényes szavazatot adott 
le, végül a választást Horváth Miklósné 
nyerte meg 17 szavazattal. Horváth Mik-

lósné megköszönte a jelenlévőknek a 
bizalmat, majd elmondta, hogy a rész-
önkormányzatban a gyűlés során is 
felmerült problémákkal szeretne majd 
foglalkozni, mint a szennyvízcsatorna 
kiépítésének kérdése, a településrészen 
áthaladó kamionforgalom, az utak és jár-
dák minősége, valamint hozzátette, bízik 
abban, hogy az elkövetkezőkben Izsák-
fán is több és színesebb program kerül 
majd megrendezésre. Horváth Miklósnét 
november 26-i ülésén a város képvise-
lő-testülete hivatalosan is megválasztot-
ta a részönkormányzat tagjának. »NN

Immár második alkalommal szervez-
te meg a megyei könyvtár és a KMKK 
a Községi Könyvtárosok Napját. A ta-
lálkozón a résztvevők nem csak szak-
mai előadásokat és tájékoztatókat 
hallgathattak meg, de saját tapaszta-
lataikról is eszmét cserélhettek.

2013-tól új keretek között, a megyei 
könyvtár rendszerében működik a községi 
könyvtárak ellátása, melynek célja, hogy 
a kisebb településeken élők is hozzájus-
sanak mindazokhoz a könyvtári szolgálta-
tásokhoz, amelyek a megyeszékhelyen, 
nagyobb városokban élők számára 
ma már természetesek. A Vas Megyei 

Könyvtárellátási Szolgáltató rendszert a 
Berzsenyi Dániel Könyvtár a megye vá-
rosaival együttműködve üzemelteti, így 
például Celldömölk a környezetében lévő 
26 községgel tart kapcsolatot és közvetíti 
irányukba a könyvtári szolgáltatásokat. 
Ehhez is kapcsolódóan november 24-én 
immár második alkalommal szervez-
te meg a Berzsenyi Dániel Megyei és 
Városi Könyvtár és a Kemenesaljai Mű-
velődési Központ és Könyvtár a Községi 
Könyvtárosok Napját. A szakmai napon 
elsőként Pallósiné Dr. Toldi Márta szocio-
lógus-könyvtáros tartott prezentációt Ér-
tékek a változó időben címmel, melyben 
a személyiségfejlődésre hatással lévő 

értékek változását fejtette ki a közönség-
nek. Az előadás után Nagy Éva, a megyei 
könyvtár igazgatója tartott tájékozatót a 
Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgálta-
tó Rendszer 2013. évi eredményeiről és 
2014. évi tevékenységéről. Beszámolt 
arról, hogy a rendszer az idei évben mi-
lyen szolgáltatásokat nyújtott, milyen 
eredményeket ért el országos viszonylat-
ban, milyen területeken van még szük-
ség a fejlődésre. Az előadásokat kötetlen 
eszmecsere követte, ahol a megjelentek 
lehetőséget kaptak arra, hogy beszámol-
janak saját szakmai tapasztalataikról. 
A program szervezői ezzel is próbálták 
elősegíteni, hogy a könyvtárellátási 
program a jövőben még inkább a helyi 
közösségek igényeihez és elvárásaihoz 
igazodva valósuljon meg. »NNÓRA

Falugyűlés Izsákfán

Szakmai nap a könyvtárosoknak

» K Ö Z É L E T
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PREMIER NAPOK – NAGY KARÁCSONYI 
 VÁSÁR ENGEDMÉNYEKKEL!

Bronzhétvégén: december 6-7. szombat–vasárnap
Ezüsthétvégén: december 13-14. szombat–vasárnap

KORONA SAROK – ÉKSZER 
ÓRA- AJÁNDÉK
Rozmánék
Széchenyi u. 1.
Tel.: 421-825
E-mail: premier@cellkabel.hu

Minden arany-, ezüst-, Swarovski, acél 
ékszer és óra,
karácsonyi díszek és dekorációk, angyalok, 
illatmécsesek, gömbök, gyertyák, szala-
gok… stb.

20-15-10% 
engedménnyel!!!

(Részletek az üzletben!)

Női- férfi sport-, szabadidő és lovas ruházat,
ingek, pólók, pulóverek,
sálak, sapkák, mellények, kabátok
sport és utcai cipők.
Ugyanitt fali-, asztali naptárak, üvegfestékek, 
dekor kellékek 

20-15-10% 
engedménnyel!!!

(Részletek az üzletben!)

Minden, ami az ünnep fényét emeli!
Várjuk megtisztelo érdeklodésüket: 

Rozmánék és Munkatársaik!
˝ ˝

PREMIER–PAPÍR–ÍRÓSZER
BUDMIL–ADIDAS–PUMA Sport és 
Lovas ÜZLET
Rozmánék 
Kossuth utca 18., A körforgalom-
ban, a „kontyos alatt” a sarkon!
Tel: 420-187
E-mail: premier@cellkabel.hu
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November 29-én a hatodik osztályos di-
ákoknak és szüleiknek tartott nyílt napot 
a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szak-
képző Iskola. Az intézmény ezúttal a hat 
évfolyamos gimnáziumi képzésére hívta 
fel a tanulók és családjaik figyelmét. A 
reggel kilenc órakor kezdődő nyílt napot 
az intézmény igazgatója, Sipos Tibor nyi-
totta, aki beszédében igyekezett minél 
részletesebb képet festeni a hatosztá-
lyos képzés előnyeiről, jellegzetessége-
iről. A tájékoztatón az igazgató mellett 

az intézmény szaktanárai is röviden 
bemutatkoztak, elmondták az iskola 
hat évfolyamos képzésével kapcsola-
tos tapasztalataikat. Ahogy az igazgató 
is elmondta, a képzési rend egy tehet-
séggondozó képzés, így főként azokat a 
célorientált kisdiákokat várják, akiknek 
esetleg már most kilátásaik között sze-
repel a továbbtanulás. A képzés kiváló 
lehetőséget biztosít az idegen nyelvek 
magas szintű elsajátításához, felkészíti a 
tanulókat a középfokú nyelvvizsgák vagy 

az előrehozott érettségik letételére. A 
hatéves tanterv pedig lehetővé teszi a 
diákok számára, hogy az egyéni kom-
petenciák irányában képezzék tovább 
magukat. A tájékoztató után a megje-
lenteknek lehetőségük nyílt betekinteni 
a képzésen folyó tanórák menetébe is. 
A hat évfolyamos képzésre jelentkezők-
nek nincs felvételi teszt, a felvételről az 
ötödik év végi illetve hatodik féléves 
érdemjegyek alapján dönt az iskola. A 
jelentkezési határidő február 14., a kép-
zés részleteiről az iskola egyéb elérhető-
ségein nyújt részletes felvilágosítást.
 »NÉMETH NÓRA

„Hagyományos régiók, régiós ha-
gyományok” címmel rendezték meg 
Budapesten november 8-án a X. 
Vass Lajos Népzenei Versenyt. A Kár-
pát-medencei döntőről a Kemenes-
magasi Citerazenekar és Népdalkör 
Vass Lajos-nagydíjjal tért haza.

A Vass Lajos Népzenei Szövetség 1995-
ben alakult azzal a céllal, hogy összefog-
ja, segítse a Kárpát-medencében élő és 
működő népdalköröket, népzenei cso-
portokat, énekkarokat, nyugdíjas éneklő 
csoportokat, a népzenét, néphagyomá-
nyainkat éltető közösségeket, embereket. 
Szintén ezt a célt szolgálja az évente meg-

rendezésre kerülő népzenei versenyük, 
ahol a Kárpát-medence legelismertebb 
népzenészei vesznek részt, és közülük is 
csak a legjobbak nyerhetik el a szövetség 
névadójának nagydíját. Immár másodszor 
részesült ebben a kitüntetésben a Keme-
nesmagasi Citerazenekar és Népdalkör 
Hagyományőrző Egyesület. A citerazene-
kar 1978-ban alakult és 1981-ben szer-
veződött mellé a népdalkör. Az együttes 
jelenleg 40 főt számlál, akik között szere-
pel több citerás, egy furulyás és egy kö-
csögdudás is. A zenekar tagjainak életkora 
is változó, az egészen kicsi gyermekektől 
a 83 éves nyugdíjasig minden korosztály 
kiveszi a részét a hagyományőrzésből. 

Ennek a vegyes összetételnek köszönhető 
az együttes különleges és egyedi hang-
zása is, amit nem csak a közönség, de a 
zsűri is nagyra értékel. Ahogy azt Sebes-
tyén Zoltán hangsúlyozta, nagy elismerés 
számukra az ötszörös aranypáva díj és a 
most már kétszeres Vass Lajos-nagydíj, 
ám az igazi összetartó erőt az együttes-
nek a népzene szeretete és a hagyomá-
nyok ápolásának közös szándéka jelenti. 
Ezért is lépnek fel a Kemenesmagasi Cite-
razenekar és Népdalkör tagjai különböző 
nemzeti ünnepnapokon, falunapokon és 
más rendezvényeken, hogy megyén be-
lül és kívül tolmácsolhassák a magyarság 
örökségét. »NNÓRA

Nyílt nap a hat évfolyamos gimnáziumban

Újabb nagydíjat nyertek a kemenesmagasi citerások

Három év szünet után 11. alkalommal 
került ismét megrendezésre a „Vas me-
gyében születtem…” népzenei találkozó. 
A Nemzeti Művelődési Intézet szervezé-
sében létrejött népzenei estnek ezúttal 
Celldömölk, a Kemenesaljai Művelődési 
Központ adott otthont. November 21-én 
este 19 órakor vette kezdetét a műsor, 
melyet Biczó Miklós, a Nemzeti Műve-
lődési Intézet módszertani referense 
nyitott meg, aki köszöntőjében kitért a 
rendezvény történetére, külön köszö-
netet nyilvánított a Boglya Népzenei 
Együttes tagjainak, akiknek kezdemé-
nyezésére 2000-ben először rendezték 
meg a programot. A találkozón a megye 
legelismertebb népzenészei léptek szín-
padra, akik már számos szakmai díjjal és 
kitüntetéssel büszkélkedhetnek. Széles 
volt a fellépők palettája, az előadók kö-
zött férfi-, női- és vegyes kórus, citeraze-
nekarok és szóló citerások, népdalkörök 
és horvát nemzetiségi tamburazenekar 
is szerepelt. A színes produkciók között 
színpadra lépett a 30. jubileumát ün-

neplő Boglya Népzenei Együttes, a Vas 
megyében születtem kezdeményezője. 
A rendezvény egyik legfontosabb célja, 
hogy a hagyományőrző zenei egyesüle-
teket új produkciók létrehozásával moti-
válják zenei repertoárjuk szélesítésére. 
Az est célkitűzése több, mint sikeresnek 
bizonyult, egymás után léptek színpad-
ra a színvonalasabbnál színvonalasabb 
műsorszámok. A közönség nem csak a 
vasi népzenei hagyományok hiteles ápo-
lásáról és őrzéséről bizonyosodhattak 
meg, de a zenei szokások továbbörökí-

téséről is, az együttesekben nemcsak 
az idősebb korosztály képviselői bizo-
nyultak aktívnak, de a fiatalok, sőt, a 
kisgyermekek is lelkesen vettek részt a 
népzenei előadásokban. Az rendezvény 
végén a Nemzeti Művelődési Intézet és 
a KMKK ajándékban részesítették az est 
közreműködőit, végül a fellépők közös 
előadással zárták a népzenei műsorokat. 
A Vas megyében születtem idei találko-
zójának közreműködői: Boglya Népzenei 
Együttes, Fülemüle Népdalkör, Gencsi 
Bakafánt (Gencsapáti), Hetyei Dalos-
kör (Egyházashetye), Keltike Együttes 
(Bük), Kemenesmagasi Citerazenekar 
és Népdalkör, Koprive Tamburazenekar 
(Szentpéterfa), Nardai Énekkar, Perenyei 
Férfi Népdalkör, Pintér Anikó és Hujber 
Ferenc (Tormásliget), Répce Menti Férfi-
kar (Bük), Rutafa Énekegyüttes (Vas-
vár), Sinkó Pál és Gál Pál (Vép), Sitkei 
Citerazenekar és Népdalkör, Tavaszi Szél 
Citerazenekar (Táplánszentkereszt), To-
ronyi Aranypatak Asszonykórus, Vasi 
Népdalstúdió – Tanai Erzsébet és Pothárn 
Ágnes (Gencsapáti), Varga Diána (Vas-
vár), Veres Mihaela és Tímár Magdolna 
(Sé, Pusztina). »NN

Népzenei együttesek találkozója a KMKK-ban
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November 15-én szervezték meg az első 
Afrikáért napot a Kemenesaljai Művelő-
dési Központ és Könyvtár színháztermé-
ben. A rendezvényt a szervező Afrikáért 
Alapítvány egyik tagja, Espérance köszön-
tője nyitotta meg. Az ő nevéhez köthető 
az első előadás is. Afrikai meséket olva-
sott fel, melyek azonnal elnyerték a gyer-
mekek és persze a felnőttek tetszését is. 
A tanmesékben megjelent a tolerancia, 
az elfogadás, valamint az egyenlőség is, 

mint alapmotívum. Második produkció 
a szombathelyi Príma Salsa tánccsoport 
szereplése volt, majd Szaniszló Attila 
Dalok neked című műsora következett, 
melynek keretében számos magyar, il-
letve külföldi sláger volt hallható gitár 
kíséretében. A szervezők arra törekedtek, 
hogy minél változatosabb és érdekesebb 
előadásokat állítsanak színpadra. Így ka-
pott teret a Cell Chigi Taekwondo club 
harcművészeti bemutatója. Ezt követően 

ismét a tánc vette át a főszerepet: a Rose 
Dance Team látványos műsorával folyta-
tódott a programok sora, akik egy úgyne-
vezett világjáró táncelőadást jelenítettek 
meg a színpadon. Záró momentumként 
egy izgalmas úti beszámolót hallhattunk 
Espérance tolmácsolásában. Képekkel 
illusztrált beszámolójából megismerhet-
tük az alapítvány tevékenységét. A ren-
dezvény azzal a céllal jött létre, hogy 
ismeretterjesztő előadások és kulturális 
programok révén elősegítse a tolerancia 
kialakulását az afrikai kultúrával és az af-
rikai emberekkel szemben.  »NÉMETH ALÍZ

November 5-én Wilhelm Hauff népszerű 
mesefigurái elevenedtek meg bábjáték 
formájában a KMKK-ban, ezúttal A kis 
Mukkal jelentkezett az Ultraviolák báb-
csoportja. Alig van valaki, aki ne ismerné 
a történetet: hogyan gúnyolták állandó-

an a kisfiút testi hibái miatt, és hogyan 
hagyta el otthonát apja halála után, hogy 
a sivatagban vándorolva próbáljon sze-
rencsét. Vándorlásai során a varázserejű 
papucs és az elrejtett kincset megmutató 
bot kíséri. Hauff meséjében összegyűl-
nek a csak az arab mesevilágra jellemző 
karakterek: a gólyává változott bagdadi 
kalifa és nagyvezíre ugyanolyan sajátos 

elemei a történetnek, mint az apró ter-
metű, ám bátor és tisztességes kis Mukk. 
Hauff a német népmesékből származó 
elemeket és a keleti motívumokat öt-
vözve mágikus és rejtelmes hangulatú 
történeteket alkotott. A szerző olyan fan-
tasztikus hősöket vonultat fel meséiben, 
amely így nem csak szórakoztatóvá válik, 
de komoly tanulságokkal is szolgál. »NN

Afrikáért nap Celldömölkön

Hauff-mese a KMKK-ban

Immár ötödik éve szervezi meg rend-
szeresen a Berzsenyi Dániel Gimnázium 
és Szakképző Iskola német nyelvű sza-
valóversenyét. Az intézmény minden 
alkalommal egy jeles momentumhoz, 
személyhez, eseményhez kapcsolódva 
választja ki a kötelező verset, ezúttal Né-
metország újraegyesülésének évfordu-
lója szolgáltatta az apropót. A versenyt 
megelőzően a középiskola diákjai szintén 
német nyelven tartottak bemutatót az 
intézmény történetéről, mindennapjai-
ról, majd következett a vetélkedő, ahol a 
nevezők először egy kötelező, majd egy 
szabadon választott költeményt adtak elő. 

A legjobb előadásokat háromtagú zsűri ér-
tékelte, amelynek tagjai között szerepelt 
Feketéné Horváth Elvira, a Szombathe-
lyi Tankerület középiskolai és kollégiumi 
szakreferense, Söptei Józsefné Celldömölk 
alpolgármester-asszonya, valamint Gerold 
Falch, nyugalmazott katonatiszt, az isko-
la aktív támogatója. A szavalóversenyen 
idén 24 diák mérte össze tehetségét, ti-
zenhárman indultak a 7-8. osztályosok, és 
tizenegyen a középiskolai kategóriában. 
Az első kategóriában Árvai Elizabet sza-
valata nyerte el legjobban a zsűri tetszé-
sét, második lett Czupor Attila, harmadik 
helyen végzett Imre Alexandra Boglárka, 

különdíjat kapott Groszmann Júlia. A kö-
zépiskolások közül Zsoldos Lilla Kitti sza-
valata bizonyult a legjobbnak, második 
lett Horváth Flóra Gabriella, valamint holt-
versenyben végzett a harmadik helyen 
Kovács Hajnalka és Bárdossy Cintia. A he-
lyezetteken kívül minden lelkes verseny-
ző jutalomban részesült.
A verseny támogatói: Attraktor Kiadó Gö-
döllő, Grimm Kiadó Szeged, JUFA Vulkán 
Fürdő Resort Celldömölk, Média Téka 
Celldömölk, MM Publications ELT Hungary 
Kft. Kisújszállás, Nagy és Hetyei Kft. Buda-
pest, Panem Könyvkiadó Budapest, Söp-
tei Józsefné, Rézbong Kiadó Göd, Silenos 
Könyvkiadó Budaörs, Strucc Kiadó Buda-
pest, Vasi Zsarátnok Bt. Nárai, Wewalka 
Kft. Celldömölk. »NNÓRA

Német nyelvű szavalóverseny a Berzsenyiben

Lezárult a Szent Benedek Katolikus Ál-
talános Iskola épületének energetikai 
felújítása, melyre az Új Széchenyi Terv 
Program pályázatának keretében ke-
rült sor. A projekt zárásának alkalmából 

sajtótájékoztatót tartott Czupor Attila 
iskolaigazgató és Varga Dezső projekt-
menedzser, a Martinus Projekt Kft. ügy-
vezetője. A Környezet és Energia Operatív 
program keretében egyházi intézmények 
számára nyílt lehetőség energetikai kor-
szerűsítésre, az 57.881.739 forintos tá-
mogatásból megvalósult fejlesztések az 
épület energiaigényének csökkentését 
szolgálják. A projekt célja az intézmény 
energetikai korszerűsítése mellett a 
térség kedvező földrajzi adottságainak 
kihasználása megújuló energia felhasz-
nálásával, az épület energiaigényének 
csökkentése érdekében. Az épületen 
utólagos külső homlokzati hőszigetelés, 
nyílászáró-csere, napelemes rendszer 

kiépítése, hőtermelőcsere valamint he-
lyiségenkénti fűtésszabályozás valósult 
meg. A projekt jelentősen hozzájárul 
továbbá az üvegházhatású gázok kibo-
csátásának csökkentéséhez, szem előtt 
tartva az Európai Uniós törekvéseket, 
miszerint növelni kell a megújuló ener-
giák felhasználásának arányát. Mindezek 
a fejlesztések éves szinten nagymértékű 
energia-megtakarítást eredményeznek, 
melyhez szintén nagymértékű költség-
megtakarítás is társul. A projekt és az 
iskola vezetői egyaránt abban bíznak, 
hogy a megtakarított költségeket az in-
tézmény diákjainak oktatására, lelki fej-
lődésük elősegítésére fordíthatják.
 »NÉMETH NÓRA

Befejeződtek az energetikai korszerűsítések a Szent Benedek iskolában
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November 27-én tekinthették meg az 
érdeklődök Pálfy Margit színművész 
Szindbád hazamegy című előadóestjét 
a Kemenesaljai Művelődési Központ és 
Könyvtár mozitermében. Az est Márai 
Sándor emléke előtt volt hivatott tisz-
telegni halálának 25. évfordulóján. Az 
előadás címe arra utal, hogy Márai több 
szempontból is hasonlít Krúdy Gyula 
Szindbád karakteréhez, hisz ő is egy 
„utazó” volt, aki bár sok helyen járt, iga-
zi otthonra mégsem lelt. Az esemény 
célja Márai életének, érzelmeinek, sze-
mélyiségének bemutatása volt alkotá-
sain keresztül. Ismertebb versei közül 
elhangzott többek között a Mennyből az 
angyal, a Halotti beszéd, illetve a Tér-
kép című vers is, de a műsor nagy részét 
leginkább a hétköznapi ember számára 
ismeretlen vagy kevésbé ismert költe-
mények sokasága tette ki. A celldömöl-
ki bemutató a 195., egyben évadzáró 
előadás volt a sorban. A produkció el-
söprő erővel hatott a résztvevőkre, 

akiknek lehetőségük nyílt arra, hogy 
véleményüknek hangot adhassanak az 
előadás végén. Ez nem szokatlan jelen-
ség, jellemző ugyanis Pálfy Margit ön-
álló estjeire, hogy a műsor befejeztével 
beszélgetést kezdeményez a nézőkkel. 
Így történt ez a KMKK mozitermében is, 
ahol a közönség tagjai elmondták, hogy 
az előadás lehengerlő hatással volt rá-
juk, igazi katarzis-élményt nyújtott szá-
mukra és szívesen hallgatták volna még 
tovább. Pálfy Margit több évvel ezelőtt 
járt már Celldömölkön, amikor ugyanezt 
a Márai-estet mutatta be, ekkor azon-
ban előadásmódja sokkal kevesebb 
testbeszédet, gesztust tartalmazott, 
de szerkezeti összetételében is eltért 
a most látott műsortól. A 183. előadás 
azonban döntő volt a művésznő szá-
mára. Ekkor ugyanis úgy döntött, hogy 
négytételes produkciójából kéttételes 
előadást készít, valamint új techniká-
kat emel játékába. A megújult verzió 
egy dinamikus, impulzív, érzelemdús 
előadás, mely azonnal magával ragadja 
a nézőt, ahogyan ezt Celldömölkön is 
tette.  »NÉMETH ALÍZ

Szindbád hazamegy

Készüljünk együtt az ünnepekre!

December 13-án 
a harmadik gyertya 

fényénél az Ádám Jenő 
Zeneiskola tanárai, a 

Celldömölki Városi Álta-
lános Iskola diákjai és a 
Berzsenyi Táncszínház 

szerepelnek.

December 6-án 
Mikulás napját köszönti 

a második gyertyagyújtás. 
Fellépnek az Energy Dance 

táncosai és a Tücsök Bábcsoport. 
Radányi Károly zenéje közben 
megérkezik a Mikulás. Az ezt 
követő Mikulás-partin a Pan-
dorra zenekar szórakoztat-

ja a közönséget.

A Liszt Ferenc Ve-
gyeskar, a Városi óvoda 
gyermekei, Geiger Niko-

letta énekes, a Kemenesalja 
Néptánccsoport kicsi és nagy 
táncosai december 20-án, a 
negyedik gyertya meggyúj-

tásakor kívánnak áldott 
ünnepeket.

December 23-
án 19.00 óra-
kor kezdődik 
az egyesület 
által szervezett, 
immár hagyo-
mányossá vált 
karácsonyi jóté-
konysági hang-

verseny, melyen idén St. Martin szaxo-
fonos Lelkek érintése, valamint olasz 
vendégművészek Karácsonyi koncert 
olasz módra című műsorukkal szerepel-
nek. A jótékonysági hangverseny bevé-
telét idén is a celldömölki Mentőállomás 
számára ajánlja fel az egyesület, hogy 
ezáltal is növelje a lehetőségét annak, 
hogy a város minél előbb sürgősségi 
mentőautóhoz jusson. Ezt a célt támo-
gatja a rendezvényeken az adományok 
gyűjtése is. Kérik ezért a lakosságot, 
cégeket és civileket egyaránt, hogy mi-
nél többen vegyenek részt a koncerten. 
A zene által lélekben is közelebb jutnak 
a karácsony bensőséges hangulatához, 
egyúttal egy nagyon fontos ügyet szol-
gálnak vele: a sürgősségi mentő ugyanis 
régi hiányt hivatott pótolni. A jótékony-

sági hangversenyre jegyek 3000 illet-
ve 4000 forintos áron kaphatóak hét-
végeken az adventi gyertyagyújtások 
rendezvényein, a Szentháromság téren 
az Együtt Celldömölk Városért Egye-
sület házikójában, illetve hét közben 
a Kemenesaljai Művelődési Központ és 
Könyvtár recepcióján Geiger Ernőné 
jegypénztárosnál. 
A szervezők mindenkit hívnak és várnak 
– legyünk együtt szeretetben és békes-
ségben az adventi várakozásban!

Celldömölki Városi Álta-
lános Iskola diákjai és a 

Karácsonyi adományok
A Cselekvő Összefogással Celldömölkért 
Egyesület a hagyomány szerint idén is 
adományokat gyűjt és adományoz a rá-
szorulók számára. Az egyesület decem-
ber 13-án (szombaton) 13–15 órakor 
gyűjti az adományokat, elsősorban 
tartós élelmiszereket, tisztítószereket 
a Kemenesaljai Művelődési Központ 
és Könyvtárban. Az adományokat ka-
rácsony előtt a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat celldömölki csoportjával 
együtt juttatják el a rászorulóknak.

Idősek karácsonya
Karácsonyi ünnepségre várja az idős 
embereket a részönkormányzat. Izsák-
fán december 9-én (kedden) 18 óra-
kor a faluházban, Alsóságon december 
12-én (pénteken) 16 órakor a sport-
csarnokban tartják az ünnepségeket. 
A vendégségen műsort adnak az alsó-
sági iskolások, zenél Radányi Károly.
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Amerikai OUTLET RUHÁZAT
Celldömölk, Dr. Géfin Lajos tér 6. 
(volt Zsuzsa butik helyén)

ÚJ, MINŐSÉGI RUHÁK AMERIKÁBÓL – KEDVEZŐ ÁRON!

Gyerek ruhák újszülött kortól
Női, férfi ruhák XXXL-es méretig, extra méretben is.
Pulóverek, kabátok, téli kiegészítők, fehérneműk.
Csizmák, utcai és munkavédelmi bakancsok.

Kellemes környezet, gyermek játszósarok!

Megnyitottunk!!

Predátor amerikai outlet ruházat

PREDATOR ... 
az elragadozó üzlet!
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 Megkérdeztük
  » válaszoltak Mivel tölti a szabadidejét?
»KÉRDEZ: NÉMETH ALÍZ »FOTó: NÉMETH NóRA

Ősszel és télen általában 
kötni, horgolni szeretek csa-
ládom számára. Bármit el-
készítek, számomra maga a 
tevékenység a lényeg. Na-
gyon fontosnak tartom, hogy 
az egész napi körforgás után 
kellőképpen ki tudjak kap-
csolódni. Munka utáni pihe-
nésként gyakran nézek régi 
fekete-fehér filmeket. Ezek 
közül legfőképp a 40-es és 
a 80-as évek mozifilmjei ra-
gadnak magukkal. Filmné-
zés mellé általában készítek 
magamnak hangulattól és 
napszaktól függően egy forró 
csokit vagy egy forró teát.

Szabó 
Gergô

Mióta nyugdíjas vagyok, ren-
geteg szabadidőm van, külö-
nösebb hobbim azonban nincs. 
A Ság hegyen van egy kis tel-
kem, ahol van egy kis szőlőm 
és ebből egy kevés bort terme-
lek saját használatra. Mivel ez 
egy szezonális tevékenység, a 
tél és a hideg közeledtével ez 
nem gyakorolható. Ezen kívül 
általában a ház körüli mun-
kákat szoktam ellátni. Ilyen-
kor gyakran füvet nyírok, fát 
vágok, a kertet rendezem. Ha 
gyermekeimnek bármire szük-
ségük van, szintén segítségük-
re sietek, legyen ez bármilyen 
jellegű munka, támogatás.

Szabadidőmet főképp külön-
böző sportok űzése teszi ki. 
Hobbim a bowling, a teke, a 
kosár-, valamint a kézilabda, 
továbbá rendszeresen járok 
konditerembe hol egyedül, 
hol barátokkal. A mozgáson 
kívül korosztályomra jellem-
zően töltöm napjaim. Szere-
tek internetezni, bár ezen a 
felületen is gyakran a sporttal 
foglalkozom, ugyanis a sport-
híreket mindig elolvasom. Ott-
hon általában filmeket, illetve 
sorozatokat töltök le és ezeket 
nézem, de ha lehetőség adó-
dik rá, szívesen járok moziba 
is barátaimmal.

Kiemelt jelentőségű hobbim 
nincs, szabadidőmet általában 
családommal és barátaimmal 
töltöm. Nyáron sokat járok 
strandra, ahol gyakran szok-
tunk röplabdázni barátaimmal. 
Télen a rossz idő miatt inkább 
benti elfoglaltságokat kere-
sek. Ilyenkor például szeretek 
bowlingozni. Amikor időm en-
gedi, előfordul, hogy a baráti 
társasággal elmegyünk egyet 
kirándulni vagy elutazunk va-
lahova. Hétvégén szeretek 
bulizni vagy beülni valahova 
ismerőseimmel. Otthoni kikap-
csolódásként általában tévét 
nézek és internetezek.

Szabó 
László

Benkô 
Lilla

Mátyás 
Árpád
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A Cselekvő Összefogással Celldömöl-
kért Egyesület ezúttal Halhatatlan Ma-
gyar Sportolókat hívott beszélgetésre 
a KMKK-ba. A rendezvényen dr. Faragó 
Tamás és dr. Hegedűs Csaba olimpiai 
bajnokok Vízy András műsorvezető köz-
reműködésével tartottak élménybeszá-
molót.

A Cselekvő Összefogással Celldömölk-
ért Egyesület Közéleti Kávézó soroza-
tába ezúttal olyan világhírű olimpiai 
bajnokokat hívott meg, akik sikereik-
kel kiérdemelték, hogy bekerüljenek 
a Halhatatlan Magyar Sportolók szűk 
körébe. A Halhatatlan Magyar Sporto-
lók Egyesülete több, mint két évtizede 
működik, magába tömörítve azokat a 
sportolókat, akik pályafutásuk során az 
olimpiákon, valamint a világ- és Euró-
pa-bajnokságokon a legtöbb dicsőséget 
szerezték hazájuk számára. A Közéleti 
Kávézó sorozat november 27-i rendez-
vényére két olyan kiváló sportember is 
elfogadta az egyesület meghívását, akik 
kiérdemelték a halhatatlan tagságot. 
A programsorozat vendége volt a sár-
vári származású dr. Hegedűs Csaba, aki 
1972-ben Münchenben szerezte meg az 
olimpiai aranyérmet birkózásban. Hege-

dűs Csaba a beszélgetésen beszámolt 
pályafutásáról, sportsikereiről, edzői és 
sportvezetői munkásságáról. „Az élete-
met három szakaszra lehetne bontani, a 
versenyzőire, az edzőire és a sportveze-
tőire. Egy versenyző mindig önző módon 
magára gondol, csak a saját sikerét tart-
ja szem előtt, és tulajdonképpen ez is a 
dolga. Egy edző viszont minden tanítvá-
nya összes mérkőzését és összes sikerét 
átéli, ami egy rendkívül magasztos do-
log. A sportvezetői munka pedig nagyon 
kimerítő, és sokkal kevesebb örömöt is 
jelent, viszont egy kvalifikált munka. 
Tehát egyértelműen az edzői munka 
áll hozzám a legközelebb, ezt tartom a 
pályafutásom csúcsának” – számolt be 
életútjáról Hegedűs Csaba. A közéleti est 
másik vendége dr. Faragó Tamás vízilab-
dázó, aki az 1976-os Montreali olimpián 
szerezte meg csapattársaival az arany-
érmet. Faragó Tamás beszélt a vízilabda 
hazai népszerűségéről, a jelenlegi ge-
neráció sportteljesítményéről, számos 
anekdotával emlékezett vissza egykori 
csapatainak pályafutására. „Magyar-
országon a vízilabda nagyon népszerű 
sport, kilenc olimpiát nyertünk, nagyon 
sok tehetséges játékos született, én is 
ezekhez a tehetségekhez tartoztam. Jó 

csapatban játszottam, sok eredményt el-
értünk, és természetesen azóta is benne 
vagyok a vízilabda körforgásában. Ezért 
is gondolom úgy, hogy az én karrierem-
nek még nincs vége, optimista vagyok, 
nagyképűen mindig azt szoktam mon-
dani, hogy múltam nincs, csak jövőm. 
Ami megtörtént, annak örülök: az olim-
piai bajnokságnak, hogy híres lettem, 
hogy a legjobb játékosnak választottak, 
de örülök annak is, hogy hármas ikrek 
édesapja lehetek, és annak is, hogy 
mint edző a vízilabdában a tehetsége-
ket gondozhatom” – foglalta össze pá-
lyafutását Faragó Tamás. A két olimpiai 
bajnok hasonló pályát futott be, az aktív 
sportolói évek után edzői és sportvezetői 
tevékenységet folytattak és folytatnak 
még jelenleg is. Mindemellett Halha-
tatlan Magyar Sportolók Egyesületének 
tagjaiként járják az országot, hogy pél-
damutató pályafutásukkal ösztönözzék 
a fiatalabb generációkat a sport szerete-
tére, és egyben felhívják a figyelmüket 
a mozgás fontosságára. Az est végén a 
közönség tagjai is lehetőséget kaptak 
arra, hogy kérdéseket tegyenek fel az 
olimpiai bajnokoknak, majd dedikálással 
és fotózással zárult a közönségtalálkozó.
 »NÉMETH NÓRA

Halhatatlan Magyar Sportolók a Közéleti Kávézóban

S P O R T «

Szembeszél (Szombathely) – CVSE 
KSZ 43-53 (10-21, 7-12, 13-8, 13-12)
Szombathely városi-városkörnyéki ko-
sárlabda bajnokság 5. forduló
Vezette: Tóth K., Svajda.
CVSE KSZ: Rozmán 15, Csói 2, Orbán 
11, Bíró 12/6, Németh 5.
Csere: Lang Z. -, Lang D.-, Hérincs 8.
Játékos-edző: Csói Gábor.
Edző: Végig vezetve, magabiztosan 
győztük le ellenfelünket. Gyakran 
szép összjátékok végén szereztünk 
kosarat, remélem, berögzül a most 
mutatott játékfelfogás.

Kosárlabda

ETTU Kupa
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA I. –  
CS Pristavu Campulung (Románia) 3:0

Ez Európa második legrangosabb ku-
pasorozata. 5 egyéni mérkőzésből áll, 
így ha valamelyik csapat eléri a 3 mér-
kőzésgyőzelmet, eldől a találkozó. Já-
tékosaink nagyon motiváltan, koncent-
ráltan játszva nem hagytak kétséget a 
mérkőzés kimenetelét illetően.
Fazekas Péter – Manole 3:0, Kosiba Dá-
niel – Spelbus 3:1, Ecseki Nándor – Pos-
toaca 3:0.

NB II. 
Gyenesdiási ASE – CVSE-SWIETELSKY- 
WEWALKA II. 12:6
Iván Csaba 4, Teket Attila 1, Lukács Ba-
lázs 1. 
A CVSE három játékossal tudott részt 
venni a mérkőzésen, így sima vere-
séget szenvedett. Ölbei Péter nagyon 
hiányzott a csapatból.

Pestújhelyi SC – CVSE-SWIETELSKY- 
WEWALKA II. 4:14
Iván Csaba 4, Ölbei Péter 3, Teket Attila 
3, Lukács Balázs 2, Ölbei – Teket, Iván – 
Lukács párosok.
A celliek a mérkőzés elején elhúztak, 
így a vártnál simábban gyűjtötték be a 
két pontot.

NB III.
Széchenyi ESE – CVSE-SWIETELSKY- 
WEWALKA  III. 2:16
Dr. Németh Gábor 4, Fehér László 3, 
Máthé Gyula 3, Baranyai Domonkos 
2/2, Iván Bertold 2/2, Dr. Németh – 
Fehér, Baranyai – Iván párosok.
A tartalékos győrieket a jobb erőkből 
álló vendégek lerohanták.

CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA IV. – 
Vonyarcvashegy SE 10:8
Tamás László 3, Szabó Ferenc 3, Fürj 
Róbert 3, Tamás – Csapó páros.
óriási csatában dőlt el a két pont sorsa 
a hazaiak javára.

A fegyelmezett játék győzelmet eredményezett

Megfejtés
Az Új Kemenesalja legutóbbi számában 
megjelent rejtvény megfejtése: Tünde 
legszívesebben kiegészítőket, ezen 
belül is táskákat készít. Nyertesünk: 
Keresztesné M. Gertrud, Celldömölk, 
Hunyadi u. 8.  Nyereményét átveheti 
a Kemenesaljai Művelődési Központ és 
Könyvtár recepcióján. Gratulálunk!

uk_14_12_05.indd   12 2014.12.02.   21:22:12



Új Kemenesalja »   2014. 12. 05.

13

       CELLDÖMÖLK VÁROS
       ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

                                         MEGJELENIK KÉTHETENTE

       I  M P R E  S  S  Z  U M
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 70/338 9880) • KAPCSOLAT: 9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.
Telefon: 06 70/450 5749. E mail: 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.

Kemenesmagasi – Celldömölk 2-7 (2-3)
Kemenesmagasi, 80 néző Vas megyei 
labdarúgó-bajnokság 15. forduló 2014. 
november 23.
Vezette: Boda György (Papp János, 
Nagy Viktor).
Kemenesmagasi: Bíró – Verasztó, Oro-
vecz, Csiszlér (Kovács 61. p.), Belegrai 
– Princzes, Páli (Dobány 64. p.), Döbrön-
te, Rosta – Baranov (Őri 87. p.), Velencei 
(Molnár 85. p.). Játékos-edző: Dobány 
Gábor.
Celldömölk: Heiner – Vajda (Lendvai 
69. p.), Bodor, Varga, Györkös – Enyin-
gi Márk, Szuh – Enyingi Marcell (Mógor 
69. p.), Németh (Piri 59. p.), Pungor 
(Manganelli 69. p.), Virág (Baranyai 59. 
p.). Edző: Koman Vladimir.
Góllövők: Baranov Jevgenyij 2 (14. p. 
és 40. p.11-esből), illetve Enyingi Mar-
cell 2 (27. p.és 33. p.), Pungor Norbert 
2 (31. p. és 67. p.), Szuh Ferenc (53. p.), 
Enyingi Márk (55. p.), Mógor Krisztián 
(77. p.).
Előmérkőzés: Kemenesmagasi U21 – 
CVSE U21 0-0 (0-0). A szezon első olyan 
találkozója volt, amikor nem sikerült a 
gólszerzés, két pont bánja, de a veretle-
nül elért őszi bajnoki cím gyógyír lehet.
Két jó formában lévő, egymást jól is-
merő csapat összecsapására került sor 
az őszi záró fordulóban Kemenesmaga-
siban. A magasiak egy hetes (öt győze-

lem, két döntetlen), a celliek pedig egy 
kilences (hét győzelem, két döntetlen) 
veretlenségi sorozattal büszkélkedhet-
tek a mérkőzés előtt, ami azt ígérte, 
hogy az amúgy is presztízs találkozó 
egyben jó mérkőzést is hoz majd. Nem 
is csalódott ebben a – sajnos csak egy 
bántóan kis létszámú – közönség, a ta-
lálkozó belekerült az őszi félév három 
legjobban sikerült celli meccsébe. Úgy 
kezdődött, hogy a Kemenesmagasi 
meglepte a vendégeket, agresszívek 
voltak, gördülékenyek, jól védekez-
tek és veszélyesen támadtak. Meg is 
lett az eredménye, ugyan egy védelmi 
hibából, pontosabban mondva a vé-
delem tagjainak egymásra várásából, 
de vezetést is szereztek egy felívelt 
szabadrúgás befejeléséből. Majdnem 
fél óra kellett, amire a Cell alkalmaz-
kodott a kisebb méretű, egyenetlen 
talajú pályához és az ellenfél harcos 
fellépéséhez, de akkor hat perc alatt 
fordított. Először az Enyingi testvé-
rek játszottak össze és Marcell kilőtte 
a hosszú sarkot, majd egy lepattanót 
Pungor Norbert helyezett a kapuba. 
A sorozást egy újabb Enyingi Marcell 
találat zárta, amikor Németh József 
keményen belőtt labdáját közelről so-
dorta be a kapuba. A magasi a félidő 
végén visszajött a meccsbe, megint a 
védelem több tagja is felszabadíthatott 
volna, de a labda elrúgása helyett az 
ellenfél csatárát rúgták fel, a büntetőt a 
sértett Baranov lőtte be. Kérdéses volt 

a szünetben, hogy az újra szorossá vált 
állás melyik csapatot hogyan motiválja 
majd a folytatásban, óvatos és kivárós 
lesz-e a két csapat, vagy folytatódik-e 
a nyílt adok-kapok. A meccs élvezhető-
ségének jót tett az, hogy ez utóbbi tör-
tént, annyi különbséggel, hogy a Cell 
most már csak adott és nem kapott. 
A gólok számát először Szuh Ferenc 
szaporította, majd két perccel később 
az Enyingi családból Márk jelentkezett 
be egy életerős lövéssel. A találkozó 
itt már eldőlt, a hazaiak egyre görcsö-
sebbé váltak, a celliek megnyugodva 
egyre-másra alakították ki a helyzete-
ket, amik közül Pungor ismét közelről 
értékesített egyet, majd zárásként egy 
szépségdíjas találat: a hosszú sérülés-
ből visszatért Manganelli Zsolt mértani 
pontossággal beívelt labdáját Mógor 
Krisztián kiváló technikai kivitelezéssel 
kapásból lőtte be jó 15-méterről a há-
lóba. Megvan tehát az őszi bajnoki cím, 
az együttes jól is kezdte a szezont (négy 
győzelem), de ha lehet ilyet mondania, 
írnia egy nem szakmabelinek, akkor 
a végére meg egyenesen egy olyan 
rendszerként működött a csapat, amin 
az aktuális ellenfél nem tudott fogást 
találni, csak néha mi magunk. Ebből 
viszont szerencsére olyan kevés eset 
volt, hogy megnyugtató előnnyel és a 
legszebb reményekkel állhatunk majd 
neki a tavaszi menetelésnek. Gratulá-
lok és gratulálunk mi így a szurkolók.
 »DOTTO

Ez szép munka volt!

» S P O R T

2015. január 1-jén lép hatályba a 
37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a 
közétkeztetésre vonatkozó táplálko-
zás-egészségügyi előírásokról, mely a 
közétkeztetésben eddig csak ajánlás-
ként szerepelt. 
Az egészséges táplálkozás a lakossági 
csoportok egészségi állapotának alaku-
lásában – különös figyelemmel a gyer-
mekkorra – jelentős szerepet tölt be.
Fontos, hogy a közétkeztetésben is 
egészségesebb ételeket állítsanak elő, 
több friss zöldség, gyümölcs, teljes kiőr-

lésű gabona adásával, kevesebb só és 
cukor felhasználásával. A cél az, hogy 
javuljon az egyén életminősége, csök-
kenjen a helytelen táplálkozással össze-
függő megbetegedések száma.  
Sohasem késő változtatni, de ez csak 
összefogással valósulhat meg. Az ottho-
ni környezetben is fontos a változtatás. 
A Népegészségügyi Intézet kéri a közét-
keztetésben résztvevők mellett a szü-
lők, nagyszülők segítségét, példamu-
tatását és támogatását is! Mindannyian 
felelősséggel tartozunk a felnövekvő 

generáció táplálkozási szokásainak ki-
alakításáért. 
A népegészségügy intézetek a közétkez-
tetés táplálkozás-egészségügyi köve-
telményeinek rendszeres figyelemmel 
kísérésével, oktatással és tanácsadással 
segítik a cél elérését. Tegyünk közösen 
azért, hogy a gyermekek, betegek, idő-
sek egy egészségesebb, változatosabb, 
az élettani szükségleteknek megfele-
lőbb közétkeztetés részesei lehessenek.
 VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
 NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE

Miért van szükség a közétkeztetési reformra?
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Laminált padlót  Fa-Gyulától!
Megérkeztek a legújabb divatos színek 

szuper árakkal!

Extra tartós 8 mm-es 20 év garanciával: 
Elegáns szil                                      2790 Ft/ m2
Springfield dió                                 2860 Ft/ m2
Tigris tölgy                                       2860 Ft/ m2

Közepesen erős igénybevételre 7 mm-es:
Bükk                                                 2295 Ft/ m2
Vadcseresznye                                  2390 Ft/ m2
Comoi dió                                         2390 Ft/ m2

Normál igénybevételre bomba árral 6 mm-es:
Tölgy                                                1895 Ft/ m2
Vadcseresznye                                  1990 Ft/ m2

+ ajándék alátétfólia + ajándék szegőléc 
minden parkettához!

  ÁRAINK DEC. 20-IG ÉRVÉNYESEK ILL. A KÉSZLET EREJÉIG.
AZ AKCIÓ RÉSZLETEIRŐL ÉRDEKLŐDJÖN ÜZLETÜNKBEN!

Füstölni való keményfa fűrészpor kapható!
Magas fűtőértékű keményfa brikett érkezett!

Fa-Gyula Barkács 
Faáru Bolt
Celldömölk Sági u. 47., Tel.: 95-423-177

uk_14_12_05.indd   15 2014.12.02.   21:22:15



Megnyílt!
Új töltőállomás Celldömölkön! 

A mindenkori üzemanyagárnál 
olcsóbban, OMV minőségben. 

Celldömölkieknek plusz kedvezmény!

Kiváló minőség, olcsó árak, előzékeny 
kiszolgálás! 

Napilapok, folyóiratok, autópálya-matricák, 
telefonegyenleg-feltöltés!

Kávé, tea, szendvics, ajándéktárgyak 
is kaphatók.

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