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

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
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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!
Tel.: 06/70/410-9337
www.elektrodiszkont.bolt.hu
Nyitva tartás: H–P 8–12, 13–17, Szo: 8–12
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Óra és rugója
1848 tiszteletére
A híres osztrák író, Stefan Zweig mindig
is érdeklődött a világtörténelmi jelentőségű események és személyek iránt.
1927-ben megjelent egy esszéisztikus
novellagyűjteménye, amely az emberiség néhány sorsfordító pillanatát
idézi fel. A kötet a Csillagórák (Sternstunden) címet kapta. A Habsburgokat
kedvelő Zweig szófordulatát kölcsönvéve bízvást állíthatjuk: 1848. március 15. és az utána következő mintegy
másfél év az újkori magyar történelem
csillagórája (döntő pillanata, sorsfordulója) volt.
A fent leírtakkal az események tevékeny alakítói is tisztában voltak. 1849.
március 12-én Kossuth Lajos és az Országos Honvédelmi Bizottmány (egy
szabadságharc kellős közepén, nem
éppen rózsás helyzetben) döntést hozott, miszerint: „Mártius 15-ke, mint
a magyar szabadság és függetlenség
történetileg nevezetes napja, az öszves
nemzeti gyűlés által megünneplendő.”
Kossuth – aki a pesti március 15-ét,
„Petőfi nagy napját” időnként csak „kis
lármának” nevezte – ekkor már felismerte, hogy „március idusának” emléke kezd összefonódni a honvédseregek
fantasztikus erőfeszítéseivel, hogy egy
dátumból jelkép lesz. Március 15. mint
ünnep nem egyszerűen arról szól, hogy
azon a napon mi történt Pesten, Budán,
Pozsonyban, Bécsben, hanem arról,
hogy egy több hónapos küzdelemnek,
a magyar polgári átalakulás és a nemzeti önvédelmi háború szimbóluma.
A márciusi ifjak egyike, Teleki Blanka
leánynevelő intézetének körülrajongott tanára, az életét a szabadságharcért adó Vasvári Pál érzékletesen
írt erről: „Nemzetünk mozgalma egy
órához hasonlított... Az óra kerekei
Pozsonyban voltak az országgyűlésen
és nemigen akartak forogni... Rugóra volt szükség, mely a kereket gyors
mozgásba hozza. S e rugó volt a pesti
forradalom. Ekkor a kerekek gyorsan és
sebesen kezdtek forogni... Az óramutató Bécsbe nyúlt s a Metternich politikájának végperceire mutatott. Az óra
ütött 300 éves hallgatás után, s ez lőn
a bécsi kabinet halálharangja". Némi
malíciával megjegyezhetjük: azért az
idő felgyorsulásához kellett az európai
forradalmi hullám (Itáliától Franciaországon keresztül Bécsig) és az, hogy
ezt megérezzék a pozsonyi országgyűlésen: „Emeljük fel politikánkat a pil-

»AKTUÁLIS

lanat színvonalára” – mondta Kossuth.
Valamint kellett az, hogy a pesti ifjak
támogassák, akár radikalizálják ezt a
színvonalas politikát – ezért íródott a
Tizenkét pont és a Nemzeti dal.
Mert miért is zajlott a küzdelem, amelyet tollal és karddal (gondoljunk csak
Petőfire) egyaránt vívtak? Nem másért, mint a reformkor terveinek megvalósításáért, amelyre 1848-ban, a
„népek tavaszán” (egy korabeli olasz
politikus megjegyzése szerint a helyzet olyan volt, hogy akár fényes nappal
és nyilvánosan lehetett „összeesküvést” szőni) kiváló lehetőség nyílott.
Sajtószabadság, felelős magyar minisztérium, jobbágyfelszabadítás, politikai jogok kiterjesztése, törvény előtti
egyenlőség, közteherviselés, gazdasági fejlődés – tessék elolvasni a Tizenkét
pontot, vagy az 1848. áprilisi törvényeket. Leírni, elolvasni most könnyű
– akkor e gondolatok megvalósításáért
vitázni, egyezkedni, érvelni és sajnos
egy idő után vért hullatni kellett.
„A királyoknak bajonettjük van, a népeknek meg forradalmuk, hogy engedményeket nyerjenek” – mondta az
első magyar miniszterelnök, Batthyány
Lajos, Széchenyi István tanúsága szerint. Batthyány ezzel arra utalt, hogy
vannak pillanatok, amikor a többség
által jogosnak érzett kívánságokat forradalmi eszközökkel lehet kicsikarni.
De a helyzet változásával előkerülhetnek a szuronyok, hiszen a szabadságot
valakikkel szemben vívták ki, akik ezt
idővel szeretnék meg nem történtté
tenni, és nem biztos az sem, hogy az
ország minden lakosának a „magyar
szabadság” kell. Így lett a „törvényes
forradalomból” több tízezer áldozattal
járó szabadságharc a Habsburg császári
seregekkel szemben és a magyarországi nemzetiségekkel (románokkal,
szerbekkel, horvátokkal) vívott polgárháború. De a magyar seregekben és a
csapatok mellett harcoltak németek,
osztrákok, lengyelek, szerbek, szlovákok – Bem József, Damjanich János,
Poeltenberg Ernő, a francia eredetű
Guyon Richard és még sorolhatnánk.
1848. március 15-én, Budán nem csak
Stancsics Mihály (aki másnap már Táncsics Mihályként neveztetik, és első
szabad estéjét végigaludta puha, vetett ágyban, hiába várták őt a Nemzeti
Színházban) volt az egyetlen „status/
állami fogoly”, hanem a román ügyvéd, a sajtóvétségért és lázításért
elítélt Eftimie Murgu is ott raboskodott. Szegény Murgut a forradalmárok
„ottfelejtették”, és majd április 8-án
szabadítják ki sűrű bocsánatkérések

közepette. Az ügyvéd úr így is hálás
volt, a szabadságharc ideje alatt mindvégig a román-magyar megbékélés
híve maradt.
1848 a modern magyar történelem
legfontosabb, jó értelemben vett mítosza. Van hősiessége, vannak nagy
személyiségei, ahogy vannak dicső
tettei és csatái, de megvan a tragikuma is. Hiszen a nagy küzdelmet végül
leverték. Leverték, és nem elbukott:
katonai (osztrák és orosz) túlerő győzte le, miután bebizonyosodott, hogy
a Habsburg Birodalom fegyveres erői
nem elégségesek a magyar ellenállás
megtörésére. Nem bukott el, mert a
magyar „negyvennyolc” rendelkezett
egy erős belső, társadalmi stabilitással:
csak ezzel magyarázható, hogy a társadalom szinte a végsőkig hajlandó volt
újoncokkal ellátni a honvédsereget. De
épp így hajlandó volt a szinte fedezet
nélküli Kossuth-bankókat (a szabadságharc pénzét) fizetőeszközként elfogadni és használni.

1848 üzenete pedig fennmaradt. Az
üzenete ennyi: létezik olyan, hogy emberi méltóság, létezik olyan, hogy emberi szabadság, amelyekért időnként
küzdeni kell. Meg egyáltalán: „Legyen
béke, szabadság és egyetértés”!
»HORVÁTH ZOLTÁN TANÁR
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Start! Elindult a Start mintaprogram Celldömölkön is
2015. február 11-i ülésén döntött
úgy Celldömölk Város Képviselő-testülete, hogy pályázik a Start közmunka-programra, amely lehetővé
teszi minél több munkanélküli számára, hogy visszatérjen a munka
világába. A pozitív döntésről februárban értesítették az önkormányzatot,
a projekt lehetőségeiről Fehér László polgármestert, az előkészítésről
Szücs Andrea aljegyzőt, az operatív
részéről Bakó Istvánt, a Városgondnokság igazgatóját kérdeztük.
– A tavalyi év végén a Belügyminisztérium döntött arról, hogy az önkormányzatok ún. kistérségi Start mintaprogramot
indíthatnak. A programban olyan önkormányzatok vehetnek részt többek
között, amelyek 2015. január 1-jétől
kedvezményezett járási besorolást
kaptak. Mivel a celldömölki járás ide
tartozik, ezért váltunk jogosulttá a mintaprogram pályázására. Ez a program
összesen hét elemet tartalmaz, ebből
a város önkormányzata öt programelemre pályázott, ezek a következők:
mezőgazdasági közfoglalkoztatási program, közutak és járdák rendbe tétele,
a helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás, belvíz-elvezetési program,
illetve az illegális hulladéklerakó helyek
felszámolása programelemeket tudjuk
megvalósítani. A pályázat összköltségvetése: 63 millió 913 ezer forint, ebből
önerőként 20 millió forintot biztosít az
önkormányzat oly módon, hogy a Városgondnokság költségvetésében van
elkülönítve erre 10 millió forint, 10
millió forint pedig az önkormányzat
fejlesztési tartalékában szerepel. Az elnyerhető összeg 43 millió 913 ezer forint. Mivel a Városgondnokságnál van a
legtöbb közfoglalkozottunk, ezért ezt az
intézményt jelöltük meg, mint pályázót
– nyilatkozott Szücs Andrea aljegyző.
Bakó István a pályázat operatív részleteibe avatta be lapunkat: – A mezőgazdasági közfoglalkoztatási program
kiskerti zöldség termelését foglalja magában. Ez két, közel kéthektárnyi önkormányzati területre koncentrálódik: a
Ság hegyen és a Pityervárban a Pozsonyi úton lévő kiskertek szántása megtörtént. A programelem keretein belül
burgonya, sárgarépa, petrezselyem,
vöröshagyma, fokhagyma, cékla, fejeskáposzta, kelkáposzta kerül megtermelésre, és azzal fejeződik be, hogy ősszel
egy mélyszántást és egy talajelőpótlást
végezünk. Ebben a programban kilenc

fő segédmunkás, egy kertész végzettségű szakember és egy fő adminisztrátor vesz részt. A program 2015. március
1–jén indult és november 30-ig tart.
A közutak és járdák rendbe tételével azt
tűztük ki célul, hogy a város belterületén
végrehajtsuk a nem szilárd burkolatú
utak, valamint járdák javítását. Ennek a
programnak a keretében tudjuk rendbe
tenni a Petőfi utca járdájának páratlan
oldalát, a Hunyadi utca bal oldalát, valamint a Rákóczi utca egy szakaszát. Ide
terveztük be továbbá a Sági utcán a Temesvár utcától a Tesco bejáratáig a járda
térkövezését, illetve ennek a programnak részét képezik még kisebb javítások nem szilárd burkolatú utakon, mint
pl. a Martinovits, a Móricz Zsigmond, a
Berzsenyi Dániel, a Botond, az Április 4.,
a Vágány, valamint az Ady és Radnóti
utcák végén található gödrök feltöltése,
tömörítése. Ebben a programban 12 fő
segédmunkás, két kőműves és egy adminisztrátor dolgozik. A programelem
időtartama március 1 – július 31. Ehhez
szervesen kapcsolódik a helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási program,
melybe parkoló- és parkfelújítást terveztünk be. Ebben a programban is 15
fő vesz részt. Ez a programelem viszont
csak 2015. augusztus 1-jén indul és december 31-én zárul. Ennek a programnak a keretein belül tudjuk végrehajtani
a Mikes út 18–20-nál, a Belovári utcában, és a Városháza–Hollóssy tér sarkán
a zúzott köves parkoló helyén térköves
parkolók kiépítését, és ide tartozik még
a Somogyi Béla utcában lévő evangélikus templom előtti park rendbe tétele
is. Leghosszabb program a belvíz-elvezetési program, amely március 1-jétől
a pályázat teljes időtartamáig, 2016.

február 29-ig tart. Ez a program a Ság
hegy alatti közúti árok, a Vulkán Parktól a Mesteri útig, a Kinizsi utca végén,
valamint a Leiner Szerviz mögött található árok, a Bakó Trex Kft. melletti
árok, illetve a Kodály lakótelep végén,
a Kesztyűgyár mellett, továbbá a Május
1. utcában és, a Bem utcában található
közúti árkok rendbetétele. Nagyon fontos az ötödik programelem is, az illegális hulladéklerakó helyek felszámolása:
sajnos, több helyütt a városban lerakják a szemetet, ezeket konténerekbe
rakjuk, és elszállítjuk az ártalmatlanító
helyre, és megpróbáljuk tereprendezéssel füvesíteni, illetve a Horváth Elek
utcában a volt, lebontott major és a
régi strand területét is rendbe tenni.
Ez a program április 1-én indul, 2015.
szeptember 30-án zárul és hat fő segédmunkás vesz részt benne.
Fehér László polgármester: – Úgy gondolom, ez a Start mintaprogram lehetőséget ad az önkormányzatnak ahhoz,
hogy az eddig segélyen élőket visszavezesse a munka világába. Fontos ez,
hiszen az eddigi 22800 forintos foglalkoztatást helyettesítő támogatás helyett hosszabb távra akár közel 80 ezer
forintos fizetést is haza tudnak vinni,
akár több hónapon keresztül is. Fontos
ez a programban foglalkoztatottak számára azért is, hogy nőjön az önbecsülésük, érezzék azt, hogy megdolgoztak a
pénzükért, és a városban járva-kelve a
későbbiekben még inkább magukénak
érezzék azt, hiszen ők is dolgoztak annak szépülésén. Nem mellékes az sem,
hogy a mezőgazdasági programelemben megtermelt kiskerti veteményeket
az önkormányzat intézményei tudják
majd hasznosítani, ezáltal csökkennek
»LOSONCZ ANDREA
a kiadási tételeink.

ÉRTESÍTÉS
Celldömölk Város Önkormányzata
2015. március 25-én (szerdán) 16
órai kezdettel a Városháza nagytermében (Celldömölk, Városháza
tér 1.) KÖZMEGHALLGATÁST tart.
A közmeghallgatáson az állampolgárok és a Celldömölkön működő
társadalmi szervezetek képviselői
közérdekű ügyben a képviselő-testület tagjaihoz, a polgármesterhez,
a jegyzőhöz kérdéseket intézhetnek, illetőleg közérdekű javaslatot
tehetnek.
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Megemlékezés Kresznerics születésének évfordulója alkalmából
Kresznerics Ferenc 1812-től szolgált Alsóságon plébánosként, majd később esperesként, itt folytatta már korábban megkezdett
átfogó nyelvészeti tevékenységét. A Magyar szótár gyökérrenddel és deákozattal
rendszerezése és megjelentetése után elnyerte a Magyar Tudós Társaság tiszteletbeli tagja címet, a kultúrtörténészek szerint
azonban Kresznerics életműve nem nyerte
el a jelentőségének megfelelő megbecsülést, ezért is fontos a város számára, hogy
legalább a tudós pap munkásságának helyszínén méltóképpen emlékezzenek meg
róla. Február 24-én, Kresznerics Ferenc születésének 149. évfordulóján épp ezért új
hagyományt alapítottak a város, valamint
a művelődési központ és könyvtár vezetői.
A 2008-ban alapított Kresznerics-díj birtokosaival közösen helyeztek el koszorút az alsósági temetőben a tudós pap síremlékén.
Kedd délután négy órakor gyűltek össze a

sírkertben Kresznerics tisztelői, ahol a Himnusz közös eléneklése után Fehér László
méltatta a város egykori esperesének életét

Átalakult a segélyezési rendszer
Mint arról már előző lapszámunkban
beszámoltunk, segélyezési rendszer
2015. március 1-jei átalakításával a járási hivatalokhoz került a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint
az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, mint pénzbeli
szociális ellátás, amelyre országosan
közel 300 ezer ember jogosult.
A fenti időponttól az addig jegyzői hatáskörben biztosított aktív korúak ellátása járási hatáskörbe került, valamint
megváltoztak a pénzbeli ellátási formák
is, így az eddigi rendszeres szociális segély megszűnt, helyette bevezetésre

került az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, illetve megmaradt a foglalkoztatást helyettesítő
támogatás. Az egészségkárosodottak és
azok, akik nem tudják megoldani gyermekük felügyeletét, ugyanazon jogosultsági feltételek mellett részesülnek a
rendszeres szociális segély helyébe lépő
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban, mint a korábbi
rendszeres szociális segélyben. A különbség mindössze annyi, hogy a továbbiakban nem a jegyző, hanem a járási
hivatal állapítja meg az ellátást. A hatáskörváltással összefüggésben az ügyfeleknek nincs teendője, az új ellátásra

Megyei elismerésben részesült
A Polgári Védelem Világnapjára emlékezett a Vas Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság március 3-án. Az ünnepség
keretében a megyei igazgató elismeréseket adott át az önkéntes mentőszervezetek tagjainak. Azoknak, akik az elmúlt
időszakban kiemelkedő munkát végeztek. Celldömölkről Nagy Antal, a Közös
Önkormányzati Hivatal főelőadója, közbiztonsági referense, érdemelte ki az elismerő oklevelet Celldömölk, Mersevát,
Ostffyasszonyfa, Csönge, Nemeskocs és
Mesteri katasztrófa- és polgárvédelmi
feladatainak kiemelkedő ellátásáért.
Gratulálunk, munkájához további sok sikert kívánunk!
»ÚK

és munkásságát. A polgármester megjegyezte, Celldömölk továbbra is fáradozni fog
a tudós pap nevének és hagyatékának ápolásán. Ezt követően dr. Koltai Jenő alsósági
esperes-plébános intézett néhány ünnepi
gondolatot az egybegyűltekhez. Koltai Jenőt
személyesen is érinti az évforduló, hiszen
több évtizede tartó folyamatos kutatómunkát végez egykori elődjének, Kresznerics
Ferencnek életművével kapcsolatban. A beszédek után az egybegyűltek tiszteletüket
leróva a tudós pap előtt, elhelyezték Kresznerics síremlékén az emlékezés koszorúit.
Az ünnepélyes megemlékezés utáni beszélgetésen Erdélyi Antal részönkormányzat-vezető megemlítette: bíznak benne, hogy a
következő évben, 2016-ban megtörténhet
majd a városrész főterének kialakítása,
mely Kresznerics születésének 150. évfordulója alkalmából a későbbiekben a tudós
pap nevét viselné.
»NÉMETH N.
való jogosultságukat a jegyzők február
végéig hivatalból felülvizsgálták. A járási hivatalok március első hetében az
egész megyében több ezer folyamatban
lévő ügyet vettek át. A járási hivatal
hatáskörébe tartozó ügyekben (időskorúak járadéka, ápolási díj, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultság megállapítása, aktív korúak
ellátása) a kérelmeket az ügyfelek a
lakcímük szerint illetékes polgármesteri hivataloknál, közös önkormányzati
hivataloknál is benyújthatják, a bevett
kérelmeket öt napon belül továbbítják.
A márciusra járó, április 5-ig esedékes
támogatási összeg kiutalásáról a megyei
kormányhivatalok gondoskodnak a járási hivatalok adatszolgáltatása alapján.
»ÚK

Fizioterápia
A Népjóléti Szolgálat fizioterápiás rendelője (Celldömölk, Szalóky S. u. 3.)
várja az orvosi beutalóval rendelkező
gyógyulni vágyókat hétfőtől péntekig
7–11 óráig.

Kezelések fajtái: Ultrahang • Interferencia vákuummal • Diadinamik •
Iontopforézisek • BEMER
Ár: 3000Ft/10 alkalom.
Előzetes időpont egyeztetés:
0670/381-1549, 0695/525-912

Kuruczné Falusi Tünde
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Textilbe zárt egyéniség
A kreativitás, az egyediség, a művészi érzék rengeteg módon megnyilvánulhat. Minden ember más szemmel
látja a világot, átszűri azt saját egyéniségén, mely új perspektívákat nyit
meg. Söptei Eszter designer unikális
szemléletmódja legtöbbször a textil
anyagok sajátos feldolgozásában köszön vissza. Munkái egyre ismertebbek helyi, illetve országos szinten is,
de számos alkalommal az ország határain kívül is megcsodálhatták őket
az érdeklődők.

»Honnan jött az ötlet
pályaválasztásodhoz?
Milyen tanulmányokat folytattál?
– Középiskolai tanulmányaimat a celldömölki
Berzsenyi
Dániel Gimnáziumban folytattam. Ebben az időszakban
jártam Illés Erika, szobrászművészhez
is tanulni, akit Celldömölk lakosai jól
ismerhetnek köztéri alkotásai révén.
Gimnazista éveim végére körvonalazódott, hogy milyen irányban folytatom
tovább tanulmányaimat. Így Szombathelyre felvételiztem a Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi
Központ rajz szakára. A felsőoktatási
rendszerben épp ekkor történt jelentős változás, ezért sokkal több tantárgyat kellett teljesítenem. Így rengeteg
szakirányt felvettem a régi és az új
rendszerből egyaránt. Ennek köszönhetően sok olyan tárgyat vehettem
fel, ami érdekelt. Ilyen volt például a
textil-, múzeumpedagógia szakirány
vagy éppen az olasz minor. Ebben az
időben keltette fel érdeklődésemet
a textil mint anyag. Egyetemi éveim
során ismerkedtem meg Lovas Ilona
textilművésszel, aki nagy hatással volt
rám, diplomamunkám is nála készítettem el. Ez egy textilinstalláció volt
Bartók Béla Kékszakállú Herceg Vára
című művéhez, melynek létrehozatalakor inkább a mű érzelmi világára helyeztem a hangsúlyt. További komoly
hatást gyakoroltak rám Tóth Lívia,
Tóth Csaba festőművészek és Polgár
Csaba textiltervező. Tanulmányaimat
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen folytattam tovább Budapesten,
ahol textil- és divattervezés, valamint
design- és vizuális művészet-tanár
végzettséget szereztem. Az előbbinél
textiltervezésre szakosodtam, míg az
utóbbinál a múzeumpedagógiára he-

lyeztem a hangsúlyt. Ez a két szakma
jelenleg is párhuzamosan van jelen az
éltemben.
»Melyek voltak a diákéveid nagyobb
mérföldkövei?
– Az első nagyobb kaliberű munkám talán a MOME-n töltött éveim alatt készült
el. Az első félév egyik tervezési feladata a kemény és lágy anyagok társítása
volt. Különböző diófapaneleket kötöttem össze olyan textiles záródásokkal,
mint zipzár, gomb, melltartó-kapocs. Ez
a munkám nagy sikert aratott a félév
végén, majd eljutott Frankfurtba egy
nemzetközi textilvásárra is. Nagyobb
mérföldkőnek tekintem még a Design
Terminál Nemzeti Kreatív Központ által
szervezett Gombold újra! öltözéktervezői pályázatot, ahol szakmai különdíjat
kaptam az általam tervezett ruháért.
Fontos hangsúlyoznom azonban, hogy
számomra nem a forma tervezése volt
a fontos, hanem maga a textília létrehozása.
»Milyen módszerrel szeretsz a legjobban dolgozni? Honnan nyersz új inspirációt?
– Változó, nagyon sok minden érdekel. Általában akkor jutnak eszembe
új ötletek, amikor teljesen mással foglalkozom. A tervezés folyamán először
intenzíven foglalkozok egy adott problémával, majd elengedem, nekiállok
másnak, és mikor nem számítok rá,
akkor találom meg az eredeti problémára általam adható helyes választ.
Ilyen volt például a diplomamunkám
készítésének folyamata is, mely egy
akusztikát javító burkolat volt. Már
a legelején tudtam, hogy ezzel a témával szeretnék foglalkozni, nagyon
sokat ötleteltem, de nem jött az igazi
megoldás. Ezzel párhuzamosan a tanári gyakorlatom is éppen zajlott, ahol
ábrázoló geometriát kellett tanítanom.
Végül a két folyamat összekapcsolódott
és így alakult ki a végső eredmény.
»Mi volt a fő profilod régen és most?
– Egyetemi éveim alatt a kiadott tervezési feladatok teljesítése volt a
legfontosabb. Diploma után tovább
fejlesztettem az akusztikát javító burkolatot. Az egyik ilyen felület most a
Red Project nevű program keretében
egy vándorkiállításon vesz részt. Ez
azt jelenti, hogy hónapokon keresztül
Európa több olyan városában megtekinthető, mint például Ljubljana, Lodz,
Campobasso és Pozsony, majd végül
októberben ér Budapestre, ahol a Design Hét keretén belül kerül bemuta-

tásra. Időközben megismerkedtem
Rácz Anikó bútortervezővel, a Hannabi
Freestyle Home nevű brand megalkotójával. A FreshMind című kollekció
elkészítéséhez designereket kért fel a
kanapé környezetében lévő tárgyak,
kisasztalok, kiegészítők tervezésére.
Ebbe a csapatba hívott meg vendégtervezőként, hogy én készítsem a párnákat. Nem szokványos párnák ezek,
nehéz szavakkal leírni küllemüket,
látni kell őket. Különböző kisebb modulokból állnak össze, melyek egyedi
egységet alkotnak. A közelmúltban
kezdtem el bőr kiegészítőkkel foglalkozni. Egyetemi éveim alatt bőrből táskákat és cipőket is készítettem. A bőr,
mint alapanyag nagyon megfogott,
időről időre visszatérek hozzá, de nem
ezt érzem fő irányomnak.
»Milyen eseményeken vettél részt
munkáiddal?
– Főként Budapesten találkozhattak az
érdeklődők munkáimmal kiállítások,
illetve bemutatók keretében. A legutolsó ilyen eseménynek az új fővárosi
kereskedelmi és szórakoztató centrum,
a Bálna adott otthont Made in Hungary
– Határtalan design címen. A kiállítás
magyar, cseh, lengyel és szlovák designerek és képzőművészek több esetben
is kultikussá vált munkáiból állt. Továbbá már évek óta rendszeresen feltűnnek munkáim a Design héten, ami
minden év őszén kerül megrendezésre
Budapesten. Szerencsére egyre több
vidéki város is csatlakozik az eseményhez. Tagja vagyok még a Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesületnek, melynek
galériájában is volt már kiállításom,
jelenleg pedig a szombathelyi textiltriennáléra készülök. Munkáim többsége
megtekinthető Facebook oldalamon is,
esztersoptei design néven. »NÉMETH ALÍZ

Nyereményjáték
Az újság egyik oldalán elrejtettünk
egy kérdést, melyre a helyes válasz megtalálható a szövegben.
A beküldők között egy Söptei Eszter
által készített ékszert sorsolunk ki.
Beküldési határidő: 2015. március 20.
Címünk: ujkemenesalja@celldomolk.
hu, vagy Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, II. emelet 9.
számú iroda (Dr. Géfin tér 1.)
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»OKTATÁS

A kompetenciamérés alapján országosan első helyen a celldömölki gimnázium
2000 őszén szervezték meg első alkalommal az országos kompetenciamérést. Azóta – bizonyos változtatásokkal
– minden tanévben sor kerül meghatározott korcsoportok teljesítményének mérésére, és az iskolák kíváncsian várják
a visszajelzést munkájuk eredményességéről. A matematika és szövegértési feladatlapok nem a lexikális tudást
tesztelik, hanem a gyakorlatias ismereteket, a logikai gondolkodást.
A 2013–14-es tanévben a Celldömölki
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola hatosztályos gimnazistái
rendkívül tiszteletre méltó eredményt
értek el a mérésen. Az országban 35 kis
hatosztályos gimnázium működik, ezek
rangsorában sem a matematika, sem
a szövegértés területén nem találtak
legyőzőre. Az abszolút siker rangját tovább emeli, hogy intézményüket ezzel
a teljesítménnyel a legrangosabb gimnáziumok mezőnyébe helyezik. A képet
tovább árnyalja, ha az abszolút teljesítménypontokon kívül a részeredményeket
is figyelembe vesszük. Ezek ugyanis azt
igazolják, hogy az iskola pedagógusai
nemcsak a tehetséggondozásban, hanem az esetleges hátrányok kompenzálásában is figyelemre méltó munkát
végeznek. Matematikából csupán két
diák teljesített az országos átlag körül, a
többiek ennél jobban, szövegértésből az
osztály minden tanulója az országos átlag
fölötti. Matematikából a tanulók 64%a, szövegértésből pedig 84%-a nyújtott
jobb eredményt, mint az a korábbi mé-

rési eredmény, illetve a tanuló szociális
háttere alapján elvárható lenne.
A fenti számok jobban értelmezhetők,
ha összehasonlítjuk őket más iskolák tanulóinak átlagos képességszintjével. Mivel Vas megyében máshol nem működik
hatosztályos tagozat, érdemes azon középiskolák 10. osztályosainak teljesítményét megnézni, amelyek megjelennek
választási lehetőségként a celldömölki 8.
osztályosok előtt – akár a megyén kívül
is. Tehát néhány szám a teljesség igénye nélkül: Celldömölki Berzsenyi Dániel
Gimnázium és Szakképző Iskola (hatosztályos): matematika 1822, szövegértés
1821; Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium: matematika 1821, szövegértés
1773; NYME Bolyai János Gyakorló Általános Iskola (négyosztályos): matematika
1922, szövegértés 1882; Szombathelyi
Kanizsai Dorottya Gimnázium: matematika 1688, szövegértés 1733; Premontrei
Rendi Szent Norbert Gimnázium, Szombathely: matematika 1638, szövegértés
1712; Jurisich Miklós Gimnázium, Kőszeg:
matematika 1788, szövegértés 1800; Tinódi Sebestyén Gimnázium, Sárvár: matematika 1705, szövegértés 1712; Türr
István Gimnázium, Pápa (négyosztályos):
matematika 1823, szövegértés 1768; Pápai Petőfi Sándor Gimnázium (négyosztályos): matematika 1713, szövegértés
1724; Pápai Református Kollégium Gimnáziuma (négyosztályos): matematika
1713, szövegértés 1705.
A tavalyi eredmény jelentőségét tovább
növeli, hogy nem egyedi teljesítményről
van szó. A 2013-as mérés ugyanis ugyan-

Műveltségi vetélkedőn a Berzsenyi-iskolák
Ahogy a vetélkedő címe is jelzi, Berzsenyi Dániel és kora kapta a főszerepet
azon a műveltségi vetélkedőn, ahol a középiskolások adtak számot tudásukról. A
szellemi megmérettetés mára hagyománya lett a Berzsenyi Dániel Gimnázium és
Szakképző Iskolának. A verseny rajtolása
előtt Sipos Tibor igazgató köszöntötte a
megjelent csapatokat és zsűritagokat,
majd a program színesítéseként a gimnázium diákjai adtak elő hagyományőrző
táncokat a megjelentek számára.
A diákok változatos feladatokon mérhették le tudásukat. Berzsenyi és korához
kapcsolódóan nemcsak irodalmi kérdésekre kellett választ adniuk, történelmi,
zenei és képzőművészeti ismereteikre
is szükség volt a vetélkedőn. Idén második alkalommal a gimnázium a szin-

tén Berzsenyi nevét viselő középiskolák
tanulóit invitálta meg a versenyre, így
a celli gimnázium mellett a soproni és
a marcali középiskolák csapatai vettek
részt a megmérettetésen. A széles ismeretanyagot felölelő vetélkedőt végül
a celldömölki Berzsenyi Gimnázium csapata nyerte, második helyen végzett a
soproni csapat, harmadik helyen pedig
a marcali delegáció. A vendégiskolák
látogatása azonban nem csak a verseny
idejére korlátozódott, másnap a helyiek
idegenvezetésével tettek túrát a Ság hegyen, valamint megtekintették a Vulkánparkot, és az intézményeik névadójának
tiszteletére koszorút helyeztek el Berzsenyi szülőfalujában, Egyházashetyén.
Még egy programmal színesedett az idei
évben is a Berzsenyi és kora vetélkedő,

ilyen kiemelkedő sikert hozott, ami azt
jelzi, hogy az intézményben folyamatos, kiegyensúlyozott, magas színvonalú
pedagógiai munka folyik. Kritikusaink
szerint könnyű jó eredményt elérni válogatott tanulókkal. Igaz, a négyosztályos
gimnazisták nem teljesítettek abszolút
értékben kiválóan, de rájuk is büszkék
lehetünk. 154 kis gimnázium közül matematikából csupán 10, szövegértésből
mindössze 1 iskola diákjai teljesítettek
náluk jobban. Matematikából 70%-uk,
szövegértésből 90%-uk felülmúlta az előzetes adatok alapján becsült szintet.
Reméljük, ezekkel az információkkal segítettünk mindazoknak, akik eddig kevésbé
ismerték az iskolánkban folyó munkát!
Utóirat: A cikkben közölt adatok nyilvánosak, bárki által megtekinthetők a www.
kir.hu/okmfit/ weboldalon az Országos
kompetenciamérés telephelyi jelentés
címszó alatt.
»DÓZSÁNÉ BALOGH VIOLA
a műveltségi verseny mellett ugyanis
egy szavalóversenyt is szerveztek a fiatalabb korosztály számára. A diákoknak
egy kötelező, valamint egy szabadon
választott verssel kellett készülniük a
megmérettetésre, ahol háromtagú zsűri
értékelte a szavalatokat. Díjazottak: az
5-6. osztályosok közül 1. helyezett: Őri
Viktória (Ostffyasszonyfa, Petőfi ÁMK), 2.
helyezett: Berta Dorotea Sára (Ostffyaszszonyfa, Petőfi ÁMK), 3. helyezett: Hende Nóra (Ostffyasszonyfa, Petőfi ÁMK).
A 7-8. osztályosok közül 1. Pintér Martin Sándor (Kemenesmagasi Általános
Iskola), 2. Szabó Benedek (Celldömölki
Berzsenyi Dániel Gimnázium és SZKI),
3. Rozmán Tímea Krisztina (Celldömölki
Berzsenyi Dániel Gimnázium és SZKI).
Különdíjban részesültek: Gasparics Laura
(CVÁI Alsósági Tagiskola), Erdélyi Natália
(CVÁI Alsósági Tagiskola), Balogh Nikoletta (Gércei Általános Iskola).
»NN
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Bemutatkozik az Alsósági Részönkormányzat
„Részönkormányzat-vezetőként mindig
is kötelességemnek éreztem a kitűzött
célok teljesítését. Mindenképpen sikeresnek értékelem az elmúlt négy évet.
2012-ben készítettem egy listát a következő két év feladatairól a választókerületemben, és büszkén mondhatom,
hogy a városvezetéssel mostanra szinte
kivétel nélkül teljesíteni tudtuk minden
tételét” – mondta el Erdélyi Antal részönkormányzat-vezető, a 7. sz. választókerület képviselője.

»Hogyan értékeli az elmúlt négy évet, milyen
fejlesztések történtek a
kerületében?
– A legnagyobb szükség
a 7. sz. választókerületben természetesen az
útfejlesztésekre és az
épületek karbantartására volt, mostanra
nagyjából befejeződtek ezek a felújítások.
Renoválásra került a ravatalozó, a tagiskola
előtt elkészültek a parkolók, buszmegálló
épült a „telepen” és a sportcsarnok csatornázása is megtörtént. Az utak, járdák építése is befejeződött: elkészült az Izsákfai
Hegyalja utca, Ságon a Temetőköz járdája
és lépcsője is kialakításra került, megtör-

tént a Marx Károly utca valamint a Táncsics,
a Fazekas és a Mátyás király utca aszfaltozása. Ezen felül a Marx Károly utca páros oldalán a járda is kiépítésre került, akárcsak
a Kertalja és a Kresznerics utcákban, ahol
szintén kiépültek a gyalogutak. A telepen
a Heiner utca és a Kökörcsin utca készült
el. A kamion és teherautó-forgalom miatt
leszakadt utak nyomvonalas helyreállítása
is megtörtént, ilyen a Puskin, az Újvilág,
a Kertalja és a Béke utca. De természetesen nem csak útfelújítások történtek az
elmúlt négy évben. Kifestettük a sági orvosi rendelőt, elkészült az új temetőkerítés,
napkollektor került az alsósági tagiskola
épületére és a galambászok elhelyezése is
megoldódott a Béke utcában. Kiürítettük a
Sági úton lévő majort, az elképzelések szerint itt majd magánlakások fognak épülni.
»Milyennek látja a képviselő-testület
együttműködését az elmúlt ciklusban?
– Úgy gondolom, a testületben az együttműködés sikeres volt, mivel e nélkül az
előbb felsorolt fejlesztések sem jöhettek
volna létre. De van még tennivalónk. Ami
a közeljövőben még biztosan meg fog történni, az a városrész központjának és parkjának kialakítása, parkolók építése és az
utak térkövezése. A sági telepen a megmaradt földutak aszfaltozására is minden-

„Sok a teendő az izsákfai városrészen…”
November 26-án, az izsákfai településrészi ülésen a lakók Horváth Miklósnét
választották meg, hogy a következő öt évben képviselje érdekeiket az
Alsóság-Izsákfai
Részönkormányzat
képviselőjeként. Horváth Miklósné a
városrésszel kapcsolatos legfontosabb
teendőkről számolt be:
– Még csak néhány
hónapja képviselem
az izsákfaiakat az Alsóság-Izsákfai Részönkormányzatban,
de
ezalatt a rövid idő alatt
is igyekeztem felmérni, milyen problémákkal küzd a településrész, milyen igényeik
vannak a lakosoknak. Sok a teendő az
izsákfai városrészen, az első számú probléma természetesen továbbra is a szenynyvízcsatorna kérdése. Habár 2014-ben
hivatalosan elfogadták a pályázatunkat,
később mégis áttették a 2014-2020-as
időszakra, így a csatornarendszer kiépítése egyelőre még várat magára. Sajnos
csak ezt követően lehet azonban a to-

vábbi feladatokra koncentrálni, a járdák
és az utak javításával foglalkozni. Aszfaltozásra szorul a Bokodi utca, a Kódó utca,
valamint a Hegyalja utca. Nem csak az
utak minőségével van azonban probléma, esős időszakban sok helyen megáll
a víz, sajnos nem mindenhol megfelelő
a csapadékelvezetés. Néhány ház előtt
hiányos a járda, valamint problémát jelent még, hogy a temetőnél nincs igazán
parkolási lehetőség. A buszmegálló is nagyon rossz állapotban van, feltétlenül javításra szorulna. Habár Izsákfa nem nagy
lélekszámú városrész, de szerencsére sok
kisgyerekes család lakik itt, akiknek viszont igényük lenne egy korszerűbb játszótérre. Bízunk benne, hogy a celliekhez
hasonlóan az izsákfai játszótér is bővülhet
majd új játékelemekkel. A másik probléma, hogy mindössze egy mozgóbolt van
a faluban, így az izsákfaiak leginkább a
belvárosban tudnak bevásárolni. A Celldömölkre való közlekedést viszont sokan
kerékpárral oldják meg, ezért az is fontos
lenne, ha kiépülne egy biztonságos kerékpárút Izsákfa és Alsóság között. Szeretnénk, ha a jövőben a hagyományos

képp sort kell még keríteni. Beadtunk egy
pályázatot az izsákfai szennyvízcsatorna
kiépítésével kapcsolatban, ez ugyan még
nem került elbírálásra, de bízom benne,
hogy eredményes lesz. Emellett szükség
lenne még a sági és az izsákfai buszforduló
szigetek leszűkítésére, az izsákfai kultúrház
kifestésére és rendbe tételére, valamint
az alsósági tagiskola „A” épületének felújítására. Ezek a tervek a közeljövőre. Úgy
érzem, hogy mindig igyekeztem megragadni a kínálkozó lehetőségeket. Jó példa
erre, hogy mikor a Vulkánpark építőtábora
zajlott, az itt dolgozó egyetemistákkal sikerült megbeszélnem, hogy a későbbiekben két buszmegállót is tervezzenek és
kivitelezzenek majd Alsóságon. Ahogy azt
a képviselőtársak már elmondták, a négy
év teljesítménye valóban igazi csapatmunka volt. Köszönet jár ezért Fehér László
polgármesternek és az egész testületnek,
akik a költségvetés készítésekor mindig
figyelembe vették Alsóság és Izsákfa érdekeit, és lehetőséget biztosítottak a fejlődéséhez. Emellett külön köszönet jár a város
civil dolgozóinak, az alsósági tagiskola tanárainak és szülői munkaközösségének, az
idősek otthonának, a Karitász csoportnak
és az önkormányzati konyha celldömölki
és sági dolgozóinak egyaránt, mert az ő
segítségük és támogatásuk nagyon sokat
jelentett képviselői munkám során.
»NÉMETH NÓRA
rendezvényeink mellett még több program kerülne megrendezésre a faluban az
idősek, a fiatalok és a gyerekek szórakoztatására és a közösség összekovácsolása
érdekében. Ehhez biztosíthatna helyszínt
a kultúrház, ami szintén teljes nyílászáróés vizesblokkcserére szorul. Mivel ez az
egyetlen közösségi helyünk, ezért ezekre
a fejlesztésekre feltétlenül szükség van.
Bízom abban, hogy a következő öt évben
sikeresen tudunk majd együttműködni a
részönkormányzat tagjaival, és megoldásra kerülnek a felsorolt problémák.
»NN

Megfejtés
Előző számunk helyes megfejtése:
Celldömölkön a Zalaco két üzlethelyisége a Dr Géfin Lajos téren (Dr
Géfin L. tér 2.), valamint a Széchenyi utcában (Széchenyi u. 2/e) található.
A szerencsés nyertes:
Szabó Valéria, Celldömölk, Csokonai
u. 45.
Nyereményét postai úton juttatjuk el.
Gratulálunk!
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»KÖZÉLET

„Fontos, hogy legyen kihez fordulni a mindennapi problémákkal”
A november 26-i izsákfai településrészi
ülésen Fehér László polgármester több
évtizedes lelkiismeretes munkájára hivatkozva személyes városrészi tanácsadójának nevezte ki Farkas Zoltánt, az
Izsákfai Részönkormányzat egykori vezetőjét. Farkas Zoltán büszkén vállalta
a megtisztelő feladatot:
– 1977 óta vezettem
a falut, a választók
megtiszteltek a feladattal. Habár Izsákfa
nem nagy lélekszámú
település, de az itt
élők számára is fontos, hogy legyen kihez
fordulniuk a mindennapi problémákkal,
amiket nem lehet elodázni. A döntést,
miszerint Izsákfának csak Alsósághoz

Felhívás
A Kemenesaljai Baráti Kör pályázatot hirdet a celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola diákjai számára.
PÁLYÁZNI LEHET: bármely irodalmi, történelmi, helytörténeti, népművészeti,
képzőművészeti, természettudományos,
matematikai és informatikai munkával,
illetve bármely, a felsorolt témakörhöz
nem tartozó, önálló alkotással is. Olyan
egyéni és csoportos pályázatokat fogadunk el, amelyekkel más pályázatokon
még nem vettek részt. (Erről a pályázótól
írásbeli nyilatkozatot kérünk mellékelni).

Programajánló
Március 12. (csütörtök) 17.00 óra –
A Nemzeti Együttműködési Alap
(NEA) 2015. évi működési és szakmai
pályázataival kapcsolatos információs
nap.
Március 20. (péntek) 10.00 és
14.00 óra – NYAKIGLÁB, CSUPAHÁJ,
MÁLéSZÁJ című mesejáték a Fogi
Színház előadásában.
Március 28. (szombat) 19.00 óra –
Molnár Ferenc: Játék a kastélyban –
anekdota három felvonásban a pápai
S.K Társulat előadásában. Szereplők:
Szabó Szilárd, Csepregi Ilona, Pozsgai
Balázs, Sz. Juhász Klára, László Kata.
Rendező: M. Varga Vera.

csatolt képviselete lehet, elhibázott,
meggondolatlan lépésnek tartom. Egy
települést egy másik településről nem
lehet irányítani. Az izsákfaiak hozzá vannak szokva, hogy minden órában megkereshetik a falu vezetőjét, hogy állandó
kapcsolat van a választók és a település
irányítója között. Tisztában van vele mindenki, hogy egy ilyen kis településen ritkán valósulnak meg nagy fejlesztések és
beruházások, épp ezért elvárás, hogy a
kisebb problémákat is ugyanúgy kezeljük, mint a nagyokat. Az utolsó négy évben nem gyakoroltam olyan intenzíven a
politikát, most azonban azt tapasztalom,
hogy a problémák hasonlóak a korábbi
évekhez. Ezeket a problémákat pedig az
új választott vezetés a polgármester úrral
az élen is észrevette, ezért is kért fel a
falugyűlésen az említett beosztásra. Nem

nagy örömmel fogadtam a felkérést,
ugyanis négy éve elhatároztam, hogy
nem fogok többé politikai tevékenységet folytatni, de nem tudtam Fehér
László polgármesternek nemet mondani.
Tizenhat évig együtt dolgoztunk, kiváló politikusnak tartom, akivel soha nem
volt közöttünk antagonisztikus ellentét.
Mindent meg tudtunk beszélni egymással és a választókkal is, és mindig kompromisszumra jutottunk. A sok elképzelés
és terv mellett még mindig maradt egy
nagyon nagy probléma, ami nem megoldott a településen, ez pedig a szennyvízelvezetés. Ezúton is kérem a testületet,
a polgármester urat és nem utolsósorban
az alpolgármester-asszonyt, aki mindig
segítette a munkámat, hogy az említett
beruházást megoldásában továbbra is
működjenek közre.
»NÉMETH N.

A pályázat JELIGéS. Az írásos pályázatokat lehetőleg gépelve, ízléses formában
kérjük beadni. A pályamunkákat az iskola
igazgatója gyűjti össze és továbbítja a Kemenesaljai Baráti Körnek.
Beküldési határidő: 2015. május 8.
Beküldési cím: Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Celldömölk,
Dr.Géfin tér 1. 9500. A pályamunkákat
külső szakértőkből álló zsűri értékeli.
Eredményhirdetés és díjkiosztás: a Kemenesaljai Baráti Kör tavaszi közgyűlésén.
Díjak: tagiskolánként
I. díj: 10000 Ft, II. díj: 8000 Ft, III. díj: 6000
Ft, valamint különdíjak. A végzős osztályok tanulói közül tagiskolánként egy-egy

diák, 10000 Ft összegű díjban részesül, az
összteljesítményért és magatartásért (tanulmányi eredmény, kulturális és sporttevékenység, közösségi munka stb.) – az iskola írásbeli javaslatára. Ez évtől átadásra
kerül az „év diáksportolója” cím is, melyet
az iskola írásbeli javaslatára adományoz a
Baráti Kör tagsága. A díj alapítója Buttás
Pál egyetemi tanár, sportvezető, a Kemenesaljai Baráti Kör vezetőségének tagja.
A pályamunkák közül egy-egy kiemelkedő szintű elsősorban irodalmi és népművészeti pályamunkát 10000 Ft különdíjban részesítünk, amelyet Szente Imre,
a celldömölki gimnázium volt tanára, a
Baráti Kör tagja ajánlott fel.

Koncz Gábor az
egyesület vendége
Koncz Gábor színész, rendező lesz
a vendége a Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület 2015.
március 27-én (pénteken) 18
órakor kezdődő rendezvényének a
Kemenesaljai Művelődési Központ
és Könyvtár aulájában. A Kossuthés Jászai-díjas érdemes művésszel,
a Halhatatlanok
Tá r s u l a t á n a k
örökös
tagjával Fehér László
polgármester, az
egyesület elnöke
beszélget színházról, filmekről,
hobbiról.

Szolgáltatás
A Népjóléti Szolgálat szociális
konyhája az alábbi szolgáltatásokat
nyújtja a hét minden napján:
– vendég étkezés 605 Ft,
– diétás étkezés 700 Ft
– szociális étkezés: 510 Ft, melynek
feltételei: • 80 év feletti • akut-,
vagy krónikus megbetegedésben
szenvedő • fogyatékos • szenvedély- vagy pszichiátriai beteg • hajléktalan.
Rendszeres (heti 5 nap) szociális étkezésnél kedvezmény!
A menü megtekinthető a www.nszcell.hu honlapon.
érdeklődni illetve kérelmet benyújtani az alábbi címen lehet: Celldömölk,
Szalóky S. u. 3., tel.: 95/525-910
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Kiállítás a japán kultúra népszerűsítésének jegyében
Március 3-án Japán Világörökség Kiállítás nyílt a KMKK galériáján. A tárlat a
hivatalos megnyitót követően március
26-ig lesz látogatható az érdeklődők
számára.
A budapesti Japán Alapítvány rendszeresen kölcsönzi különféle tematikájú
vándorkiállításait, melyeknek célja a
távol-keleti ország kultúrájának népszerűsítése. Japán világörökségeinek gyűjteményét örökíti meg az a fotótárlat,
mely március 3-án nyitotta meg kapuit
a látogatók előtt a művelődési központ
Móritz-galériáján. A fényképeket Mijosi
Kazujosi készítette, a képek tartalmazzák
többek között a Sirakami hegyvidéket
és a Jakusima-szigetet, a Himedzsi-kastélyt és a Horjúdzsi buddhista templom-együttest, Kiotó kulturális kincseit
és a hirosimai „Atombomba-dómot”. A
kulturális és természeti kincseket felvonultató fotótárlatot babagyűjtemény
is kíséri, ami azért is kapcsolódik speciálisan a Japán Világörökség Kiállításhoz, mivel március 3-a Japánban a Hina
Matsuri, vagyis a babafesztivál napja.
A tárlat hivatalos megnyitóján elsőként

Fehér László mondott ünnepi köszöntőt.
A polgármester beszéde után Németh
Katalin festő-restaurátor nyitotta meg
a kiállítást. Németh Katalin beszédében
felidézte Japán múltját, kultúrájának
eredetét, hagyományainak gyökereit.
Bemutatta a távol-keleti hagyományok
gazdagságát és nemcsak kulturális és
művészeti értékeire, de természeti kincseire is felhívta a látogatók figyelmét.
A vándorkiállítás március 26-ig lesz látogatható, ezalatt az idő alatt a szervezők és a pedagógusok a Városi Általános
Iskola diákjai számára is szerveznek különböző foglalkozásokat, mellyel igyekeznek közelebb hozni a tanulókhoz a
japán szokásokat és hagyományokat.
A kiállítás megnyitójának másnapján
Pálné Horváth Mária, a KMKK igazgatója
fogadta az általános iskolásokat a galérián. A diákok a tárlat megtekintése után
különböző Japánhoz kapcsolódó kísérőprogramokon vehettek részt. Volt japán
kvíz-játék Kupi Miklós tanár koordinálásával, gésa-bemutató a Soltis Lajos
Színház tagjának, Ziembiczki Dórának
közreműködésével, volt origami-hajtogatás Gergácz Orsolya iskola-pszicho-

A mese napja a KMKK-ban

Ha a mesékre gondolunk, rögtön valamilyen mókás, tanulságos gyermekeknek
szóló történetre asszociálunk, pedig a
mese sokkal több ennél. Kiszakít minket
a megszokott körforgásból, a valóság
szemlélése helyett képzeletünk bont
szárnyakat. Persze az sem mellékes, hogy
a mese milyen közlési formán keresztül
jut el hozzánk. Ha csak nézzük a mesét,
kevésbé ragad magával, hisz egy rajtunk
kívül álló személy által elképzelt képi

világot kapunk hozzá. A mese olvasása
és a mesemondás teljesen más világ.
A mesemondás egy közösségi folyamat.
A mesemondó és a hallgatóság egy térben van, együtt működik, együtt alkotják
azt a speciális közeget, mely mesebeszélgetéssé alakulhat át, melynek témaválasztása a hallgatóságtól függ, akik
lehetnek gyermekek és felnőttek egyaránt. A mesét általában gyermekeknek
olvassuk fel, de mi is eltöprengünk jelentésükön. Néhányan azonban továbbmennek, a meséknek terápiás szerepet
tulajdonítanak. Hiszik, hogy a mese gyógyító hatással rendelkezik, ápolja lelkünket, gazdagítja pszichénket. Ezt az
elvet vallja Kovács Marianna mesemondó is, aki február 25-én a Kemenesaljai
Művelődési Központ és Könyvtár Gyermekkönyvtárában mesélt a gyermek és
felnőtt korosztálynak egyaránt a Dr. Györéné Losoncz Andrea által szervezett Mi
a dolgunk a világban? című rendezvénysorozat keretén belül. Kovács Marianna
egy aprócska horvát faluban látta meg
a napvilágot. Nagyszülei hatására gyermekkora óta rajong a mesékért. Zágrábban szláv nyelvészetet, az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen szerb és horvát

lógussal, rajpályázati felhívás Németh
Katalin festő-restaurátor vezényletével,
valamint japán dalokat is tanulhattak a
tanulók Gregorich Zsófia zeneiskolai tanár kíséretével.
»NÉMETH N.
nyelvet tanult, valamint irodalom tanári végzettséget szerzett. Később fordult
komolyabban a mesék irányába, ennek
első állomásaként gyermekkönyvtárossá
vált, majd fejlesztő biblioterápia tanfolyamot végzett. A meséket pszichológiai
problémák kezelésére, ezek megelőzésére és személyiségfejlesztésre is használja
a szórakoztatáson kívül. Gyermekeknek
szóló előadásán Kovács Marianna egyedi stílusa rögtön megfogta a legkisebb
korosztályt, kiknek figyelme egy percre
sem kalandozott el. A mesemondás itt
abszolút interaktív jelleget öltött, a kicsiket szinte teljes körűen bevonta a mesélő a történetbe, akik ezt egy cseppet sem
bánták. A felnőtteknek szóló eseményen
az előadó többek között kedvenc történetét közvetítette a megjelentek felé,
mely a 12 hónap című elgondolkodtató,
komoly életproblémákat felvonultató
népmese. Ezen rendezvény jellegéből
fakadóan visszafogottabb, nyugodtabb
hangulatú volt, de értékteremtő ereje
kétségbevonhatatlan: a megjelentek igazi élményekkel gazdagodva hagyhatták
»NÉMETH ALÍZ
el a KMKK épületét.
Kérdés: Milyen végzettséget szerzett
Eszter a Moholy-Nagy Művészeti
Egyetemen?
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Megkérdeztük
» válaszoltak

»OLVASÓI OLDAL

Figyel-e a táplálkozására a böjtben?

»KéRDEZ: NéMETH ALÍZ

»FOTÓ: NéMETH NóRA

Vörös
Imréné

Nem főzök húsos ételt nagypénteken, de a böjt további
harminckilenc napján nem figyelek erre. Minden időszakban igyekszem egészségesen
táplálkozni, egészséges ételeket készíteni családom számára és ezek közé bizony a
hús is beletartozik. Ami azt
illeti, a hús elég gyakran szerepel étrendünkben. Igaz,
hogy a tavasz és a böjt a
megtisztulás, a regenerálódás időszaka, de egész évben
figyelni kell szervezetünk épségére. Minden nap zabkását
fogyasztok, valamint zöldségeket és gyakran kefírt is.

Illés
Zoltán

Egyáltalán nem tartom be a
böjt szabályait, ebben az időszakban is fogyasztok húsféléket. Családtagjaim közül páran
ragaszkodnak a húsmentes
negyven naphoz, de én nem
tartozom közéjük. Ilyenkor tavasszal azonban kicsit jobban
odafigyelünk arra, hogy megtisztuljon szervezetünk a télen
bevitt méreganyagoktól. Sok
zöldséget veszünk a piacon,
változatosan étkezünk, a hús
azonban szinte minden nap
terítéken van. Szerintem és
családom szerint is a hús az
igazi étel. Egy jó főzelék nem
főzelék hús nélkül.

Szalai
Csabáné

Tisztában vagyok a böjt szabályaival és részben be is
tartom őket. Nagypénteken
nem eszünk húsfélét, viszont
a többi pénteken előfordul,
hogy nem figyelek erre vagy
szimplán megfeledkezem róla.
Hamvazószerda is kiemelt
jelentőséget kapott nálunk,
hiszem azonban, hogy nem
csak a böjti időszak és a tavasz
kezdetével kell egészségesen
táplálkozni. Egész évben tudatosan figyelni kell erre, így
nem fogyasztok cukrot, fehér
lisztből készült termékeket
és tejtermékeket sem, ennek
eredménye nem is marad el.

Szabó
Balázs

Alapból vegetáriánus vagyok,
így a böjti időszakban sem fogyasztok húsféléket. Minden
hónapban egyszer azonban
tartok egy olyan napot, amikor
semmilyen élelmiszert nem
veszek magamhoz, egyáltalán
nem eszem semmit. Ez a nap,
mint tisztítókúra funkcionál nálam. Egyáltalán nem iszom kávét sem, viszont van egy öreg
füves könyvem és ez alapján
körülbelül havonta váltva mindig más-más gyógynövényt
veszek magamhoz tea formájában. Jelenleg orbáncfű és kakukkfű fogyasztásával tartom
fenn gyógynövénykúrámat.
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Fazekas Péter magyar bajnok!
2015. február 27. és március 1. között
Budapesten, a Marczibányi téri Ormai
László Sportcsarnokban rendezték a 98.
Asztalitenisz Egyéni Országos Bajnokságot. A hazánk legjobbjait felsorakoztató
mezőnyben városunk extraligás csapatának játékosai is asztalhoz álltak. A nagy
csatákat és színvonalas játékot hozó
megmérettetésen a celldömölki színekben játszó Fazekas Péter egyéniben és
párosban egyaránt bajnoki címet nyert,
míg vegyes párosban, Varga Tímeával az
oldalán, a dobogó második fokára állhatott fel. Az újdonsült bajnokot kértük
meg egy rövid értékelésre:

»Először is engedd meg, hogy gratuláljak
ehhez a nagyszerű eredményhez. Milyen
célkitűzéssel vágtál neki a bajnokságnak?
– Köszönöm a gratulációt. Akármilyen hihetetlen, de semmilyen célt nem tűztem ki
magam elé az országos bajnokság előtt. Az
volt a tervem, hogy a saját játékomat játszva, a lehető legtovább meneteljek ebben a
küzdelemsorozatban. Nem akartam plusz
terhet pakolni a saját vállamra azáltal, hogy
túlzott elvárásokat támasztok magammal
szemben.
»A sorsolás után milyen megérzéseid
voltak?
– Nagyon erős mezőnyben, egy erős ágra
kerültem. A legjobb 8 között Lakatos Tamás
volt az ellenfelem, aki nagyon jó játékos,
de ezen a napon nem ment neki jól, így
sima, 4:0-s győzelmet tudtam ellene aratni.
Az elődöntőben, csapattársammal, Kosiba
Dániellel kellett megmérkőznöm, és ezt a
meccset is meglepően könnyen meg tudtam nyerni, pedig a Budapest-bajnokságon
pont ő volt az, akitől vereséget szenvedtem.
A nap legnagyobb csatáját a finálé hozta, itt
a címvédő Jakab Jánost kellett legyőznöm
a bajnoki aranyért. óriási küzdelem volt,
Jaki embertelenül jól játszott. Egymás elleni
mérkőzéseink általában fejben dőlnek el,
így volt ez most is. 2:3-nál kénytelen vol-

tam taktikát váltani, és szerencsére jó húzásnak bizonyult, hisz meg tudtam fordítani
az eredményt. Összességében úgy érzem,
hogy az egész sorozat alatt a magam taktikáját játszhattam, és az utóbbi idők legjobb
játékát tudtam nyújtani.
»Az egyéni bajnoki cím mellé viszont sikerült még egy aranyat bezsebelned.
– Így van, Kosiba Dániellel megnyertük a
párosok küzdelmeit is. Ebben a sorozatban
sem volt könnyű dolgunk, de talán az egyéninél simábban tudtunk a dobogó tetejére
állni. A nyolc között a Lindner – Gerold kettős ellen játszottunk egy szoros 3:2-t, majd
a négy között a Kriston – Varga duót vertük
3:1-re. A döntő itt nem hozott az egyénihez hasonló izgalmakat, viszonylag sima
meccsen diadalmaskodtunk 3:0-ra a Szudi
– Ecseki páros ellen.
»Az éremeső azonban még ekkor sem ért
véget, hisz a vegyes párosok küzdelmeiben
is a döntőig meneteltetek.
– Nem sok híja volt, hogy triplázni tudjak.
Varga Tímeával az oldalamon remekül meneteltünk, de a döntőre sajnos elfogyott a
lendület, és 3:0-lal maradtunk alul a Szudi
Ádám – Pergel Szandra kettőssel szemben.
Azt gondolom, így sem lehetek elégedetlen, hiszen egy nagyszerű bajnokságot zártam, két országos bajnoki címmel és egy
ezüstéremmel.
»Milyen megmérettetések várnak még rád
ebben a szezonban?
– Egyéni verseny ebben a szezonban már

nem lesz több. Most újra a csapaté a főszerep, hisz a Celldömölkkel érdekeltek vagyunk még a Klubcsapatok Szuperligájában,
amit szeretnénk már egyszer végre megnyerni. Ehhez egy nehéz ellenfelet, a horvát Dr. Casl Zagrebet kell első lépésként az
elődöntőben búcsúztatnunk. A másik nagy
feladat az extraliga megnyerése, amihez
még pár győzelmet be kell zsebelnünk, hisz
a szezonból még több forduló hátra van,
úgyhogy ezen a fronton sem lazíthatunk.
A döntők eredményei:
Fazekas - Jakab 4-3 (11, 7, -7, -6, -11, 8, 6);
Fazekas, Kosiba - Szudi, Ecseki 3-0 (4, 10, 8);
Szudi, Pergel - Fazekas, Varga 3-0 (6, 4, 9)
Női egyes végeredménye:
1. PóTA Georgina (TTC Berlin Eastside); 2.
MADARÁSZ Dóra Csilla (SVNÖ Ströck (AUT));
3. NAGYVÁRADI Mercédesz (Postás SE); 4.
BRAUN éva (Postás SE)
Női páros végeredménye
1. Pergel Szandra (Budaörsi SC), Madarász
Dóra (SVNÖ Ströck (AUT)); 2. Ambrus Krisztina (Postás SE), Nagyváradi Mercédesz
(Postás SE); 3. Haraszti Nóra (Euromilk Dunajska Streda) , Gajdos Borbála (Pénzügyőr
SE); 4. Fehér Zsófia (A.S.E Orosháza), Orosz
Sára (TURRIS SE Sopron)
Férfi egyes végeredmény:
1. FAZEKAS Péter (Celldömölki Városi és Vasutas SE); 2. JAKAB János (Stockerau (AUT));
3. PATTANTYÚS Ádám (St. Louis (FRA)); 4.
KOSIBA Dániel (Celldömölki Városi és Vasutas SE)
Férfi páros végeredmény:
1. Fazekas Péter (CVSE), Kosiba Dániel
(CVSE); 2. Szudi Ádám (TTC Bietinghem-Bissinghen), Ecseki Nándor (CVSE); 3. Kriston
Dániel (Szerva ASE), Varga Sándor (Pénzügyőr SE); 4. Jakab János (Stockerau (AUT)),
Molnár Krisztián (Stockeraut (AUT))
Vegyes páros végeredmény:
1. Pergel Szandra (Budaörsi SC), Szudi Ádám
(TTC Bietinghem-Bissinghen); 2. Fazekas
Péter (CVSE), Varga Tímea (Postás SE); 3.
Ecseki Nándor (CVSE), Tóth Kata (Szekszárd
AC); 4. Lakatos Tamás (1. FC Saarbrücken),
Madarász Dóra (SVNÖ Ströck (AUT)
»CSUKA LÁSZLÓ

Nagy sikerek az országos KIDS Kupán
Február 28-án Vácon, a Piarista Gimnázium és Kollégium szervezésében került
megrendezésre a 22. KIDS Kupa Országos Asztalitenisz Verseny katolikus iskolák diákjainak, ahol a celldömölki Szent
Benedek Katolikus Általános Iskola hat
versenyzővel is képviseltette magát. A
tanulók óriási sikerrel játszottak a megmérettetésen, és az elérhető legjobb
eredmények bezsebelésével érkeztek
haza olyan pesti, gödöllői és váci isko-

lákat megelőzve, amelyek országszerte
ismertek színvonalas asztalitenisz-képzéseikről. A tanulók szintén mind a helyi
katolikus iskola asztalitenisz-szakköréből
indultak, jelenleg azonban többen közülük már a CVSE színeiben is versenyeznek.
Helyezések:
III-IV. kcs. (egyéni): I. Iván Bertold, II.
Harkály Bálint, III. Czupor Attila; III-IV.
kcs. (egyéni-lány): I. hely Zolnai Fanni;
I-II. kcs. (egyéni): I. Kovács Csanád; III-IV.

kcs. (csapat): I. Iván Bertold-Czupor Attila
II. Harkály Bálint-Zolnai Fanni.
»NN
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Beragadt szezonkezdés
Celldömölk- Kemenesalja 0-0 (0-0)
Celldömölk, 250 néző Vas megyei labdarúgó-bajnokság 17. forduló 2015. március 7.
Vezette: Mészáros II. Zoltán (Hollósi Gábor,
Mészáros Péter).
Celldömölk: Heiner – Lendvai, Varga, Bodor,
Györkös (Horváth D. 67. p.) – Vajda, Enyingi
Márk (Mógor 46. p.), Szuh, Virág (Szép 46.
p.) – Pungor (Piri 56. p.), Németh (Boda 56.
p.). Edző: Koman Vladimir.
Kemenesalja: Szíjártó – Veszprémi (Iker 67.
p.), Erdélyi, Kóbor, Kovács Kristóf – Németh
P. (Károly 60. p.), Kovács Krisztián, Kiszlinger,
Ruzsa (Dobson 60. p.), Horváth – Baranyai
(Németh R. 73. p.). Edző: Haraszti Zsolt.
Előmérkőzés: CVSE U21 – Kemenesalja U21
3-2 (2-1) G.: Lőrincz Gábor, Büki Martin, Balázsi Krisztián. A tabella első négy helyezettje győzött, így maradt a nagyon szoros
élmezőny, amit a Celldömölk vezet két pont
előnnyel továbbra is.
Beragadt a szezonkezdés kétszeresen is,
egyrészt a mezőny mégsem rajtolt el február utolsó hétvégéjén, ugyanis néhány nappal a tervezett rajt előtt lefújta a szövetség a
tavaszi első fordulót a rossz időre hivatkozással, aztán az már más kérdés, hogy mégsem
lett rossz idő. A 16. forduló így átkerült a
huszonnyolcadik és a huszonkilencedik közé
május 25-én, Pünkösd hétfőre. A beragadt
szezonkezdés aztán igaz lett a Celldömölkre
is, aki nem bírt a tényleges nyitótalálkozón a
közeli vetélytárssal, a Kemenesaljával: a sovány gólnélküli döntetlen nem sok örömet
adott a hazai publikumnak. De mielőtt rátér-

Asztalitenisz
NB II.
ATC Tokod – CVSE-SWIETELSKYWEWALKA II. 6:12
Iván Csaba 4, Teket Attila 2, Lukács Balázs
2, Baranyai Domonkos 2, Iván-Lukács, Teket – Baranyai párosok.
Az esélyesebb celli csapat könnyedén
győzött a Tokod otthonában.
I M P R E S S Z U M

CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

»SPORT

nénk a mérkőzés elég egyszerű összefoglalására, néhány történésről illik beszámolni.
A Kemenesmagasi végül visszalépett, ami
duplán sajnálatos lett számunkra. Sajnálatos, mert egy szimpatikus, ráadásul egy
kemenesaljai csapattal lett szegényebb a
megyei első osztály mezőnye, ráadásul az
ősszel elért (amúgy jó kis) eredményeiket
törölték, így a téli szünet alatt a négy pontos
előnyünk a második helyen álló Király SZE
előtt egy pontra olvadt. Mondani sem kell,
nem elhanyagolható a különbség a két eset
között. Lezárult természetesen az átigazolási
időszak is, ami a Cell esetében nem hozott
nagy mozgást. A felnőtt keretből egyedül
Baranyai Zsolt távozott egy féléves kölcsönadással, éppen a Kemenesaljához. Igazolásaink elsősorban az utánpótlás csapatot
fogják erősíteni: Heim Martin (1996) Cellben
kezdte a focit, most a ZTE utánpótlás csapatából jön vissza szintén egy féléves kölcsön
kontaktusban. Kalmár Zsolt (1996) Kemenesmagasiból teszi át a székhelyét, ősszel
hol a felnőttben, hol az U21-ben játszott. A
harmadik szerzemény az albán gyökerekkel
rendelkező Karavidaj Egzon (1997). Persze
nem minden csapat érte be ennyi igazolással, a csúcstartó a két őszi utolsó helyezett.
Az Uraiújfalu gyakorlatilag átvette a megszűnt Magasit, kilenc játékos cserélte fel onnan a régi mezét egy új színkombinációra. A
bükiek 19 játékost igazoltak, ők a szomszéd
megyei Lövőt szanálták gyakorlatilag, kilenc
játékos érkezett onnan. A bükiek egyébként
meg is szerezték az első pontjaikat a szintén
szomszédvári rangadón a Csepreg ellen, az
Uraiújfalu ugyan kikapott és nem szerzett
pontot, de nem vallott szégyent Répcelakon. Még egy számunkra is érdekes fordu-

lóbeli eredmény: a Király SZE szinte az egész
meccsen emberhátrányban játszva kikapott
Körmenden, ami jó, mert a döntetlenünk
ellenére az élen maradtunk és egy ponttal
nőtt is az előnyünk, de figyelemfelkeltő,
mert a Körmend lehet, hogy tényleg komolyan gondolja, hogy megpróbál felérni az
élre a bajnokság végére. Befejezésül néhány
gondolattal visszatérünk a vönöckiek elleni
mérkőzés emlékezetes pillanataira, na enynyi volt. De félre a viccet, tényleg nem sok
emlékezetes pillanata volt a csatának nem
nevezhető meccsnek. A műfüves pályán
való felkészülés rovására írom, hogy most a
még rideg élőfüves pályán nagyon sok volt a
pontatlan passz, sok volt a technikai hiba, a
labdaátvétel, levétel. Annak ellenére, hogy
a Cell birtokolta jóval többet a labdát, nem
tudott több gólhelyzetet kialakítani, mint
a kontrára játszó vendégek. A gól nélküli
döntetlen pozitív hősei mindkét oldalon a
kapusok voltak, akik már-már reménytelen
helyzetben is többször hárítottak. Ha tényleg a műfüvön is múlott a dolog, akkor a
következő fordulóban erre nem lehet fogni
az esetleges sikertelenséget, mert a Vasvár
elleni mérkőzésre Szombathelyen kerül sor
az Illés Akadémia műfüves pályáján, március 14-én. A Vasvár pályája nem készült el az
ősszel, így aztán ezt a félévet is idegenben
töltik majd, az első három meccsük helye
biztosított eddig ezzel a szombathelyi helyszínnel. Aztán egy héttel később, március
21-én egy újabb helyi rangadó mérkőzés
vár ránk Jánosházán. A nagy kérdés, hogy
milyen szájízzel tudunk ráfordulni majd a
következő hazai meccsre, amikor március
végén a Répcelakot fogadjuk. Remélhetőleg
»DOTTO
egy hatpontos szájízzel.

NB III.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA IV. –
SZAK-Sportiskola Szombathely 5:13
Tamás László 3, Szabó Ferenc 1, Fürj Róbert 1.
A listavezető ellen nem volt esélye csapatunknak.

meth – Máthé és Baranyai – Iván párosok.
Nem adott esélyt együttesünk a házigazdának, jó játékkal gázolta le.

Szombathelyi Haladás-Vízéptek VSE –
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA III.1:17
Dr. Németh Gábor 4, Máthé Gyula 4, Baranyai Domonkos 4, Iván Bertold 3, Dr. Né-

Széchenyi ESE – CVSE-SWIETELSKYWEWALKA IV. 7:11
Szabó Ferenc 4, Tamás László 3, Fürj Róbert 2, Balázs Gyula 1, Szabó – Balázs
páros.
Nagy küzdelemben dőlt el a két pont sorsa, a jobban összpontosító celldömölki
csapat javára.
»FY
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Fa-Gyula Barkács
Faáru Bolt
Celldömölk Sági u. 47., Tel.: 95-423-177

KERTI SZERSZÁMOT
FA-GYULÁTÓL!
Kiváló minőségű metszőollók,
ágvágók, sövényvágók,
ágazó fűrészek, fejszék,
szerszámnyelek,
metszőollókhoz rugók,
pengék kaphatók.
Kibővült lambéria, hajópadló
kínálattal, több 100 m2-es
készlettel várjuk a tavaszt!
I. o. Bükk színű laminált
lambéria: 1390 Ft/m2
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Önállóan dolgozni tudó, munkájára
igényes asztalosokat keresek.
(Bútor-épületasztalos,
gyakorlat 1-2 év)
Munkavégzés helye: Kerta
Érd: 06-30-3836400
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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.

Vállaljuk – külföldre, belföldre
egyaránt – iskolai kirándulások,
baráti társaságok, színházlátogatók,
esküvőkre és egyéb csoportos
rendezvényekre személyek szállítását
53 illetve 19 fős autóbuszokkal.
(Egyéni kívánságok ﬁgyelembe vételével.)

Celldömölk központjában 76 m2-es sarkon lévő 3 oldalt
nagy kirakatos, 2 bejárattal, árkádos üzlethelyiség egyedi
fűtéssel üzletnek, rendelőnek, irodának és különböző
szolgáltatások stb. részére kiadó.

Tel.: 06 20 257 8234
Celldömölk központjában 67 m2-es, 2 oldalt kirakatos,
egyedi fűtéssel üzletnek, rendelőnek, irodának és
különböző szolgáltatások stb. részére kiadó.

Érd.: 06 20/9120-796, 06 30/202-6560
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