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„Ez a tél, nem is tél,
a hó csak pilinkél.” 

(Kányádi S.)
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A Bakó Trex Kft. celldömölki varrodájába 
(Építők u. 10.) folyamatos felvételt 

hirdet szak- és betanított varrónőknek, 
egyműszakos munkarendbe! 

Étkezési jegy, bejárási támogatás vagy 
saját buszjárat.

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

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

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

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

kisgépek óriási választékban!

TV AKCIÓ! 
Mosógép, hűtő, mosogatógép CSEREAKCIÓ!

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

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

ELEKTRO DISZKONT
Celldömölk. Sági u. 41 a TESCO mellett.
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192 évvel ezelőtt, 1823. január 22-én tisz-
tázta le Kölcsey Ferenc a Himnusz kéziratát. 
Ez a nap 26 esztendeje a magyar kultúra hi-
vatalos ünnepe. Városunk önkormányzata 
a Kemenesaljai Művelődési Központtal és 
a művelődési központ Kresznerics Ferenc 
Könyvtárával karöltve évek óta városi ün-
nepség keretében adózik e jeles napnak. 
Idén a magyar kultúra napjának előesté-
jén, január 21-én rendezték meg a rangos 
eseményt.   

A rendezvény kezdetén Nagy Gábornak, a Sol-
tis Lajos Színház vezetőjének tolmácsolásában 
hangzott el nemzeti imánk, a Himnusz, majd 
Fehér László polgármester mondta el ünnepi 
köszöntőjét. Beszédében a városvezető Cell-
dömölk sokrétű kulturális életét és értékeit 
taglalta, majd az est ünnepélyes pillanatai 
következtek.   
Celldömölk Város Önkormányzata a városi 
könyvtár kezdeményezésére 2008-ban Kresz-
nerics Ferenc-díjat alapított a könyvtárügy, a 
könyvterjesztés, a nyelvészet, a magyar kul-
túra és külföldi megismertetése, az oktatás, az 
egyházi élet és a tudomány területén mara-
dandót alkotók részére. A hagyományoknak 
megfelelően idén is ketten vehették át ezen 
elismerést Fehér László polgármestertől és 
Söptei Józsefné alpolgármester-asszonytól. 
Völgyi László nyugalmazott pedagógus, aki 
tizenhét éven át az Új Kemenesalja szerkesz-
tőbizottságában és a Vas Népénél tizenkét 
évig külsős munkatársként tevékenykedett, 
Celldömölk kulturális és közéletének hű meg-
örökítése, kiemelkedő újságírói és fotós mun-
kásságának elismeréseként vehette át a 2015 
évi Kresznerics-díjak egyikét.
Lendvay Istvánné, jelenleg a Szent Benedek 
Katolikus Általános Iskola magyar-történe-
lem szakos tanára, és a Honismereti Mun-
kaközösség vezetője. Őt a magyar nyelv és 
irodalom hagyományainak ápolása, valamint 
a honismeret területén végzett kiemelkedő 
tevékenységéért találták méltónak a Kresz-
nerics-díjra.  
Az ünnepség második részében a frissen 
megjelent Kemenesaljai Életrajzi Lexikon be-
mutatójára került sor, mely Németh Tibornak, 
a Kresznerics Ferenc Könyvtár vezetőjének 
több, mint két évtizedes munkáját dicséri.  
E műsorrész bevezetőjeként Bartha István 
előadásában Kis János: Kemenesaljához című 
versét, valamint Káldi János: Kemenesalja 
című költeményét hallhatták a jelenlevők. 
Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés 
elnöke köszöntőjében előrevetítette: kultú-
raszerető emberként szól a megjelentekhez. 
„Németh Tibor munkatársaival együtt több, 
mint két évtizeden keresztül szívügyének 
tekintette a Kemenesaljai Életrajzi Lexikon 

létrehozását. Munkájuknak hála, egy hiány-
pótló könyvet vehetünk kezünkbe. Nemcsak 
hiánypótló olvasmány, hanem szellemi ka-
land-túra is egyben, mely segít megismerni 
a Kemenesaljához kötődő, vagy egykor itt élt 
személyiségeket.”  
Nagy Éva, a szombathelyi Berzsenyi Dániel 
Könyvtár igazgatója köszöntő gondolataiban 
elsőként a Magyar Kultúra Napját méltatta, 
hiszen e nap azon értékeket ünnepli, ame-
lyek mindennapjainkat gazdagabbá teszik, és 
amelyek által fejlődik intelligenciánk. Keme-
nesalja irodalmi értékekben gazdag, Németh 
Tibor pedig naprakész és kitartó munkájával 
elsősorban a hagyományok őrzését, és a hely-
történeti kutatásokat szolgálja. A létrehozott 
Kemenesaljai Életrajzi Lexikon szellemi örök-
séget jelent, és az itt élő közösség épüléséhez 
járul hozzá. 
A köszöntők után dr. Horváth József, a győri 
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi 
Tér Kisfaludy Károly Könyvtára vezetője a Ke-
menesaljai Életrajzi Lexikon lektorálása során 
külső szakértőként szerzett benyomásainak 
és tapasztalatainak összegző elmondására ka-
pott szót. „A több, mint két évtizednyi, óriási 
munka és eredménye egyedülálló a magyar 
kutatásban. A 180 életrajz, mely 28 települést 
érint, tartalmában, kivitelezésében egyaránt 
kimagasló, tudatos szerkesztői szándékról 
árulkodik.” Még mielőtt maga a szerző szólt 
volna, az ostffyasszonyfai Pap Melinda Balogh 
József: Sándorok című költeményét szavalta 
el. A rendezvény utolsó előtti mozzanataként 
Németh Tibor könyvtárvezető, a Kemenesal-
jai Életrajzi Lexikon szerkesztője az életrajzi 
gyűjtemény műhelymunkáját elevenítette fel. 

Mint elmondta, a lokálpatriotizmus és szemé-
lyes elkötelezettség nyomán elindult és meg-
született lexikonban a 180 életút kirajzolódása 
során három megközelítés vehető számításba 
a személyek tekintetében: akik itt születtek, 
és országos ismertségre tettek szert; akik 
helyben hoztak létre maradandó életművet; 
illetve azok a kiemelkedő magyar személyi-
ségek, akik e tájon is megfordultak. A kötet-
bemutató zárásaként Weöres Sándornak, a 
Kaláka együttes által megzenésített verseiből 
hangzott el válogatás az Ádám Jenő Zeneiskola 
tanárainak közreműködésében, Bejczi Károly, 
Bejcziné Németh Tünde, Gregorich Zsófia, és 
Radányi Károly szereplésével.
A magyar kultúra napjáról szóló megemléke-
zés a Szózat hangjaival ért véget. »REINER A.

Méltó megemlékezés a magyar kultúra napján

» K Ö Z É L E T

uk_15_01_30.indd   3 2015.01.27.   20:02:14



4

Új Kemenesalja »   2015. 01. 30.

A város számára is fontos, hogy az in-
tézményi működésben a felhasznált 
energia költségét hosszú időre jelen-
tősen csökkenteni tudja. Ennek egyik 
módja a napelemes erőmű telepítése, 
melyet tulajdonságai – megbízható 
áramtermelés évtizedeken keresztül, 
károsanyag-kibocsátás megszűnése, 
mozgó, elhasználódó alkatrészek kikü-
szöbölése – a legvonzóbb zöldenergia 
forrássá tesznek. Ennek egyik leghaté-
konyabb, ezáltal legközkedveltebb esz-
köze a napelemes rendszer. A napelem 
egy olyan eszköz, amely a nap sugár-
zását elektromos árammá alakítja át a 
fényelektromos jelenség segítségével. 
A napelem teljesítménye függ annak 
típusától, méretétől, a sugárzás intenzi-
tásától és a sugárzott fény hullámhosz-
szától, valamint annak beesési szögétől.

– A Városi Általános Iskola központi 
épületének és alsósági tagiskolájának 

napelemes rendszerrel történő fej-
lesztésére adott be 2013-ban pályáza-
tot Celldömölk Város Önkormányzata.  
A két pályázat közül az alsósági iskola 
kapta meg a fejlesztési lehetőséget. 
Ennek köszönhetően ott 2014 júniusa 
óta napelemes rendszer segítségével 
sikerül csökkenteni az áramellátás be-
kerülési költségét. Hasonló témában 
KEOP-4.10.0//N14-2014 szám alatt je-
lent meg 2014-ben újra egy pályázat, 
az önkormányzat ismét megpályázta, és 
2015. január elején vált nyilvánvalóvá, 
hogy intézményeink működési költsé-
geit a napelemes rendszerrel történő 
felszerelésnek következtében tovább 
csökkenthetjük – nyilatkozta lapunk-
nak Fehér László polgármester. – Ez a 
pályázat a korábbinál még kedvezőbb, 
hiszen 100%-os pályázati intenzitású, 
tehát az önkormányzatnak nem kerül 
plusz pénzébe. Ráadásul – a számítások 
szerint – a napenergia-felhasználásnak 

köszönhetően az épület eddigi villamos 
energiafogyasztásának mintegy 70%-át 
megtermeli.
»Mekkora az elnyert támogatás, és mit 
jelent ez a megvalósítást illetően?
– A pályázaton 49 millió forintos támo-
gatást nyertünk, ami azt jelenti, hogy a 
tervek szerint összesen 346 napelemet 
tudunk felszerelni. Kétszázat a Városi 
Általános Iskola volt Gáyer iskola felsős 
épületének tetejére, százat a Népjóléti 
Szolgálat székhely épületére, harmincat 
a Vörösmarty úti óvodára, tizenhatot pe-
dig a Koptik úti óvoda épületére. A pá-
lyázat benyújtásához le kellett folytatni 
a kivitelezői eljárást is, a kiértesítést 
januárban kaptuk, a szerződés szerint 
öt hónapos teljesítési határideje van 
a nyertes cégnek. Ez azt jelenti, hogy 
várhatóan május végéig, június közepé-
ig felszerelik, sőt üzembe is helyezik a 
napelemes rendszert a felsorolt intéz-
ményekben. »LA

Január 23-án Kresznerics Ferenc-em-
léktáblát avattak az alsósági katolikus 
plébánia falán. Az ünnepi rendezvé-
nyen beszédet mondott Fehér László 
polgármester, valamint dr. Koltai Jenő 
alsósági esperes-plébános, Kreszne-
rics Ferenc hagyatékának kutatója.

Január 23-án Kresznerics Ferenc espe-
res-plébános, nyelvész előtt tisztelegve 
avattak emléktáblát az alsósági plébánia-
hivatal falán. A tábla leleplezését ünnepé-
lyes megemlékezés nyitotta az alsósági 
katolikus templomban. A rendezvényen 
a járási hivatal, valamint a város önkor-
mányzatának és intézményeinek vezetői 

mellett megjelent Gyarmathi Tibor, Kresz-
nerics szülőfalujának, Ivánc község polgár-
mestere is. Az ünnepséget Fehér László 
köszöntője nyitotta, aki beszámolt arról, 
hogy az emléktábla dr. Koltai Jenő alsó-
sági esperes-plébános kezdeményezésére 
készült el, és a celldömölki, valamint az 
alsósági részönkormányzat közös közre-
működésében került végül fel a plébánia 
falára. A polgármester után dr. Koltai Jenő 
mondott emlékező beszédet Kresznerics 
Ferencről. Kresznerics 1812-től szolgált 
Alsóságon plébánosként, majd később 
esperesként. Itt is folytatta korábban 
megkezdett nyelvészeti tevékenységét. 
A Magyar szótár gyökérrenddel és deáko-
zattal rendszerezése és megjelentetése 

után elnyerte a Magyar Tudós Társaság 
tiszteletbeli tagja címet. Kultúrtörténészek 
szerint Kresznerics életműve nem nyerte 
el a jelentőségének megfelelő megbecsü-
lést, ezért is fontos a város számára, hogy 
legalább a tudós pap munkásságának 
helyszínén méltóképpen emlékezzenek 
meg róla. Az rendezvényen Kresznerics 
nyelvészeti tevékenysége előtt tisztelegve 
mondott verset Nemes Gergő és Gasparics 
Laura, az Alsósági Tagiskola diákjai. Az ün-
nepség után a plébániahivatal falán álló 
emléktáblát Fehér László polgármester, dr. 
Koltai Jenő esperes-plébános, Erdélyi An-
tal részönkormányzat-vezető és dr. Kovács 
Zoltán képviselő leplezték le. A táblaavatás 
után az emlékezés koszorúival tisztelegtek 
Kresznerics hagyatéka előtt a megjelent 
hivatalok és intézmények vezetői, vala-
mint az egyház képviselői. »NN

Napelemes rendszerekkel csökkentik az energiafelhasználást

Kresznerics emléktáblát avattak Alsóságon

  K Ö Z É L E T «

Legfiatalabb testvérvárosunk, Munkács 
önkormányzata meghívásának tett ele-
get 2015. január elején Celldömölk város 
küldöttsége a 20. Munkácsi Nemzetközi 
Vörösborfesztiválon. A fesztivál a sárvári 
Simon-Júdás vásárhoz hasonlítható, ahol 
a helyi borok mellett a standokon a kül-
földi, nevezetesen szlovák, cseh, szlovén 
és magyar borok is kiállításra és értéke-
sítésre kerülnek. Az ukrán borok nagyon 
édesek, de a rendszerváltás óta megfi-
gyelhető, hogy a szárazabb borokat is 
kezdik megkedvelni. A rendezvény nagy 

érdeklődésre tart számot, a borok mel-
lett helyi ételspecialitásokat lehet kós-
tolni, de jelen vannak a népművészeti 
kirakodók is. – Azon túl, hogy közösek a 
történelmi gyökereink, és igyekszünk a 
kulturális kapcsolatokat erősíteni, meg-
próbálunk közös gazdasági nevezőre is 
jutni. Május végén lesz egy Etno. Dia. 
Szfera nevű színházi találkozójuk, ami-
korra a Soltis Színházat várják, de nagy 
az érdeklődés az asztalitenisz iránt is – 
nyilatkozta lapunknak dr. Kovács Zoltán, 
a delegáció vezetője.  »LA

Testvérvárosi kapcsolatok erősítése Munkáccsal
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A november 13-i képviselő-testületi 
ülésen a többi bizottsághoz hason-
lóan a Humán Szolgáltatások Bizott-
sága is újjászerveződött. A bizottság 
elnökének Benkőné Remport Lilla 
képviselőt választották meg, továb-
bi tagjai: Hetényi Endre, Szücs Dávid, 
Marics Sándor Györgyné, dr. Kovács 
Zoltán, dr. Várnai Levente, Molnár Gá-
bor, Gasztonyiné Fódi Zita, valamint 
Balogh Annamária. A tervekről és az 
elkövetkezendő öt év feladatairól 
Benkőné Remport Lilla, a bizottság 
elnöke számolt be:

– Az egészségügy és az 
oktatás állami feladattá 
nőtte ki magát, a szoci-
ális problémákkal küzdő 
emberekkel azonban to-
vábbra is városi szinten, 
sőt, gyakran személye-

sen lehet csak foglalkozni. A bizottság 
célja elsősorban ezeknek a szociális prob-
lémáknak a megismerése, kivizsgálása és 
lehetőség szerinti orvoslása. Mivel szemé-

lyes tapasztalataim vannak az egészség-
ügy és az oktatás működéséről, valamint 
a szociális szolgáltatórendszer tevékenysé-
géről, a beteg-, csecsemő- és kisgyermek-
ellátásról, ezért úgy gondolom, alkalmas 
vagyok a bizottság vezetésére. Örülök 
annak, hogy a tagok között is hasonló 
mentalitással rendelkező személyek sze-
repelnek, kiemelném például Szücs Dávid 
képviselőt, aki szintén a szociális szférá-
ban tevékenykedik, fiatal és lelkes, bízom 
a vele való sikeres és eredményes együtt-
működésben. A bizottság legfontosabb 
feladata, hogy a fiatalokat, a tanulókat és 
a hátrányos helyzetűeket segítse. Ehhez a 
különböző szervezetekkel és szakmai cso-
portokkal való szoros együttműködésre 
van szükség, a védőnőkkel, a háziorvo-
sokkal, a családsegítőkkel, a gyermek-
jóléti és az időseket ellátó szolgáltató 
szervezetekkel. Céljaink között szerepel a 
szociális lakások használatának felülbírá-
lása. Számos panasz érkezett ugyanis az-
zal kapcsolatban, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévő ingatlanokkal haszná-
lóik visszaélnek, nem férnek össze a kör-

nyezetükkel, ezáltal jogosulatlanná válnak 
a lakáshasználatra. Szeretnénk, ha ezeket 
az ingatlanokat az arra valóban érdemes 
családok, személyek kaphatnák meg, akik 
meg is becsülik a lehetőségeiket. Fontos 
feladatunkká vált még a szociális segé-
lyek kiosztása, miután a kormány eltöröl-
te a rendszeres szociális segélyt, továbbá 
nem biztosít az önkormányzat számára a 
segélyezéshez szükséges finanszírozást 
sem. A bizottság ezért a befolyt adókból 
kénytelen finanszírozni a szociális támo-
gatást, amellyel azonban az önkormány-
zat költségvetését terheli, így ez csak a 
különböző fejlesztések, például a járdák 
és utak építésének rovására alkalmaz-
ható. A támogatásra való jogosultságot 
azonban törvény szabályozza, tehát ez 
továbbra is jövedelem, egészségi állapot, 
életkor és munkahely függvénye. Minde-
zek mellett személyesen szorgalmazom, 
hogy a Humán Szolgáltatások Bizottsága 
a Városfejlesztési Bizottsághoz hasonlóan 
szintén tegyen helyszínbejárásokat, ezzel 
is elősegítve a többi területtel való közös, 
célorientált munkát. »NÉMETH N.

A november 13-i képviselő-testületi 
ülésen új bizottság felállításáról dön-
töttek a képviselők, a Társadalmi, 
Ifjúsági és Külkapcsolatok Bizottságá-
nak megalakításáról. A bizottság el-
nökének dr. Kovács Zoltán képviselőt 
választották, a tagok között szerepel 
Marics Sándor Györgyné, Hetényi End-
re, Karádi Mihály, Cságoly Szilvia, Gei-
ger Gábor és Ipsics Péter. A bizottság 
feladatairól és feladatköréről dr. Ko-
vács Zoltán számolt be:

A bizottság legfonto-
sabb feladata, hogy 
kapcsolatot tartson a 
település kulturális és 
turisztikai intézménye-
ivel, ifjúsági és civil 
szervezeteivel, valamint 

közreműködjön az ezeket érintő fejlesz-
tési tervek kidolgozásában. Ebbe bele-
tartozik például a városi közművelődési 
intézmény és könyvtár használati szabá-
lyainak vizsgálata, a bizottság javaslatot 
tehet a működésének módjaira és az 
intézmény feladataira. A többi bizottság-
hoz hasonlóan a Társadalmi, Ifjúsági és 
Külkapcsolatok Bizottsága is javaslatot 
tehet az éves költségvetési tervezetre, 
a költségvetési rendeletben a kulturális, 

turisztikai, sport- és rendezvényszerve-
zési célokra meghatározott előirányzatok 
felhasználására. A bizottság mindemel-
lett számos szerteágazó feladatkört ellát, 
ellenőrzi a város kulturális, közművelő-
dési, művészeti, turisztikai és sporttevé-
kenységét, javaslatokat készít az állami, 
nemzeti és önkormányzati ünnepek 
programjára, koordinálja az önkormány-
zat fenntartásában lévő intézmények ál-
tal szervezett rendezvényeket, valamint 
javaslatokat tesz a város idegenforgal-
mának növelése érdekében, együttmű-
ködve az idegenforgalom és turisztika 
területén működő szervezetekkel, kü-
lönösen a TDM-mel. A bizottságnak a 
külkapcsolatok fenntartása érdekében 
már jelenleg is vannak konkrét tervei. 
Célunk, hogy a következő öt évben to-
vább erősítsük, fejlesszük a testvérvárosi 
kapcsolatokat, évente személyes látoga-
tásokat is téve az öt testvérvárosban, 
Neudauban, Serramazzoniban, Pagnac-
coban, Erdőszentgyörgyön és Munká-
cson. Célunk továbbá két új testvérvárosi 
kapcsolat kiépítése is, egyrészt a belga 
Visé városával, mely településsel az el-
múlt évben már kialakult egy ígéretes 
partnerkapcsolata Celldömölknek, vala-
mint a kelet-szlovákiai területen fekvő 
Nagykapoccsal, ahol a Soltis Lajos Szín-

ház társulata is fellépett már. Ezeknek 
a kapcsolatoknak a megerősítésével a 
helyi turizmus fejlesztését szeretnénk 
szolgálni, egyfajta reklám-marketing 
tevékenységet folytatva, személyesen 
megismertetni a külföldiekkel Cell-
dömölk városának nevezetességeit, 
idevonzani a turistákat. Másrészről a 
testvérvárosok és Celldömölk kulturális 
és sportéletének összefonódásával olyan 
programterveket szeretnénk létrehozni, 
melyek mindkét fél számára gyümölcsö-
zőek lehetnek. Nemrégiben elkészült a 
Munkács és Celldömölk közötti együtt-
működés éves programtervezete, mely 
tartalmazza többek között a delegáci-
ók látogatásainak ütemtervét, mellyel 
szakmai lehetőségeket nyújt például a 
város borászai vagy a helyi színháztár-
sulat tagjai számára. Nem csak a kül-
kapcsolatok területén vannak azonban 
terveink, szeretnénk a helyi ifjúság 
kulturális szórakozásának bővítésére is 
nagyobb hangsúlyt fektetni, a rockfesz-
tivál példáján felbuzdulva például több 
szabadtéri koncertet szerveznénk. Szin-
tén az ifjúság szórakoztatására irányul 
többek között a február közepén meg-
rendezésre kerülő télűző programunk is, 
melyről hamarosan bővebben is infor-
máljuk a lakosokat. »NÉMETH NÓRA

Bemutatkozik a Humán Szolgáltatások Bizottsága

Bemutatkozik a Társadalmi, Ifjúsági és Külkapcsolatok Bizottsága

» K Ö Z É L E T
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Tünde fűszerkert és chi-
livarázs  termékei egyre 
népszerűbbek az ország 
számos pontján, cell-
dömölki mivolta lévén 
azonban itt éri el Takács 

Tünde legnagyobb sikereit a fűszerek és 
leginkább a chili termesztése terén.

»Honnan ered az ötlet, 
hogy különböző fűszer-
növények termesztésé-
hez fogj hozzá?
– A hétköznapokban 
szellemi munkát végzek, 
így jött az ötlet, hogy ki-
kapcsolódásként ennek 

éppen ellenkezőjével kellene foglalkoz-
nom. A kert szeretete még gyermekko-
romra vezethető vissza, családunknak 
ugyanis volt egy kertje a Ság hegyen. 
2008 és 2009 között érett meg aztán az 
elképzelés, hogy saját kertem legyen, 
hozzáláttam ennek megvalósításához. 
Először is földet kellett keresnem, majd 
ennek megtalálása után zöldségeket 
kezdtem termelni testvéremmel saját 
fogyasztásra. A fűszernövények termesz-
tésének ötlete viszont édesanyám egyik 
ismerősétől ered. Jó szokása volt, kedves 
gesztusnak tartottuk, hogy saját kertjéből 
szedett fűszercsokrokkal lepett meg min-
ket alkalomadtán. Mikor már több csok-
rot is kaptunk, arra gondoltam, nekem 
is ezzel kellene foglalkoznom. A fűszer-
termesztés azonban korántsem egyszerű 
feladat, de ez nem tántorított el a magam 
elé kitűzött cél elérésétől. Mivel a fűszerek 
szaporítása rendkívül nagy odafigyelést 
igényel, ezért kész cserepes fűszereket 
kezdtem el vásárolni és azokat ültettem ki 
később a kertembe. Így lett tehát a fűszer-
termesztés a mostani Tünde fűszerkert és 
chilivarázs egyik fő iránya. Fűszerekkel 
kapcsolatban csak egy termékem van, ez 
pedig a Tünde fűszermix névre hallgat. Ez 
a fűszerkeverék körülbelül 10-12 magya-
ros és mediterrán fűszer elegye.
»Hogy jött képbe a nagy kedvenc, a chili?
– Egyik alkalommal, mikor a kertembe 
ültetendő fűszereket válogattam, egy ki-
sebb cserépben chilit pillantottam meg. 
Ez volt az a pillanat, amely meghatároz-
ta a kert további arculatát. Egészen addig 
nem ismertem magát a növényt, csak 
hallottam róla, de nem foglalkoztam vele. 
A kincskereső utamon talált kis cserepes 
chilit aztán hazavittem magammal, majd 
megvizsgáltam közelebbről. Felkeltette 
érdeklődésemet, így rákerestem az in-
terneten. Ekkor derült ki számomra, hogy 

rengeteg fajta chili vesz minket körül.  
Az interneten talált információim szerint 
kb. 500-1000 féle chili létezik szerte a 
világon. Az én kedvenceim a Mexikóból 
származó chilik, ezekből a kertemben 
15-20 fajtát termesztek. Családom rend-
szeres fogyasztójává vált, figyelni kell 
azonban arra, hogy a chilit csak mértékkel 
szabad fogyasztani, mert nagyon erős is 
tud lenni. Sokan félnek tőle, mert azt hi-
szik, tönkreteszi a gyomrot csípős mivolta 
lévén, ez azonban nem igaz. Éppen ellen-
kezőleg, védi a gyomornyálkahártyát.
»Milyen jótékony hatásokkal rendelkezik 
még a chili?
– Antibakteriális hatásának köszönhető-
en tisztítja az orr- és melléküregeket, így 
rendkívül hatásos megfázásos betegsé-
gek kezelésében, erre tekintettel készíteni 
szoktam chilis mézet is. Védi a szív- és ér-
rendszert, továbbá kutatások kimutatták 
fájdalomcsillapító hatását is. 

»Milyen termékeket készítesz chiliből?
– Két külön csoportba lehet sorolni termé-
keimet. Vannak chilis termékek, melyek 
csak chiliből készülnek, illetve vannak chi-
livel ízesített termékek. Chilis termékek 
közül a legnépszerűbb a chilis paszta, több 
savanyúság, valamint a chili lekvár. Ez a 
lekvár csak chiliből készül. A chilivel ízesí-
tett termékek között is találhatunk lekvá-
rokat. Ezek különböző gyümölcsök és chili 
keverékei. Ilyen például az almás, szilvás, 
barackos chili lekvár. További népszerű 
kevert termék még a chilis só, valamint 
különböző paprikakrémek, melyek darált 
paprika és chili keverékei. 
»Hogyan valósul meg a chili termesztésé-
nek folyamata?
– Januárban szoktam elültetni a chili ma-
gokat, mivel ezeknek az egzotikus chi-
liknek hosszabb a kelési ideje, mint az 
étkezési paprikáé vagy a magyar erőspap-
rikáé. A palánták egyszeri vagy kétszeri 
átültetés után kerülnek majd ki a kertbe 
április végén vagy május közepén, attól 
függően, hogyan alakul az időjárás. Szigo-
rúan vegyszermentesen dolgozom. Jelen-

leg nincs szezonja a chilinek, ilyenkor várni 
kell az új termésre majdnem fél évig. Ezen 
időszakban félretett készleteim állnak az 
érdeklődők rendelkezésére. Egész év fo-
lyamán nagyon sok munka van, nemcsak 
szezonban, de családom mindig támogat. 
Keresztgyermekeim imádják a kertet. Ke-
resztlányom a „szellemi vonalat” viszi, ő 
találta ki Facebook-oldalunkat, keresztfi-
am pedig igazi kertész, az ő közege maga 
a kert. 
»Hogy lett hobbiból szenvedély a chili?
– Az idők során nagyon megszerettem 
ezt a növényt. Soha nem gondoltam vol-
na azt, hogy egyszer majd chilivel fogok 
foglalkozni, de nagyon a szívemhez nőtt a 
dolog. Ezek a növények kívülről is nagyon 
szépek. Nagyon sok chilifajtát nem csak 
az ízük miatt termesztenek, hanem ezek 
esztétikai értéke is nagyon nagy. Több 
olyan chilifajta van, amelyeket dísznö-
vényként tartanak. Ahány chili, annyiféle 
forma, szín, íz létezik, rendkívül változatos 
növény. Az általam termelt legerősebb 
chili, a Habanero. Ha ezt felvágjuk, jel-
legzetes gyümölcsös illattal és aromával 
rendelkezik. A chilik nemcsak csípnek, ha-
nem ízük is van, így könnyen meg lehet 
őket különböztetni. 
»Milyen terveid vannak a jövőre nézve?
– A jövőre nézve új tervem a paradicsom-
termesztés. Ez azonban nagyban függ az 
időjárástól is. Design szempontjából is 
szeretnék egy kicsit változtatni, a tervek 
szerint minden terméknek saját, egyedi 
arculata lesz.
»Hol találhatnak meg az érdeklődők?
– Tünde fűszerkert és chilivarázs néven 
vagyok megtalálható a Facebookon. Ter-
mékeim bemutatásán túl receptekkel, 
érdekességekkel színesítem profilomat, 
valamint több nyereményjáték is helyet 
kap az újdonságok között. Az oldal által az 
ország számos pontján ismerik és szeretik 
az általam termesztett chilit. Személyesen 
pedig különböző vásárok alkalmával lehet 
velem és termékeimmel találkozni.
 »NÉMETH ALÍZ

Fűszeres ízek a chili erejével

Nyereményjáték

Az újság egyik oldalán elrejtet-
tünk egy kérdést, melyre a helyes 
válasz megtalálható a szövegben.  
A beküldők között a Tünde fűszer-
kert és chilivarázs termékcsomagját 
sorsoljuk ki. 
Beküldési határidő: 2015. február 6.
Címünk: ujkemenesalja@celldomolk.
hu, vagy Kemenesaljai Művelődé-
si Központ és Könyvtár, II. emelet 9. 
számú iroda (Dr. Géfin tér 1.)

  H O B B I «
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A doni áttörés 72. évfordulója alkal-
mából rendeztek emlékező ünnep-
séget a Városházán. A rendezvényen 
három celldömölki veterán, Németh 
Lajos, Mars János és Kazári József ve-
hette át a Honvédelemért kitüntető 
cím első fokozatát.
 
2015-ben 72. évfordulója alkalmából 
emlékezik a nemzet a Don-kanyar ál-
dozataira. A 2. magyar hadsereg 1943 
januárjában a keleti hadszíntéren rend-
kívül súlyos veszteségeket szenvedett, 
a Don-kanyarban vívott csaták mind-
máig a magyar hadtörténet legszomo-
rúbb fejezetei közé tartoznak. Egyes 
becslések szerint 80, más források 
szerint akár 140 ezer főre is tehető a 
magyar honvéd áldozatok száma, akik 
a mínusz 35-40 fokos orosz télben le-
hetetlen feladattal megbízva vesztek 
oda. Január 19-én három celldömöl-
ki, a Don-kanyarból visszatért veterán 
vehette át a Honvédelemért kitüntető 
címet. Az elismerésre való felterjesztés 
kezdeményezése Kustos László nyugal-
mazott őrnagy nevéhez fűződik, akiben 
a háborús veteránokkal folytatott be-
szélgetései során fogalmazódott meg 
a kitüntetés kérvényezésének gondola-
ta. Németh Lajos 99., Mars János 94., 
Kazári József 93. életévét tölti be, bár 
1943 januárjában mindhárman harcol-

tak a Don-kanyarnál, akkor még nem 
ismerték egymást, ma azonban mind-
hárman Celldömölkön élnek. 

Németh Lajos 1916. 
február 28-án szüle-
tett Marcalgergelyiben. 
1939-ben kezdte meg 
katonai szolgálati idejét. 
Frontszolgálatot teljesí-
tett 1942. március 19-től 

1943. június 26-ig. 1944 decemberétől 
VIII. Híradó Zászlóalj 1. szakaszának pa-
rancsnokaként szolgált. 1945 májusában 
angol fogságba került. A háború után 
tanárként dolgozott Celldömölkön, 1977. 
február 28-án ment nyugdíjba, munkás-
ságát arany, gyémánt, vas, rubin és grá-
nit diplomával ismerték el. 

Mars János 1924. jú-
nius 24-én született, 
a II. világháború kato-
nai szolgálatát 1942 
októbere és 1945 no-
vembere között töltöt-
te. A pápai ejtőernyős 

I. zászlóalj nehézfegyver századánál 
szolgált. 1945 áprilisától 1945 novem-
beréig angol fogságban volt. Később 
visszavezényelték századához, szolgá-
lati ideje alatt 12 db ejtőernyős ugrást 
hajtott végre. 

Kazári József 1941-ben, 
19 évesen Pápára járt a 
gép- és gyorsíró iskolá-
ba. 1942. április 12-én 
indult el a szerelvényük 
a szombathelyi vasútál-
lomásról, Komáromon 

át Kijevnek, egészen Orelig, ahol egy 
lebombázott gyártelepen szállásolták el 
őket. 1942. június 23-án megindult a tá-
madás. A Dontól 10-12 kilométerre volt 
a táborhelyük, onnan hordtak ki őket az 
oroszok ellen kisebb-nagyobb támadá-
sokra és ellentámadásokra. 

Mindhárom háborút megjárt idős férfi 
máig tisztán emlékszik a háború viszon-
tagságaira.A doni áttörés 72. évfordulója 
alkalmából rendezett emlékező ünnep-
ségen mindhárom veterán átvehette a 
Honvédelemért kitüntető cím első foko-
zatát, melyet Ferge László őrnagy és Kus-
tos László nyugalmazott őrnagy adtak 
át, majd Fehér László polgármester és 
Söptei Józsefné alpolgármester a város 
nevében átnyújtották Celldömölk Város 
Önkormányzatának elismerő oklevelét. 
Az kitüntetések átadására ünnepélyes 
keretek között került sor a Városháza 
nagytermében. Az ünnepségen első-
ként Fehér László polgármester mondott 
beszédet, aki köszöntőjében kiemelte 
a háborús veteránok bátorságát és ki-
tartását, példaértékűnek nevezte azt a 
szilárd jellemet, amellyel a doni ese-
mények traumáját megélt három férfi 
folytatni tudta életét. Ezt követően Fer-
ge László őrnagy, a Magyar Honvédség 
Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó 
Parancsnokság Katonai Igazgatási és Ér-
dekvédelmi Iroda irodavezetője vette át 
a szót. Az őrnagy hangsúlyozta, miköz-
ben a társadalom hajlamos a kis problé-
mákat felnagyítani, vannak köztük olyan 
személyek, akik jóval nagyobb tragédiá-
kat éltek át. A nemzetet ért tragédiák-
ról pedig beszélni kell, hogy a fiatalabb 
generációk is megismerjék a történel-
met és megemlékezzenek róla. Az ün-
nepségen előadásával Szalai Szabolcs, 
a Soltis Színház tagja, valamint Fülöp 
Balázsné és Gregorich Zsófia, az Ádám 
Jenő Zeneiskola tanárai működtek közre.  
A kitüntetések átvétele után a három 
veterán egy-egy szavalattal köszönte 
meg a megtisztelő elismerést. »NN

A Don-kanyarból visszatért veteránok honvédelmi elismerése

Celldömölk
Születés: Karádi Péter és Brányi Enikő 
Szilvia leánya: Zara, Somlai Árpád és 
Somogyi Zsuzsanna Eszter fia: Zente, 
Ölbei Péter és Herendi Hajnalka fia: 
Marcell Ádám, Pálffy Márton és Zsol-
nai Judit fia: Máté Zoltán, Gőgös Balázs 
és Tóth Kinga fia: Gergő Márk, Tuboly 
Miklós és Vida Gyöngyi leánya: Hanna, 
Kosztolánczi Ernő és Horváth Adrienn 
leánya: Mira, Horváth József és Molnár 
Jenifer Kitti leánya: Kitti, Nagy Attila és 
Tálos Rita leánya: Mira, Nagy András 
és Varga Katalin fia: Botond.

Halálozás: Horváth Józsefné sz. Hor-
váth Margit, Dózsa Józsefné sz. Ruzsa 
Erzsébet, Viszked Istvánné sz. Alberti 
Zsuzsanna, Nagy Miklós, Pethő Ist-
vánné sz. Csőre Rozália, Takács Rozá-
lia Klára, Somogyi Lajos, Varga József, 
Garas Ernőné sz. Mesteri Irma, Ávár 
Imréné sz. Szakács Irén, Finna Attila, 

Joó László, Gecse Endre Lajos, Né-
meth Ferenc.

Jánosháza
Halálozás: Horváth László.

Kemenesmagasi
Halálozás: Neszvecskó Mátyásné sz. 
Nagy Ibolya, Balogh Zoltánné sz. 
Mesterházy Irén Julianna.

Kemenesszentmárton
Születés: Finna István és Varga Beat-
rix leánya: Nóra.

Mersevát
Születés: Hajba Tibor és Zsömlye Ka-
talin leánya: Maja.

Nagysimonyi
Halálozás: Major János Józsefné sz. 
Bak Anna Mária.

Pápoc
Halálozás: Márkus Ferencné sz. Kövér Jolán.

Anyakönyvi hírek

Kérdés: 
Melyik a Tünde által termesztett leg-
erősebb chili?
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Január 17-én tizenharmadik alkalommal 
került megrendezésre a Színészek és 
Színházbarátok Bálja a Vasvirág Hotel-
ben, mely a farsangi szezon nyitóren-
dezvénye Celldömölkön. Fehér László 
polgármester és Nagy Gábor színházigaz-
gató köszöntője után a megjelentek a 
társulat vidám hangulatú farsangi mű-
sorát tekintették meg. Első fellépőként 
Benkő Ágnes és Ziembiczki Dóra lépett a 
színpadra, akik A nagy szerep című dalt 
adták elő A Szent István Körút 14. című 
musicalből. Az erős kezdés után éles vál-
tás következett. Sipos László egyedi stí-
lusában volt hallható az Ének az esőben 
című dal, mely osztatlan sikert aratott a 
nézők körében. Ezen az esten nem volt 
két egyforma produkció, ismét 360 fokos 
fordulat következett. Benkő Ágnes átható 
előadásában Edit Piaf Padam című dalá-
val kápráztatta el a közönséget. Később 
Tóth Ákos mini bűvész show-ja aratta le 
méltán megérdemelt babérjait, majd is-
mét a zene vette át a főszerepet. Ziem-
bicki Dóra Rúzsa Magdolna Egyszer című 
közkedvelt slágerét dolgozta fel Bejcziné 
Németh Tünde, illetve Gregorich Zsófia 
zeneiskolai tanárok kíséretével. Az ünne-
pi vacsora elfogyasztása után sem ma-
radtak program nélkül a bál vendégei. 
Szalai Szabolcs tolmácsolásában a Tudo-
mányos borkóstolás című kabaréjelenet-
nek lehettek tanúi a megjelentek, végül 
Szücs Kristóf és Piller Ádám bábjátéka 
zárta a társulat műsorát. A szervezők a 
vendégeknek éjfélkor tombolával ked-
veskedtek, majd megválasztották a bál 
szépét, aki idén Marton Mercédesz lett. 

A társulat életében azonban nem csak a 
bál, az egész év ünnep, hiszen a színház 
idén 35 éves. Benkő Péter Pállal, a társu-
lat elnökségi tagjával beszélgettem. 
»Idén 35 éves a Színház, pontosabban 
fogalmazva a Sitkei Színkör, a mai szín-

ház jogelődje, mely 1980. február 15-én 
alakult. Melyek voltak a színház történe-
tének legfőbb mérföldkövei?
– A Sitkei Színkör megalakulása után az 
első komoly mérföldkő a Celldömölk-
re való költözés volt, melyre 2001-ben 
került sor. Ekkor vette fel az akkor már 
átalakulóban lévő Színkör a tragikus bal-
esetben elhunyt Soltis Lajos nevét. 2004-
ig a Kemenesaljai Művelődési Központ és 
Könyvtárban működött a társulat, majd 
a volt Szikra Mozi épületébe helyeztük 
át székhelyünket, mely akkor még elég 
rossz állapotban volt. Első nagyobb sike-
rünk a Majd mély csönd leng című pro-
dukció volt 2004-ben, mellyel 2005-ben 
részt vettünk Kairóban a Kísérleti Szín-
házak Világszemléjén, valamint ebben 
az évben kaptuk meg a Vas Megyei te-
rületi Prima-díjat. Több elismerést nyert 
a Somogyi István rendezésében bemu-
tatott Csongor és Tünde című előadás, 
köztük a Kaleidoszkóp-díjat is megkap-
tuk, melyet a Majd mély csönd leng is 
bezsebelt. Következő nagyobb változást 
hozó produkciónk, az Álomevők című 
produkció volt, melyet Deák Varga Rita 
rendezett 2009-ben. Ezzel az előadással 
eljutottunk Norvégiába, az Amatőr Szín-
házi Világfesztivál és Világkonferenciára, 
valamint Spanyolországba. Ez volt az első 
mozgásszínházi előadásunk. Jóval komo-
lyabb fizikai és mozgásszínházbeli tudást 
igényelt a Benkő Ágnes által rendezett 
Menedék című előadás, mely szintén 
jelentős sikereket ért el. Színházunk az 
amatőr és független lét határán áll. En-
nek oka, hogy nagyon sok fiatal játszik 
nálunk, ezért az amatőr színházi fesztivá-
lokra is kvalifikálva vagyunk, melyeken 
szinte mindig elhozzuk a fődíjakat. Szín-
házunknak megalakulása óta volt egy 
határon túli magyarság irányába mutató 
missziós tevékenysége. Erdélyi turnénk 
központja testvérvárosunk, Erdőszent-
györgy. További nagy sikereket ért el a 
pápai Teleszterion Színházi Műhellyel kö-
zösen létrehozott Bűn és bűnhődés című 
előadásunk. 
»Mesélj kicsit soron következő premiere-
tekről!
– Február 1-jén lesz a premierje a Gabi 
és a repülő nagypapa című mesénknek, 
amit Gimesi Dóra írt és Benkő Ágnes 
rendezett. Ez a darab minden korosztály 
számára ajánlott témájánál fogva. Gyer-
mekek és nagyszüleik kapcsolatteremté-
sét mutatja be, azt az időszakot, amikor 
már világossá válik, hogy a két generáció 
teljesen más világot ismert meg és más-
hogy strukturálódott a gondolkodásuk. 

Az előadás rávilágít arra, hogyan lehet 
ezeket a gondolkodásmódbeli különbsé-
geket összeegyeztetni, megtalálni egy-
másban az értékeket.

»Hogyan ünnepeltek a 35. születésnap 
alkalmából?
– Ebből az alkalomból a színházkedvelő 
közönségnek szeretnénk kedveskedni 
azáltal, hogy kedvezményes jegyekkel 
és bérletekkel várjuk leendő nézőinket. 
A felnőtt/ifjúsági bérlet, mely a Szépet 
fogtok álmodni, a Bűn és bűnhődés, a 
Woyzeck és az Úrilány szobát keres című 
előadásokat foglalja magában 35%-os 
kedvezménnyel csak 2600 forint, míg 
a gyerekbérlet szintén 35%-os kedvez-
ménnyel 1600 forintba kerül. Utóbbi 
feljogosít a Gabi és a repülő nagypapa, 
a Hamupipőke, A láthatatlan apuka vala-
mint a Csizmás Kandúr és cimborái című 
előadások megtekintésére. Természete-
sen külön-külön is kedvezményes jeggyel 
látogathatók az előadások. A felnőtt/ifjú-
sági kategóriába tartozó produkciók 780 
forintos áron kaphatók, diák vagy nyug-
díjas kedvezménnyel pedig még tovább 
csökkennek az árak. Ezek a jegyek ugyan-
is már 520 forintért megvásárolhatóak. 
A gyermekbérlet produkciói külön-külön 
520 forintos áron látogathatók. »NÉMETH A.

A Soltis Lajos Színháznak ünnep az egész év…

1. Szilvia legszívesebben üveglencsés 
ékszerek készítésével foglalkozik.

 A szerencsés nyertes: Rózsavöl-
gyi Ágnes, Celldömölk

2. A Praktiság bolt Alsóságon a volt 
posta épületében található. 

 Nyertesünk: Pálfalvi Ivett, Celldö-
mölk, Bajcsy-Zs. u. 36.

Legutóbbi számunk 
megfejtései és nyertesei:
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Erdélyi János, dukai származású film-
rendező január 15-én egy 2008-as alko-
tásával érkezett a KMKK Art Mozijába. 
Az Andris című dokumentumfilm levetí-
tése után a rendező kötetlen beszélge-
tés keretében számolt be a forgatással 
kapcsolatos benyomásairól, valamint a 
film és a szereplők utóéletéről.

Ismét helyi származású rendező látoga-
tott a KMKK Art Mozijába. Habár Erdélyi 
János Dukán született, középiskolai tanul-
mányait a celldömölki Berzsenyi Dániel 
Gimnáziumban folytatta. Később tanári 
diplomát szerzett a szombathelyi főisko-
lán, a 80-as években azonban mégis a 
dokumentumfilm-készítés felé fordult. 
Azóta számtalan különböző témájú tv-fil-
met forgatott, melyek közül ezúttal a 
2008-as Andris című alkotásával érkezett 
a celli művészmoziba. Andris 12 éves, 
születése óta vak, torkában istenáldotta 

tehetséggel. Pici kora óta énekel, legszí-
vesebben Máté Péter dalait. Környezete 
felfigyel rendkívüli adottságára, s elkez-
dődik a „sztárcsinálás” folyamata. A do-
kumentumfilm azonban nem csak egy 
vak kisfiú sztárságának történetét meséli 
el, de a különböző perspektívák érték-
rendjét is bemutatja, a kisfiú vívódását 
a különös kettősségben. Habár a film va-
lósághoz való viszonyából adódóan csak 
dokumentál, a nézőt mégis perceken be-
lül hatása alá vonja. A rendező a vetítés 
utáni beszélgetésen szívesen számolt be 
a forgatással kapcsolatos benyomásairól, 
hogy milyen kapcsolatot alakított ki a film 
fókuszában álló családdal és magával 
Andrissal. „Ez a film elsősorban a szere-
tetről szól” – jegyezte meg Erdélyi. „Ez a 
vak kisfiú, Andris egy olyan családban élt, 
és él még ma is, amelyik szeretettel ve-
szi körül, és egy olyan kis falusi iskolába 
jár Győr-Moson-Sopron megyében, ahol 

a társai megértik, segítik őt. Pedig Andris 
egy olyan fogyatékossággal született, ami 
a kisgyerekek számára nehezen felfogha-
tó: hogy valaki nem lát színeket, nem lát 
formákat. A filmben is nagyon jól látható 
például, hogy milyen nehéz egy ilyen kisfi-
únak egyszerűen csak a lépcsőn lemenni.  
Én úgy gondolom, hogy a mostanában 
olyan sokat emlegetett tolerancia talán 
ennek a filmnek a legfőbb üzenete. And-
ris, amikor én találkoztam vele már egy 
kis sztár volt. Érdekelt ennek az amúgy 
borzalmas süllyesztőkkel teli világnak a 
létrejötte. Kíváncsi voltam rá, hogy ebbe 
az örökké a sztárokat kereső, felfedező és 
eldobó világba mire jut Andriska a tehet-
ségével. Hogyan viseli meg a sztárcsinálás 
gépezete őt és a környezetét.” 
A rendezvény az NKA támogatásával va-
lósult meg. 
Erdélyi a közelmúltban a Kemenesal-
ján forgatott, az elkészült film a Háború 
mindennapjai címet viseli, és előrelát-
hatólag március végén a celli közönség 
számára is megtekinthető lesz.  »NN

Andris – film a toleranciáról

A Kemenesaljai Művelődési Központ 
és Könyvtár 2014-2015 évi felnőtt 
színházbérlet előadásainak sorában a 
második programra január 24-én este 
gyűlt össze a színházkedvelő közön-
ség. Ezúttal az Orlay Produkciós Iroda 
kínálatában érkezett Celldömölkre Ri-
chard Baer: Hitted volna? című darabja. 

Hernádi Judit, Kern András. Húzó nevek a 
szórakoztató műfajban. Nem is kétséges. 
E tényt mi sem bizonyítja jobban, mint-
hogy a művelődési központ 450 férőhe-
lye kevésnek bizonyult a népes közönség 
számára. A pótszékek is megteltek, így 
mintegy félezer ember szórakozhatott 
másfél órán keresztül a népszerű duó 
komédiáján. S hogy a másik két sze-
replőről is említést tegyünk: Ficzere 
Béla és Jeges Krisztián a két költöztető 
szerepében asszisztál a főszereplőknek. 
A Hernádi-Kern páros utoljára csaknem 
harminc éve játszott együtt színpadon, 
így a kérdésre, hogy milyen volt újra kö-
zösen, mindketten pozitív választ adtak. 
Hernádi Judit: – Ahogy a biciklizést, úgy 
ezt sem lehet elfelejteni, ott folytat-
tuk, ahol abbahagytuk. Azért ebben a 
harminc évben is találkoztunk, és dol-
goztunk együtt, csak éppen színházban 
nem, ami pedig a leglényegesebb egy 
színész életében. 
Kern András: – Isteni. Ebben a kihagyott 
sok-sok évben azért dolgoztunk mi 
együtt szinkronban, tévében, rádióban, 

filmben, csak éppen színpadi szerepet 
nem játszottunk. Örülök, hogy ezek a 
szerepek most ránk találtak, mert va-
lók vagyunk egymáshoz, értjük egymás 
nyelvét. Ez meg egy nagyon helyes, ked-
ves darab, így könnyű is volt a munka.

Herman (Kern András) és Christine 
(Hernádi Judit) barátok, több mint har-
minc éve. Amíg házastársaik éltek, ál-
landóan összejártak négyesben. Mára 
mindketten egyedül maradtak, mégis 
alig találkoznak. Christine megunta a 
magányt, és végre úgy döntött, elköl-
tözik a városból, új életet kezd. Össze-
csomagolt, költöztetőket hívott, és már 
minden készen áll az új élet kezdésére, 
amikor betoppan a kissé morcos jóbarát, 
Herman. A néhai férj barátja képtelen 
és röhejes ötlettel áll elő: feleségül kéri 

Christine-t. Míg telnek az utolsó dobo-
zok, sok kérdésre megérkezik a válasz: 
menni vagy maradni, megszokni vagy 
megszökni, kockáztatni vagy biztosra 
menni?

A két nagyszerű színész előadásában Ri-
chard Baer darabja rengeteg humorral 
és szeretettel mutatja be, hogy csodák 
márpedig történhetnek. Bármikor. Bárki-
vel. A végkifejletet tekintve nem lehet-
nek különösebb kétségeink, és amikor a 
darab vége felé haladva Christine igent 
mond Hermannak egy: Hitted volna? 
kérdés kíséretében, bizony, bármelyik 
néző fejében megfordulhatott, hogy 
sok minden megtörténhet az emberrel, 
amit sosem hitt volna. Például még az is, 
hogy hatvan körül kezdene új életet, ha 
már a régit nem lehet folytatni.
 »REINER ANITA

Hernádi Judit és Kern András a KMKK színpadán
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A magyar kultúra napjára készült el 
az a Kemenesaljához kötődő szemé-
lyek lezárt életművét tartalmazó ki-
advány, mely egy több évtizede tartó 
kutatómunka eredményeként állt 
össze. Németh Tibor, a kötet szerkesz-
tője erről a hosszú folyamatról, a ren-
dező elvről nyilatkozott lapunknak.

– A Kemenesaljai Életrajzi Lexikon, 
helytörténészek és könyvtárosok széles 
körű összefogásának eredményeként e 
tájegység tiszteletre méltó, egykor élt 
személyiségeinek állít emléket. A köte-
tünkben természetesen szereplő Eötvös 
Loránd édesapjának, Eötvös Józsefnek 
klasszikus megfogalmazása a lokálpatri-
otizmus definíciójaként is értelmezhető: 
„Az egész hazát csak eszmében fog-
hatjuk fel, s így azon szeretet, mellyel 
az egyes falujához vagy környékéhez 
ragaszkodik, tulajdonképp azon kapocs, 
mely őt a hazához köti.” Lexikonunk köz-
vetlen előzményeként az 1990-es évek 
első felében elkészültek az első kéziratos 
tanulmányok azzal a céllal, hogy majdan 
nyomtatott formában is hozzáférhetők 
legyenek. Az internet megjelenésével 
adódott a lehetőség és az ötlet, hogy az 
addigi 80 szócikket tegyük hozzáférhe-
tővé a világhálón, a Kresznerics Ferenc 
Könyvtár honlapján, a www.cellbibl.hu 
címen. 
»Mit tekinthetünk a kötet gyűjtőkörének?
– Földrajzi vonatkozásban Kemenesalja 
tájegységének közigazgatásilag is leha-
tárolható 28 települését öleli fel. Tartal-
milag alapvetően három megközelítés 
vehető számításba: egyrészt akik itt 
születtek és országos ismertségre tettek 
szert – hosszasan sorolhatnánk az ismert 
neveket Berzsenyi Dánieltől Dukai Takách 
Juditon át Weöres Sándorig. Ugyanebben 
a kategóriában kevesen tartják számon 
Martonfalvay Imrét, az egyik első ma-
gyar emlékirat XVI. századi szerzőjét 
vagy Németh Ferenc celldömölki szüle-

tésű, nemzetközi hírű sportfotóriportert, 
aki könnyekig meghatódott attól, hogy 
valaki a szülőföldjén egyáltalán számon 
tartja őt... Másrészt azok a kiemelkedő 
magyar személyiségek, akik e tájon is 
megfordultak (pl. Kisfaludy Károly és Pe-
tőfi Sándor), továbbá azok, akik helyben 
hoztak létre maradandó életművet (pl. 
Dala József, Jónás Márton, Koptik Odó, 
Kresznerics Ferenc). 
»Mi volt a koncepció a szócikkek feldol-
gozásánál?
– Lexikonunk különleges felépítését te-
kintve is. A hasonló jellegű kiadványok 
vagy csupán szűken az adatokra kon-
centrálnak (Új magyar életrajzi lexikon, 
Veszprém megyei életrajzi lexikon) vagy 
nagyobb lélegzetű tanulmányokat tartal-
maznak. Szócikkeink összeállítása során 
igyekeztünk mindkét változat előnyeit 
integrálni. A pályaív megrajzolása so-
rán a tényadatok tárgyilagos hangnemű 
közlésére törekedtünk, amely azonban 
az esetek jelentős részében lehetőséget 
adott a személyiség karakterének meg-
világítására is. Úgy gondolom, hogy ez az 
olvasmányosság előnyére vált a lexikon-
nak. Igyekeztünk mindenhol arcképet is 
közölni, ennek hiányában néhány eset-
ben jellemző illusztrációt mellékeltünk. 
A további tájékozódás érdekében fontos-
nak tartottuk a bibliográfiai függelékek 
közreadását, amelyek részben az illető 
– publikációs gazdagságtól függő – válo-
gatott vagy teljességre törekvő műveit, 
részben pedig az adott személyről szó-
ló irodalmat tartalmazzák. Lexikonunk 
keretei az érdemi teljesség igényével a 
helyi szempontból jelentős publikációk 
számba vételét tettek lehetővé. Nem 
feltétlenül sok, hanem szándékaink sze-
rint jól használható forrásokat ajánlot-
tunk az érdeklődők figyelmébe.
»Az életrajzi lexikonok esetében állan-
dóan felbukkan a kérdés: ki a benne sze-
replő legrégebben élt személy illetve kik 
hunytak el legkésőbb? 
– A kérdés első felére a válasz: a köcski 
és pápoci birtokokkal rendelkező Köcski 
Sándor, aki 1324 és 1328 között volt or-
szágbíró. A 2014-ben elhunyt személyek 
névsora pedig: Kiss Péter, Limpár József, 
Nádasdy Lajos, Sükösd József és Tungli 
Gyula.
»Kik a legfiatalabb illetve legidősebb 
személyek?
– A kötetben szereplő legifjabb személy 
Koloszár Zoltán, aki 16 éves korában lett 
az 1956-os mosonmagyaróvári sortűz 
áldozata; e sajátos listán második a 26 
éves korában elhunyt Petőfi Sándor, a 

harmadik pedig Mercz Gábor asztalite-
niszező, aki 32 évesen lett autóbaleset 
áldozata. Nem meglepő módon a leg-
tekintélyesebb kort megértek névsorát 
a 101 évig élt Nádasdy Lajos vezeti, 
aki egyébként a legifjabbról is írt „Cell-
dömölk forradalmi napjai 1956” című 
művében. A borgátai származású Böröcz 
Sándor evangélikus lelkész 93 évesen 
hunyt el, míg a kemenesszentmártoni 
születésű Guoth György Endre állatorvos 
professzor 92 évig élt. 
»Kik vettek részt a kötet elkészítésében?
– Hálás vagyok Dr. Mesterházyné Jáno-
sa Magdolnának, hogy a Kemenesaljai 
Regionális Ifjúsági Szervezet részéről 
felvállalta a LEADER pályázat elnyerésé-
hez szükséges kiadói szerepet. Meg kell 
említenem a Sághegy Leader Egyesület 
részéről Cságoly Szilvia segítőkészségét 
a pályázat menedzselésében. Nagyra 
értékelem Dr. Györe Géza körültekin-
tő nyomdai előkészítő munkáját. Kö-
szönet illeti valamennyi szócikk-írót az 
alapos munkáért és Dr. Horváth József 
mindenre kiterjedő, lelkiismeretes lek-
tori tevékenységét. Köszönöm egyko-
ri és jelenlegi könyvtári kollégáimnak 
a tartalmas szakmai kapcsolatokat, a 
Honismereti Munkaközösségnek pedig 
helytörténeti ismeretanyagom és látó-
köröm bővítését. Köszönöm szüleim-
nek és feleségemnek, hogy mellettem 
álltak akkor is, amikor reménytelen-
nek tűnt, hogy valaha is kézzelfogha-
tó eredménye lesz az adatgyűjtésnek.  
A Kemenesaljai Életrajzi Lexikon a Mező-
gazdasági és Vidékfejlesztési Minisztéri-
um és az Európai Unió támogatásával, a 
Sághegy Leader Egyesület közreműkö-
désével a Darányi Ignác Terv keretében 
készült. A kötet megjelenését támogat-
ta Celldömölk Város Önkormányzata, Vas 
Megye Önkormányzata és a Vas Megyei 
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer. 
Köszönöm a támogatásokat, amelyek 
lehetővé tették a lexikon színvonalas 
megjelenését.

A Kemenesaljai Életrajzi Lexikonhoz a 
Kemenesaljai Művelődési Központ és 
Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtárá-
ban térítésmentesen juthatnak hozzá az 
érdeklődők. »LA

Bemutatták a Kemenesaljai Életrajzi Lexikont

Építési telek közmű nélkül eladó Cell-
dömölkön, a Kisdobos utcában. Ér-
deklődni: 95/421-124.

Apróhirdetés
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» O L V A S Ó I  O L D A L

 Megkérdeztük
  » válaszoltak Mit jelent Önnek a magyar kultúra napja?
»KÉRDEZ: NÉMETH ALÍZ »FOTó: NÉMETH NóRA

A Magyar Kultúra Napja alkal-
mából az iskolában az Együtt 
szaval a nemzet című rendez-
vényen vettem részt. Ennek 
keretében felolvastuk a Him-
nuszt és a Szózatot. Szeretek 
olvasni, magyar regényeket 
is. Jelenleg Leiner Laura egyik 
ifjúsági regényét lapozga-
tom szabadidőmben. Magyar 
zenéket viszont nem igazán 
hallgatok, se régit se újat. Egy 
évben két-három alkalommal 
eljárok színházba, de ez sem 
jellemző rám annyira, inkább 
filmet nézni szeretek. Magyar 
filmek közül hozzám legköze-
lebb az Üvegtigris áll.

Buza  
Istvánné

A Soltis Lajos Színház társu-
latának tagjaként természe-
tes, hogy közel áll hozzám a 
magyar kultúra ápolása, ezen 
belül is leginkább a színjátszás 
kapja a legnagyobb hangsúlyt. 
Gyakran olvasok verseket, 
jelenleg kedvencem Weöres 
Sándor A teljesség felé című 
műve. Azért szeretem, mert 
minden nap új, fontos dolgo-
kat tanít meg. Tapasztalataim 
alapján azt érzékelem, hogy 
a mai Magyarországon az én 
generációm nem igazán befo-
gadó a kultúrára, így a magyar 
kultúrára sem, ami számomra 
elég elkeserítően hat.

Az Együtt szaval a nemzet nevű 
program keretében emlékez-
tünk meg a Magyar Kultúra 
Napjáról az iskolában. Úgy ér-
zem, az én korosztályom nem 
nagyon foglalkozik a kultúra 
fogalmával, volt, aki az ünnep-
ségre nem is öltözött ünneplő-
be. Szeretek olvasni, valamint 
zenét hallgatni, de nem ma-
gyar számokat, hanem inkább 
külföldi zenéket. A színház sem 
az én világom, csak akkor já-
rok, ha az iskolával megyünk, 
viszont a magyar filmeket na-
gyon szeretem. Kedvenceim 
közé tartozik az Üvegtigris és a 
Made in Hungaria.

Egeraljai lakosként ha egy kis 
kultúrára vágyom, el kell utaz-
nom a legközelebbi városok-
ba, Celldömölkre vagy Pápára. 
Egeralja kis település kevés 
lakossal, még kevesebb kultu-
rális élettel. Nagyon szeretek 
színházba járni, kedvencem 
a János vitéz és a Bánk bán. 
Utóbbit legalább tizenötször 
láttam. Ezek a darabok vissza-
nyúlnak fiatalságomra. Zene 
terén rendszeresen hallgatok 
régi és új magyar slágereket, 
sanzonokat, valamint közel 
áll hozzám a komolyzene is. 
Kiemelt helyet érdemel ki ná-
lam az operett.

Jóna  
Jázmin

Benkô 
Réka

Piller 
Ádám 
László
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A régi épületeink közül két, egykor közös-
ségi célokat szolgált épület múltját aján-
lom olvasóink figyelmébe. Sajnos, csak 
képeken és emlékezetben élnek tovább, 
1945-ben egyszerre lettek szándékos 
gyújtogatás áldozatai. Írásaimban igyek-
szem országos keretbe helyezni a helyi 
változásokat. Ezt teszem most is. 

Az 1867-es kiegyezés utat nyitott a gaz-
dasági, társadalmi felemelkedésnek. 
Az átalakulás egyik fontos eleme az igaz-
ságügy rendezése, a közigazgatás és 
igazságszolgáltatás szétválasztása. 1869 
után egymás hatáskörébe nem avatkoz-
hattak. A folyamat része a települések 
jogállásának rendezése, Kis-Czell mező-
város nagyközségi rangot kap. Korábban 
a kemenesaljai kerület önálló egységet 
képezett, egy fő és három szolgabírói 
járás tartozott hozzá. Értsük ez alatt a 
Marcaltól a Hegyhátig, Zala megyétől a 
Rábáig terjedő Kis-Alföld nyugati részét 
58 községgel. Sárvár nem volt önálló, 

Szombathelyhez tartozott, ekkor lett járá-
si székhely.
Az új bíróságok felállításakor igen éles 
vita alakult ki a Vas megyei lapok hasáb-
jain arról, hol legyen az új járásbíróság: 
Cellben vagy Sárváron. A vitában a cel-
liek, kemenesaljaiak érvelése a valóság 
talaján állt. Végül mindkét helyen lett tör-
vényszék. A celli bíróság 1870–72 között 
áll fel (megszűnt 1976. október 31-én). 
Addig, amíg a 19. sz. végén csak bírósági 
és telekkönyvi célokat szolgáló épület – 
ma: rendelőintézet, korábban: SZTK – el 
nem készült, a fenti épületet használták, 
majd kereskedelmi célokat szolgál. Tu-
lajdonosáról Szekeres-házként szerepel 
a köztudatban. A közigazgatási feladat 
maradt a főszolgabíró kezében, a tanácsi 
rendszer kialakulásáig. Hivataluk a sóház 
– ma: rendőrség – egyik legrégebbi épü-
letünk. Tervrajzán 1774-es év szerepel. 

A másik hiányzó szép épületünk a zsina-
góga a Király János utcából. A zsidóság 
a 19. század közepén, 1840 után jele-
nik meg, addig törvény gátolta a főként 
kereskedelemmel foglalkozó zsidóság 

letelepedését városokban. A környező 
falvakban jelentős számú zsidóság élt. 
A 60-as években már nagyobb arányt 
képviselnek, 1895-ben pedig – Ságot, 
Dömölköt, Kis-Czellt egybevéve – 78 
család él itt. Mivel nagyobb részük a 
magasabb adófizetők közé tartozott, 
a város méltányolta tevékenységüket, 
zavartalan egyetértésben éltek. Többü-
ket különböző tisztségekre választottak. 
Az első betelepülő Pick Zsigmond mint 
bíró, Horváth Elek képviselővel együtt si-
kerrel fáradoztak a vasúti csomópont lét-
rejöttében. 1870 előtt a simonyi ortodox, 
konzervatív hitközséghez tartoztak, a celli 
neológ irányzat képviselői azonban nem 
tudtak azonosulni a konzervatív nézetek-
kel, szakadás következett be, és 1870. 
február 28-án tartott alakuló ülésen új 
hitközséget hoznak létre. Kis-Czellt teszik 
meg központjuknak. Nagy ünnepeiket 
Simonyiban, anyahitközségük templomá-
ban tartották, majd Cellben, különböző 
bérelt helyiségekben. Felmerül a temp-
lomépítés kérdése, ami sok nehézségbe 
ütközött, de a hívek összefogása legyőzte 
azokat, és 1882. március 31-én felszente-
lésre került. Dr. Neumann Ede rabbi-jelölt 
avatta fel. Telket Hollósy apát adott, tőle 
kaptak telket temetőjüknek is, előtte Si-
monyiba temetkeztek. Az épület tervező-
je Schőne Lajos bécsi mérnök. Ő tervezte 
a szombathelyi zsinagógát, a celli annak 
kicsinyített mása. A háború utolsó szaka-
szában a németek raktárnak használták, 
távozásukkor felgyújtották. Később le-
bontották. »KÁLDOS GYULA

Régi épületeink 3.

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, 
hogy a jövedéki adóról és a jövedéki 
termékek forgalmazásának különös 
szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. 
törvény 2015. január 1-jétől módosí-
tásra került.

A magánfőzés (saját fogyasztásra tör-
ténő házi párlatfőzés saját tulajdonú 
desztilláló-berendezésen) szabályo-
zása több tekintetben változik.
A magánfőzéshez továbbra sem kell 
engedélyt kérni, de a magánfőzésre 
szolgáló desztilláló-berendezést a tu-
lajdonszerzést követő 15 napon belül, 
illetve amennyiben a berendezés meg-
szerzése 2015. január 1-jét megelőzően 
történt, 2015. január 15-ig kell bejelen-
teni a lakóhely szerinti önkormányzati 
adóhatósághoz. 
A bejelentésben a nevet, lakcímet, 
adóazonosító jelet, a tulajdonszerzés 

időpontját és a desztilláló-berendezés 
űrtartalmát kell megadni, továbbá a 
berendezés tárolásának, használatának 
helyét is, ha az eltér a magánfőző lak-
címétől.
A magánfőző köteles megőrizni és 
hatósági ellenőrzéskor bemutatni a 
desztillálóberendezés feletti jogszerű 
tulajdonszerzést igazoló iratot.
A saját fogyasztás céljából előállított ma-
gánfőzött párlat adómentessége 2015. 
január 1-jétől megszűnik, és amennyiben 
tárgyévben a magánfőző állít elő párla-
tot, 1000 forint/év átalányadó-fizetési 
kötelezettsége keletkezik. A magánfő-
zés utáni adóbevallást évente egyszer, 
az átalányadó-fizetési kötelezettséggel 
együtt, a tárgyévet követő év január 
15-ig kell teljesíteni az önkormányzati 
adóhatósághoz. Első ízben 2016. január 
15-éig. Amennyiben a magánfőző tárgy-
évben nem állított elő párlatot a beren-
dezésen, nem keletkezik adóbevallási és 
adófizetési kötelezettsége.

Az 50 literes mennyiségi korlát túllé-
pése esetén haladéktalanul bejelen-
tést kell tenni a vámhatósághoz és a 
párlatot a vámhatósággal egyeztetett 
módon meg kell semmisíteni. Az áta-
lányadózás mellett előállított párlat ki-
zárólag a magánfőző, családtagjai vagy 
vendégei által fogyasztható el, felté-
ve, hogy értékesítésre nem kerül sor. 
A magánfőzött párlat kizárólag alkohol-
termék-adóraktár részére értékesíthető, 
mely esetben a desztilláló-berendezés 
bejelentéséről és az éves átalányadó 
megfizetéséről kiállított önkormányzati 
adóhatósági igazolás igazolja a párlat 
eredetét.

A bejelentésről, az adóbevallásról, il-
letve az adóhatósági igazolásról szóló 
nyomtatványok 2015 januárjától el-
érhetőek Celldömölk város honlapján 
(www.kemenesalja.hu) illetve a közös 
önkormányzati hivatal kirendeltségein.
 »FARKAS GÁBOR JEGYZŐ
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ETTU Kupa, 4. forduló: CVSE-SWIETELS-
KY-WEWALKA – CAEN TTC 0:3
Európa 2. legerősebb kupasorozatában a 
legjobb négy közé jutásért játszott csa-
patunk. Csak egyes mérkőzések vannak, 
amelyekből maximum ötöt játszanak a 
csapatok, így 3 győzelem szükséges a 
mérkőzés megnyeréséhez. Sajnos ezt a 
franciáknak sikerült elérni, ám nem min-
dennapi körülmények között. Mindhárom 
összecsapás ötszettes, közel 1 órás volt. 
Kosiba Dániel – Lorentz Romain 2:3. 
A hasonlóan jó játékerőt képviselő ellen-
féllel szemben nagyon összeszedetten 

játszott Dani. Meglátásunk szerint neki 
állt a mérkőzés. Fazekas Péter – Kleprlik 
Jakub 2:3. Itt viszont a gyorsabban, ke-
ményebben játszó vendégjátékos meg-
érdemelte a győzelmet. Ecseki Nándor 
– Fejer-Konnerth Zoltán 2:3. Nagyon ki-
csin múlott ez a mérkőzés is, benne volt 
Nándi győzelme.

Klubcsapatok Szuper Ligája, negyed-
döntő, 1. mérkőzés: CVSE-SWIETELSKY- 
WEWALKA – El Nino Prága 6:1
Nagy lépést tett csapatunk a 4 közé ju-
tásért. A február 3-án lévő visszavágón 

reális esély látszik a továbbjutásra. Nem 
sziporkáztak ugyan játékosaink, de ami-
kor kellett, tudtak kellően koncentrálni. 
Minden mérkőzésen voltak látványos, 
tapsot kiváltó labdamenetek.
Győztek: Fazekas 2, Kosiba 2, Ecseki 1, 
Fazekas – Ecseki páros, illetve Gavlas 1.

NB III.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA IV. – 
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA III. 7:11
Fürj Róbert 3, Tamás László 1, Csapó Lász-
ló 1, Szakács László 1, Tamás – Fürj páros, 
ill. Dr. Németh Gábor 4, Máthé Gyula 3, 
Tarr Sándor 3, Dr. Németh – Tarr páros.
A hazai rangadón az esélyesebb CVSE III. 
győzött. »FY

Kevesebb médiafelület jut év közben a foci 
utánpótlás csapatoknak és a város másik 
felnőtt csapatának az Izsákfa FC-nek, ezen 
próbálunk most némiképp korrigálni. Még 
egy Celldömölk méretű városnak is nehéz 
az utánpótláscsapatok versenyeztetése, 
hétről hétre biztosítani a teljes logisztikát 
a játékosoktól kezdve, a felszerelésen át 
az utaztatásig. Három csapat küzd bajno-
ki rendszerben az U21, az U18 és az U15. 
Az U21-es csapat a felnőtt csapat előtt 
játssza mérkőzéseit vele megegyező sze-
reposztásban. Szentgyörgyi József tanít-
ványai a telet két pont előnnyel a tabella 
élén töltik a második helyezett Kőszeg és 
négy pont előnnyel a harmadik Répcelak 
előtt. Sikerült megőrizniük a veretlen-
ségüket, a tizenegy nyert mérkőzéshez 
négy döntetlen társult. A jellemzően ját-
szó csapat átlagéletkora nemhogy a 21-
et nem éri el, de inkább közelít a 18-hoz, 
mint a 19-hez, persze ezzel nem egyedüli 
az együttes a mezőnyben. A bajnokság 
legjobb góllövője címért a 17 éves Szép 
Dániel van nagy csatában 23 góljával, 
Lőrincz Gábor hatodik a listán 14, míg 
Hajas Máté a tizenegyedik 12 találattal. 
Örvendetes, hogy jónéhányan lehetősé-
get kaptak már a felnőtt csapatban is. Az 
U18 szintén Szentgyörgyi József csapata, 
a tízcsapatos északi csoportban játszanak. 
Szintén veretlenül, az élen zárták az őszi 
félévet nyolc győzelemmel és egy döntet-

lennel, hasonlatos az is, hogy a második 
itt is a Kőszeg, harmadik pedig a Répce-
lak. Még egy hasonlatosság: Szép Dani itt 
is (igaz, itt egyedül) vezeti a góllövő listát 
32 góllal, a még csak most tizenöt Sztoj-
ka Olivér 15 góllal a negyedik, Czöndör 
Bálint pedig tíz góllal a 11. Az U15 Varga 
István, Manganelli Zsolt edzőpáros csa-
pata szintén az északi csoportban játszik, 
itt 13 csapat alkotja a mezőnyt. Jelenleg 
a Király SZE mögött két pont hátránnyal a 
másodikok a tabellán, két pont előnnyel a 
Jánosháza előtt. A csapat legjobb góllövő-
je, egyben az egész mezőny legtöbb gólt 
lövő játékosa Pázsi Máté 48 góllal. 
A város másik felnőtt csapata az Izsákfa 
a III. vonal sárvári csoportjában játszik 
hétről hétre. Ebben az osztályban volt 
olyan év, hogy hat csapat játszott csak, 
de ebben a szezonban erős és nagy lét-
számú (15) mezőny gyűlt össze a szövet-
ség jóvoltából. Ebben az erős közegben a 
csapat a negyedik helyen áll, két ponttal 
lemaradva a dobogótól. Öt-öt győzelem 
hazai pályán és vidéken, egy döntetlen 
és egy vereség hazai pályán (a jelenleg 
harmadik Nemeskolta ellen), két vere-
ség idegenben az első Ostffyasszonyfa és 
a második Hosszúpereszteg csapataitól. 
Nagy István edző, időnként még játékos-
ként is beszáll, valószínűleg a góllövés 
gyakoriságával nem lehetett elégedett 
ősszel, az élmezőnyben messze az Izsák-
fa rúgta a legkevesebb gólt (35). Ebből 
egymaga Simon Péter 14-et jegyzett, őt 
Dömötör Tamás követi 4 góllal. »DOTTO

Nehéz, küzdelmes mérkőzések

Túl az első csapaton

» S P O R T

A Celldömölk Városi Sportcsarnokban 
2015. január 24-én tizedik alkalommal 
került megrendezésre a „VulkánSport” 
Egyesület szervezésében a Farsang Te-
remlabdarúgó Torna. A tornán 15 csa-
pat vett részt, a benevezett csapatokat 
ötös csoportokba osztották, ahol kör-
mérkőzéses rendszerben döntötték el 
a sorrendet. A kialakított csoportokból 
az első kettő helyezett és a két legjobb 
harmadik helyen végzett csapat jutott 
a legjobb 8 közé, ahol egyenes kiesé-
ses rendszerben folytatódott a torna, 
melynek végeredménye:
I. helyezett: GeraZoli (Celldömölk – Já-
nosháza); II. helyezett: Ölbő; III. helye-
zett: Komplett Lábcsere (Celldömölk 
– Sárvár); IV. helyezett: Sevilla Sekanál 
(Celldömölk – Jánosháza)
Érdekesség, hogy a Szilveszter kupa 
idei amatőr kategóriájában szintén a 
második helyen végzett az Ölbő, akkor 
egy körmendi csapat győzte le őket a 
döntőben, most viszont az akkor ne-
gyedik helyen végzett GeraZoli, akik 
ezzel minden bizonnyal a farsangra ke-
rültek szilveszteri hangulatba.
A győztes csapat névsora: Smidéliusz 
András, Bors Barnabás, Kunos Szabolcs, 
Orosz Norbert, Vágusz Arnold, Mórocz 
Ádám, Varga Balázs, Vágusz Patrik, 
Tóth Ferenc, Horváth Attila »DOTTO

Farsang tizedszer is
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Folyamatosan üzemel 
pálinkafőzdénk a Ság-hegy 
szívében a méltán híres és 
zamatos gyümölcspálinka 
főzésünkkel! 
(200-300 és 350 L-es üstökben)

Pálinka kifőzési ár:
1300 Ft/L + tüzelőfa

Megköszönöm megrendelőimnek, 
hogy továbbra is megtisztelnek 
bizalmukkal és megrendelésükkel!

Tánczos Lajos
Tel.: 06/30/956-8316

Télbúcsúztató rendezvényre várják a város lakosságát, ki-
csiket és nagyokat 2015. február 15-én (vasárnap) 16 
órakor. A Celldömölk és Alsóság közötti területen hagyo-
mányőrző és zenés rendezvénnyel, tábortűzzel űzik el a 
hideget a program résztvevői.

Búcsúztassuk együtt a telet
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Laminált padlót Fa-Gyulától!
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 MÁRC. 01-IG ILL. A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYESEK.
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

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

Új töltőállomás Celldömölkön! 

A mindenkori üzemanyagárnál 
olcsóbban, OMV minőségben. 

Celldömölkieknek plusz kedvezmény!

Kiváló minőség, olcsó árak, előzékeny 
kiszolgálás! 

Napilapok, folyóiratok, autópálya- és 
megyei matrica, telefonegyenleg-feltöltés!

Kávé, tea, szendvics, ajándéktárgyak 
is kaphatók.
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