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November 16-tól új helyen várják a betegeket
Új helyen, új épületben várják a betegeket 2015. november 16-tól. A
rendelőintézet a Vörösmarty utca 2/A
sz. alá költözött, és ezentúl itt várják
járóbeteg-szakellátásra a betegeket.

Mint arról korábban már hírt adtunk,
a Kemenesaljai Egyesített Kórház által
benyújtott TIOP–2.2.6–12/1B pályázat
keretén belül elnyert 960 millió forint
tette lehetővé, hogy az új épület felépülhessen. A rendelőintézet műszaki
átadója augusztus végén volt, használatba vételére november 15-én került
sor. Csendes, meghitt ünnepség keretén
belül tekinthette meg először a szakma
az új intézményt.

Elsőként dr. Farkas Péter Imre, a Kemenesaljai Egyesített Kórház igazgatója köszöntötte a jelenlévőket, majd
megemlékezett a párizsi terrortámadásról. A jelenlévők néma főhajtással
adóztak az áldozatok emlékének. A
kórházigazgató köszönetet mondott
munkatársainak, akik két és fél nap
alatt átköltöztették a berendezéseket.
Ezután Fehér László, Celldömölk város
polgármestere beszédében külön köszöntötte az intézmény dolgozóit, akik
évről évre, napról napra elhivatottságukról tettek/tesznek tanúbizonyságot,
hogy itt, a nyugati határszélen, nehe-

zebb körülmények között is, a helyi
egészségügyi intézmény nyújtotta feltételek mellett döntöttek. Most, az új
épületben, a korszerűbb műszerezettségnek köszönhetően az ő munkakörülményeik is javulnak valamelyest. A
városvezető megemlékezett az elmúlt
több mint 100 évről is: a közadakozásból épült intézményről, az itt dolgozó
elődökről, mint pl. Szomraky Zoltánról,
aki valójában sebész volt, de egészségügyi menedzserként a nagy gazdasági
válság idején szakmailag és pénzügyileg is stabilizálta az intézményt. Nem
véletlen, hogy végakaratának megfelelően szívét a sebészet bejáratánál található urnában a kórház számára szent
ereklyeként megőrizte. Az ezt őrző urna
felirata: ez a szív „mindig ezért a házért
dobogott” – „Pro hac domo palpi tabat”.
A nagy elődökről a városban utcákat,
tereket neveztek el. De sok ismert és
elismert szakember dolgozott a közelmúltban is. Ilyen volt pl. Limpár József,
aki szintén sokat tett az egészségügyi
intézmények megmaradásának terén.
Ma is sokan vannak, akik fáradságot
nem ismerve végzik munkájukat, hogy
a betegek minél nagyobb számban távozhassanak gyógyultan az intézmény
falai közül. A közelmúltból Fehér László
felidézte a térségi egészségügyi intézményrendszer legfontosabb pénzügyi
vonatkozásait: 2003-ban címzett állami támogatást sikerült kieszközölni, és
felújítani a kórház főépületét, 2007-ben
új mentőállomás épült, 2010-ben átadásra került a gyermekorvosi rendelő
épülete. 2008-ban a város önkormányzata beadott egy pályázatot új rendelőintézet építésére, 1,3 milliárd forint
értékben járóbeteg-ellátó központ építésére. Abba az összegbe belefért volna
a vérellátó és a labor központi épületének felújítása, valamint az ún. krónikus
belgyógyászati részleg felújítása is. Az
egészségügyi ellátórendszer átszervezése miatt azonban ez a pályázat akkor
nem került elbírálásra. Most újra nagy
változás előtt áll az egészségügy: a
Markusovszky Kórház megyei irányítás
alá kerül, a városvezető bizakodásának
adott hangot, hogy ennek köszönhetően a Kemenesaljai Egyesített Kórház
újra több aktív feladatot fog ellátni. Beszéde végén a polgármester a rendelőintézetben dolgozóknak azt kívánta,
hogy találják meg itt, helyben a számításaikat, a betegeknek pedig, hogy kivétel nélkül gyógyultan távozhassanak.
Ágh Péter országgyűlési képviselő be-

szédében a betegségekkel szembeni
harcot emelte ki. Az egészségügyi dolgozóknak azt kívánta, legyen erejük
továbbfolytatni a munkát. A közel egymilliárd forintos egészségügyi fejlesztési beruházás sorrendiségét tekintve
az idén az utolsók között van a sorban,
nagyságrendileg viszont Vas megye
legjelentősebb beruházásaként aposztrofálta.

A köszöntések elhangzása után Rác Dénes evangélikus lelkész és Kirner Antal
Zoltán katolikus pap megáldották és
megszentelték az épületet, valamint áldást kértek az ott dolgozókra.
»LOSONCZ ANDREA

Megemlékezés
Celldömölkön is

2015. november 15-én este hat órakor a Szentháromság téren civilek megemlékezést tartottak a november 13-án, Párizsban a több mint
100 halálos áldozatot követelő terrortámadás
áldozatainak emlékére. A celldömölki megemlékezésen jelen voltak az Együtt Celldömölk Városért Egyesület tagjai, és mintegy 50-en gyújtottak
»LA
gyertyát.
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Körzeteik kérésének adtak hangot a képviselők
2015. november 11-én tartotta soros
ülését Celldömölk Város Képviselő-testülete. Az ülés elején elköszöntek Bakó
Istvántól, a Városgondnokság igazgatójától, aki 30 év celldömölki közéleti
tevékenység után köszönt el a celldömölki önkormányzattól. Fehér László
polgármester ismertette a lejárt határidejű határozatokat, illetve a két ülés
között történteket. Benkőné Remport
Lilla tolmácsolta a lakossági fórumán
elhangzottakat, melynek értelmében

az a kérés hangzott el, hogy fessenek
gyalogátkelőt a Szomraky utca bevezető szakaszán, valamint hogy találjanak megoldást a Gáyer téren lakók
parkolására. Karádi Mihály képviselő, a
Vörösmarty utca elején lakók nevében
szólalt fel, kérte, hogy a testület tegye
lehetővé a Vörösmarty utca 5–27. sz.
alatt lakók számára az ingyenes parkolást. Gecse József, a járási hivatal
vezetője is jelen volt az ülésen, és arra
kérte a városvezetőt és a képviselőket,

hogy a rendelőintézet régi épületében
maradt három fogorvosi valamint a
háziorvosi praxist helyezzék el megfelelő épületbe. A napirendi pontok
között szerepelt a továbbiakban az
üveggyűjtő konténerek kihelyezése,
a harmadik urnafal építése az önkormányzati temetőben, a celldömölki
horgásztó (Téglagyári tó) további sorsa, ez utóbbiról részletesebben következő lapszámunkban számolunk be.
»LA

Éves taggyűlésen a nyugdíjas vasutasok

tagok szervezése, valamint az ifjúsági tagozat támogatása. Az első napirendi pont
elfogadását a jelenlévő tagok hozzászólásai követték, majd Sebestyén József, a VSZ
Országos Nyugdíjas Szervezete tiszteletbeli elnökének beszámolója következett.
Sebestyén József beszélt többek között a
szakszervezeteket érintő strukturális változásokról, hangsúlyozva, hogy a közös
célok tényleges eléréséhez összefogásra
van szükség. Első számú céljaik között
kell, hogy szerepeljen a nyugdíjasok veszélyérzetére való figyelemfelhívás, mely
a társadalom minden rétegét érintő probléma. Ezt követően Szuchy Antal területi
képviselő vette át a szót, aki szintén kitért a kormány idősügyi politikájára. Az
ülésen részt vett még a város képviseletében Fehér László polgármester és Söptei Józsefné alpolgármester-asszony. A
felszólalásokat végül a csoport gazdasági
beszámolója zárta.
»NÉMETH N

Éves taggyűlését tartotta október 29én a Celldömölki Vasutas Szakszervezet
Nyugdíjas Csoportja. Az értekezleten az
elmúlt időszak beszámolója mellett a
nyugdíjasokat és a szakszervezeteket
érintő problémák is szóba kerültek.
Október 29-én a Városházán gyűltek öszsze Celldömölkről és a környező településekről a Vasutas Szakszervezet Nyugdíjas
Csoportjának tagjai szokásos éves gyűlésükre. A napirendi pontok elfogadása előtt
a jelenlévők egy perces néma felállással
emlékeztek meg az idei évben elhunyt öt
szakszervezeti tagtársukról. Elsőként Árbócz Györgyné, a Vasutas Szakszervezet
Nyugdíjas Csoportjának elnöke számolt be
az elmúlt év eseményeiről. A tájékoztatóból kiderült, jelenleg 181 fővel működik
a szakszervezet helyi csoportja. Az elmúlt

év során a vezetésben több személyi változás is történt, többek között a gazdasági
felelős pozícióban is, melyet 2015 januárjától Böcskei Ferencné tölt be. Az elnök
beszámolt az év legfontosabb eseményeiről, azokról a rendezvényekről, tanfolyamokról, továbbképzésekről, melyeken a
csoport képviseltette magát, majd kitért a
közvetlenül a nyugdíjas vasutasokat érintő változásokra, problémákra is, így például a pótjegyekre, melynek mindenkire
kiterjedő bevezetése elmondása szerint
a vasutasok szerzett jogait sértő intézkedés. Árbócz Györgyné tájékoztatott még
a nyugdíjas szakszervezetek együttes
politikai céljairól is, mint a nyugdíjasok
érdekvédelme, a nyugdíj-racionalizálás,
valamint a 13. havi nyugdíj visszaállítása.
Emellett kitért még a csoport saját, önálló
céljaira is, mint a tagmegtartás, új belépő

’56-os megemlékezés a mozdonyparkban
November 7-én az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére
tartottak megemlékezést a vasútállomás emlékparkjánál. Az eseményen Lehner Ferenc, az ’56-os
Szövetség országos elnökségi tagja
mondott emlékszónoklatot.
Ünnepélyes megemlékezést tartott
november 7-én az 1956-os Szövetség
celldömölki tagozata, a Kemenesaljai Trianon Társaság és a Szövetség a
Nemzetért Polgári Kör celldömölki tagozata. Az eseményen a résztvevők az
1956-os forradalom és szabadságharc
áldozatai előtt tisztelegtek. A megemlékezést Márai Sándor Mennyből
az angyal című verse nyitotta Bartha
István előadásában, majd ünnepélyes
beszédet mondott Lehner Ferenc, az
’56-os Szövetség országos elnökségi

tagja. Lehner Ferenc szónoklatában
hangsúlyozta, a magyar nemzetet napjainkban is érik külső fenyegetések,
veszélyek, ezért is fontos az emlékezés
és a múltidézés, feleleveníteni azoknak a forradalmároknak a példaértékű
cselekedeteit, akik ’56-ban önzetlenül
harcoltak magyarságukért. A szónoklat
után Heim Géza, a Kemenesaljai Trianon Társaság elnöke vette át a szót, aki
beszédében felidézte ’56 októberének
és novemberének celldömölki, kemenesaljai eseményeit, megemlékezve
azokról a helyi hősökről, akiknek nevét
ma is őrzi az emlékparkban felállított
kopjafa. A múltidézés az emlékmű
ünnepélyes koszorúzásával zárult, a
jelenlévő szervezetek, pártok és intézmények képviselői a kegyelet virágaival tisztelegtek az ’56-os forradalom
eseményei és hősei előtt.
»NN

Elkészült az alsósági temető
járdájának első szakasza

Az alsósági temetőben elkészült az Együtt Celldömölk Városért Egyesület javaslatára a város
képviselő-testülete által megszavazott járda első
szakasza. Az utómunkálatokban az Együtt Celldömölk Városért Egyesület tagjai jelentős részt
vállaltak. A járdaszakasz feltöltésére november
11-én került sor.
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Kéri László 12 kérdése Celldömölkön
A Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület vendége volt az
ismert politikai elemző, politológus,
aki az évek óta tartó rendezvénysorozat – a Közéleti kávézó vendége
volt november 6-án este, s a Móritz
Galériát megtöltő közönség előtt
köszöntötte és mutatta be őt Fehér
László, az egyesület elnöke.

Kéri László utalt arra, hogy pár éve járt
Celldömölkön, s azóta nagyot fordult a
világ. Bevezető előadását rövid múltidézéssel kezdte. Nem lépett vissza
nagyot az időben, a 2014-es őszi eseményeket idézte fel. A magyar belpolitika rendkívül érdekes fejleményeket
tud produkálni. 2014 sima év volt a
Fidesz számára, országgyűlési, uniós
és önkormányzati választásokon, minden megerőltetés nélkül „húzta be” a
győzelmeket. A rezsiharc és a „folytatjuk-kampány” ellen – az egyébként is szétesett, valódi vezér nélkül
maradt balliberális oldal voltaképpen
semmit nem tudott tenni, kénytelen
volt beletörődni a vereségsorozatba.
Minden stabilnak látszott a kormány
és az elemzők szemszögéből is, de a
magyar politikai élet mindig tud meglepetéseket okozni. 2014 októberétől
az internetadó elleni hatalmas tüntetéssel elindult egy olyan folyamat,
amely bizony komoly meglepetés volt
az elemzők, de a sikerei csúcsán levő
jobboldal számára is. Ne feledjük, ezek
civil megmozdulások voltak. Kéri tizenhét – ezerfősnél nagyobb tüntetést
jegyzett fel 2014 decemberéig. A megmozdulások érintették az oktatásügy,
az egészségügy területét, s úgy tűnt,
hogy nem is vár olyan könnyű négy
év az akkor még kétharmados hatalomra. Ráadásul a múlt év novemberétől kezdve, egészen 2015 májusáig
a kormányzó pártok három vereséget
is elszenvedtek, előbb Újpesten, aztán

idén Veszprémben és Tapolcán. 2015
tavaszán egymás után jöttek a pénzügyi botrányok, a Questor és még két
hasonló ügy borzolta a kedélyeket, s
hozzávetőleg egymillió szavazó hátrált
ki a hatalom mögül, amikor általános
meglepetésre – Orbán Viktor valami
egészen új, és jó ideig érthetetlen
állítással állt ki a közvélemény elé.
Megjelentek a menekültellenes plakátok, és a már jól ismert mozgósítási
eszköz, a nemzeti konzultáció keretében kérdezte a kormány a polgárokat,
hogy meg kell-e védeni az országot,
és a munkahelyeket, a ki tudja honnan és miként érkező bevándorlóktól?
Júliusig úgy tűnt, hogy a kiváló taktikus
melléfogott, s nem lesz itt semmiféle
menekültügy – ráadásul még a kerítés – biztonsági határzár – építéséről is
döntött a parlament. A hazai közvélemény értetlenkedett, az elemzők egy
része mosolygott, Nyugat-Európában
gúnyolódás tárgya lettünk – amikor
egyszer csak ezrével jelentek meg a
menekültek, s a főváros kellős közepén kaotikus állapotok alakultak ki.
Az előadó két hónappal ezelőtt, az
események hatására, nagy munkába
kezdett – mondta el a fórumon. Húsz
napot szánt arra, hogy alaposan megismerhesse ezt az egyáltalán nem egyszerű kérdést. Mi is ez a menekültügy?
Válaszai nem nagyon lettek, kérdései
– annál inkább. Kik ezek? Honnan jönnek? Bevándorlók? Menekültek? Megélhetési célból érkeznek? Miért nem
tesznek értük semmit a gazdag arab
országok? Az embercsempészet közben az egész Balkánt behálózó komoly
szakma lett, s a probléma nálunk is
megjelent. Az unió miért nem ismerte, ismeri fel a problémát, s miért nem
tesz érdemi lépéseket az ügyben? Miért bizonyulnak tehetetlennek a szomszéd országok? Melyek a menekültügy
háttértényezői? Miként változott meg
a hazai közvélekedés a menekült témáról?
Mára ott tartunk, hogy a kezdetben
mindössze kommunikációs fogásnak
indult menekülttéma – a hazai közvélemény java részét és bizony – európai
mozgalmakat, a nyugati média egy
részét, immár nyugati meghatározó
politikusokat is – leegyszerűsítve – Orbán Viktor mögé állította. Mostanra,
azt lehet mondani, hogy a kormány, a
kormányzó pártok, és a miniszterelnök
olyan támogatottságot élveznek, amilyenről politikusok csak álmodni tudtak

korábban. Mindez egy olyan ügynek
köszönhetően - amely Kéri László szerint – a maga nyers valóságában nem is
érint minket, hiszen a valóban, rajtunk
is átcsörtető majd félmilliós áradatból
– valójában senki nem akart nálunk
maradni. A kommunikációs csatát itthon is, és az Unióban is Orbán nyerte
meg, a hazai ellenzék pedig semmit
nem tudott lépni ez ellen. Felismerték,
hogy a közvélemény nem fogadja el
a humanitárius ellenérveket. Biztonságot, kiszámíthatóságot, rendet, erős
vezetést, határozottságot akar. Megkapta. Szóba kerültek még a fórumon
a szíriai helyzet bonyolult kérdései, az
orosz beavatkozás, Amerika reakciója
és a ma még megjósolhatatlan fejlemények. Kéri László azonban nem
lenne egy, a saját útját járó politikai
elemző, ha a végén feltett kérdésekre
is válaszolva, nem fejtette volna ki – a
ma meglepőnek tűnő jóslatát. (Jósolni
egyébként nem szeret.) Ez a kormány
egyáltalán nem biztos, hogy kihúzza
ezt a választási ciklust, és egyáltalán
nem biztos, hogy ha ki is tart a kormányzás a következő választásig, akkor azt simán meg fogja nyerni. Pedig
– tette hozzá – igazi ellenzéke sincs, és
mégis – akár saját magát is megbuktathatja. Utalt a közelmúlt korrupciós
ügyeire, az Orbán-Simicska konfliktusra, a szerinte – a Fidesz felső szintjétől egészen a végekig hatoló belső
törésvonalakra. Majd egy hamiskás
mosollyal hozzátette, hogy ezzel a véleményével még a saját konyhájában
is kisebbségben marad, felesége – aki
ismert közgazdász, elemző – sem osztja férje álláspontját, de ezt egy kávé
mellett ők, egymással elintézik. Fehér
László egyesületi elnök Sághegyi borral és a közelmúltban megjelent Celldömölk könyvvel, a megjelent szép
számú közönség pedig tapssal köszönte meg az előadónak a tartalmas, gon»GYURICZA IMRE
dolatébresztő estét.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket szeretnénk kifejezni
az AeroSág Kft.-nek és Tokorcs Község Önkormányzatának a Hazaváró
program megszervezéséért és azért
az élményért, amelyben ezáltal részesülhettünk
»A TOKORCSRÓL ELSZÁRMAZOTTAK
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Természetesen, gyümölccsel és zöldségekkel…
A mai fogyasztói társadalomban egyre növekvő tendenciát mutat a természetességre való törekvés. Ez az irány
vásárlási szokásainkban nyilvánul
meg. Ruháink, használati tárgyaink
és ételeink kiválasztása tekintetében
is fontos tényezővé vált a tudatosság.
Faragóné Horváth Éva és családja a
gyümölcsök és zöldségek széleskörű
feldolgozásával juttatja el számunkra
az egészséget magát.

»Mit kell tudnunk rólad? Hogy kerültél
kapcsolatba a főzéssel?
– Kalandos utat jártam be szakmai
szempontból. Először, mint látszerész
végeztem, édesanyám ugyanis optikus.
Később pénzügyi közgazdász végzettséget szereztem, majd mérlegképes
könyvelő lettem. Mindig is a reáltudományokhoz vonzódtam inkább, így jelenleg is könyvelőként dolgozom családi
vállalkozásunkban. Maga a vállalkozás
rendkívül széleskörű. Van egy optikánk,
ahol édesanyám dolgozik, foglalkozunk
fémmegmunkálással, van továbbá egy
pálinkafőzdénk, melyből egyenesen következett, hogy elkezdünk foglalkozni

Nyereményjáték
Az újság egyik oldalán elrejtettünk
egy kérdést, melyre a helyes válasz megtalálható a szövegben.
A beküldők között a Faragóék által
készített és felajánlott termékeket
sorsolunk ki.
Beküldési határidő: 2015. november 27.
Címünk: ujkemenesalja@celldomolk.
hu, vagy Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, II. emelet 9.
számú iroda (Dr. Géfin tér 1.)

gyümölcstermesztéssel is. Jelenleg 30
hektár nagyságú gyümölcsösünk van Jánosháza határában, amin almát, körtét,
cseresznyét, bodzát, szilvát és sárgabarackot termesztünk. A terület mellett helyezkedik el egy hűtőház és itt található
meg pálinkafőzdénk is, ahol kereskedelmi és bérfőzést is folytatunk.
»Milyen termékeitek vannak még? Melyek azok, amelyekkel te magad foglalkozol?
– Én gyümölcs- és zöldséglevek, lekvárok és paprikakrémek főzésével foglalkozom. Bár nagyon szeretem a számok
világát is, igazi kikapcsolódást jelent számomra ezek elkészítése. Többek között
alma-, körte-, bodza- és cseresznyelé,
céklalé valamint ezek szörp és lekvár változata készül. Régebben kísérleteztem
különlegesebb ízvilágú termékekkel, tapasztalataim szerint azonban a lekvárok
és a szörpök körében a hagyományos
ízekhez ragaszkodnak a fogyasztók. Ennek ellenére törekszünk a változatosságra is, így megtermelt gyümölcseinken és
zöldségeinken túl, vadon termő növényeket is feldolgozunk. Általánosságban
minden termékünkről elmondható, hogy
a lehető legjobb minőséget szeretnénk
elérni, a legjobb alapanyagokból a modern technika eszközeivel.
»Mi jellemző még ezekre a termékekre?
– A legfontosabb, hogy minden termékünk 100% gyümölcsből készül. Sem
mesterséges adalékanyagokat, sem
tartósítószereket nem adunk hozzájuk.
A lekvárok minimális, kb. 10% cukrot
tartalmaznak, de van olyan is, melyben
egyáltalán nincs. A szörpök, jellegükből
fakadóan megkívánják a cukor jelenlétét, de készítünk nyírfacukorral, gyümölcscukorral és sima cukorral ízesített
változatokat is. Így tulajdonképpen mindenki egyéni ízlése, egészségi állapota
szerint válogathat a szörpök közül, nem
kell lemondania ezek fogyasztásáról. A
paprikakrém csak fűszerpaprikát tartalmaz, a boltokban kapható paprikakrémekkel szemben ezek sem tartalmaznak
semmilyen mesterséges adalékanyagot.
Van natúr és ízesített verzió, utóbbi vöröshagyma, fokhagyma, só, bors és olaj
hozzáadásával készül. Természetesen
minden termék csomagolásán fel van
tüntetve az áru összes alapanyaga, illetve további információk magyar és német
nyelven egyaránt.
»Hol találkozhat termékeitekkel az érdeklődő?
– Elsődleges telephelyünk Jánosházán
található. Hűtőházunkban hozzájuthat-

nak az érdeklődők a fent említett termékekhez is. Minden csütörtökön délután
2 órától a szombathelyi termelőpiacon
is megjelenünk. A celldömölki és környékbeli lakosság személyes Facebook
oldalam segítségével üzenet formájában

tud érdeklődni termékeink iránt, Faragóné Horváth Éva néven találhatnak meg.
Mivel Celldömölkön lakom és minden
nap ingázom Jánosháza és Celldömölk
között, a szállítás könnyedén megoldható. A gyermekek sűrűbben érintkeznek
gyümölcseinkkel, hiszen részt veszünk
az Iskolagyümölcs Programban, így a
Szent Benedek Katolikus Általános Iskola
diákjai számára mi szállítjuk az almát, illetve a gyümölcsleveket is. Megjelenünk
a legtöbb jánosházi rendezvényen, tavaly pedig több celldömölki eseményen
is részt vettünk.
»Milyen terveitek vannak a jövőre nézve?
– A vállalkozás technikai eszközeit kívánjuk bővíteni a lehető leginnovatívabb
módon. Már most is modern eszközökkel
dolgozunk, de természetesen szeretnénk
ezeket tovább korszerűsíteni, nagyobb
volumenű termelésre felkészíteni. E célokat természetesen a minőség romlása
nélkül visszük véghez. Hisszük, hogy a
gyümölcsök szakszerű felhasználásával
sokkal többet tehetünk egészségünk védelme, betegségeink kezelése érdekében, örömet okoz számunkra, hogy ezek
fogyasztását változatosabbnál változatosabb formában kínálhatjuk az érdeklődők számára.
»NÉMETH A.

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
Celldömölki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. november 30-án
(hétfőn) 15.00 órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁST tart a Városháza
üléstermében, melyre várják az érdeklődőket.
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Piri Zoltán (1940–2015)
Kedves Családtagok,
hozzátartozók!
Együtt érző barátok,
ismerősök!
Megrendülve, szomorúan állunk itt a gyászoló
családdal,
rokonokkal
együtt érezve, hogy elbúcsúzzunk Piri Zoltántól, akit türelemmel viselt kegyetlen betegség ragadott el tőlünk…
Piri Zoltántól, a szergényi földműves család
16 éves fiától, aki – 59 évvel ezelőtt – 1956.
november 27-én kerékpárra ülve elhagyta az
országot, hogy megvalósítsa álmát: tovább
tanulhasson. Néhány hét múlva már Tirolban,
a seitenstetteni kolostor magyar gimnáziumába került. A német nyelvű érettségit követően ENSZ-ösztöndíjat kapott, s Angliába
készült egyetemre, mely nem sikerült. Hollandok által működtetett Lienzi középiskola
igazgatója segítette őt holland ösztöndíjhoz,
mely segítségével teljesült a vágya: történelem szakon tanulhatott az egyetemen. Végzett történészként, és pedagógus diplomával
– kis kitérőkkel – hamarosan Goudába, a sajt
városába került, ahol nyugdíjba vonulásáig
30 évet tanított a református líceumban – öt
és hat évfolyamos középiskolában. Közben
1970-ben rátalált – természetesen magyar
földön, sőt a szomszéd faluban – élete párjára Erzsikére, akivel két gyermeküket, Katit
és Zsuzsit nevelték fel szeretetben, megértésben… Sokat tett azért, hogy a magyarság
Hollandiában ne forgácsolódjon szét, hogy
az oda érkező honfitársai megőrizzék gyökereiket a magyar kultúra ápolásában, hogy
minél hamarabb megtalálják helyüket Hollandiában. Először a Mikes Kelemen Körben
tagként, majd titkárként tevékenykedett. Később a Hollandiai Magyar Szövetség tagja és
elnöke lett. Ezen keresztül a Nyugat-európai
Országok Magyar Szervezetek Szövetségének
tagja, majd titkáraként fejtette ki tevékenységét. Ekkor már több ország magyarságát
fogta össze és képviselte a magyar kormánynál. Szerkesztője, kiadója a Hollandiai Magyar
Hírek című rendszeresen megjelenő kiadványnak, mely összekötő kapocs a kint élő
magyarság megsegítésére. Emellett kiemelkedő volt tudományos munkássága is, melynek a két hazája történelme adott alapot.
Évente több munkája jelent meg a Bécsi Magyar Újságban – melyre nagyon büszke volt.
Munkásságát több kitüntetéssel is elismerték. Legbüszkébb az 1994-ben Göncz Árpádtól átvett, a Magyar Köztársaság civil fokozatú
tiszti keresztjére volt. Szeretettel őrizte otthonában a Celldömölk várostól 2010-ben kapott
Emlékérmet és díszoklevelet ugyanúgy, mint
a Református Konvent emlékérmét is.

»IN MEMORIAM

Piri Zoltán, az egyszerű, hétköznapi ember
vallásos, jószívű és segítőkész volt. Nem
kellett kérni tőle, meglátta, hol és miben
segíthet. A Hollandiába érkező magyaroknak személyes segítséget nyújtott. Intézte
hivatalos ügyeiket, kinek lakást, kinek munkát szerzett, sokakat pedig tanított. Mindig
akadt nála a rászorulóknak jó szó, vagy egy
tál magyar étel. Személyes garanciát vállalt
az arra érdemesekért. Az utolsó pillanatig
legjobb barátja Antók Zoltán volt, akivel
fiatalsága első éveitől kezdve osztoztak
jóban-rosszban Hollandiában. Szita Antal
ötletére kettőjük közös együttműködése
segítette Celldömölkre a ma is 70-80 embernek munkát adó nyomdát. Soha nem
felejtette, honnan származik. A rajongásig
szerette testvérét Elzát, akinek főztjéért a
világ végéről is haza jött volna. Soha meg
nem vált volna a szergényi szülőháztól,
ahova mindig örömmel tért meg. Szerette
a falu népét, diáktársait. Tanár volt, igazi
pedagógus a szó hagyományos értelmében.
Osztályát minden évben egyszer meghívta
magához, emberi, bensőséges kapcsolatban
szinte együtt élt velük. Rajongásig szerették
Őt. Segítette az új önkormányzatiság megismerését a holland rendszer bemutatásával.
Celldömölk város első vezetését hollandiai
tanulmányútján támogatta ebben. Látva
az akkori iskolák állapotát, jó minőségű,
korszerű holland iskolabútorok Magyarországra hozatalát szervezte meg. Higgadtan,
átgondolva intézte és szervezte a szállítmányokat először Pápára, majd Celldömölkre,
Ostffyasszonyfára, Nagyalásonyba, Nemeszszalókra, Kemenesmagasiba és Devecserbe.
Amikor tudomására jutott a vörösiszap-katasztrófa, azonnal gyűjtésbe kezdett a hollandiai magyarok között, hogy magyar
honfitársainak segítsen. Személyesen hozta
el a több milliós adományt, közvetlenül a
rászorultaknak.
Celldömölk városa neki köszönheti a Tulipánfesztivál csodálatos virágözönét. A holland
tulipánok évről évre minden tavasszal emlékeztetik az itt lakókat. Ha haza érkezett, első
útja Antók Zolihoz, második útja Baranyai
Attilához, majd Fehér Tamáshoz, Szita Tónihoz, s így tovább vezetett. Sok barátja volt,
ellensége soha, senki.
Felelősségteljes szeretettel, szinte körül
ölelte családját. Igazi társnak tekintette feleségét. A régi magyar családok hagyománya szerint óvta őt, de adott a véleményére,
szerette és egyben tisztelte őt, hálás volt
neki a nyugodt otthon biztosításáért, s gyermekeik példás neveléséért… Feleségét óvó
szeretete miatt döntött a celldömölki temető
mellett, hogy Erzsike könnyebben ki tudjon
jönni hozzá beszélgetni… Mégpedig vidáman, nem feketébe öltözve – „mert feketét
csak a temetésen viselhet!” Micsoda lelkierő
kellett, hogy szokásos fanyar humorával, a

családot utolsó napjaiban, fájdalomtól elgyötörve is jobb kedvre derítve elmondja
kérését: koporsóját vigyék ki Szergénybe a
templomba, mert az istentiszteleten ő is ott
akar lenni, nehogy nélküle tartsák meg. Na
és közben azért álljanak meg a ház előtt is
egy kicsit, hadd pillantson rá még egyet.
Nagyon büszke volt gyermekeire. Örült,
hogy lehetősége volt Katit Angliában is taníttatni, s kiváló eredményei a politológiai
tudományokban beértek. Aggódva figyelte
erőfeszítéseit, ahogy az Európai Parlament
különböző megbízásait a fejlődő országok
területén teljesítette. Talán önmagát látta
benne, ahová történészként ő is eljuthatott
volna… Vágyai beteljesedését élte meg – természetesen a maga szerénységével – amikor
2014 májusában Katalin Piri a Holland Munkáspárt képviseletében az Európai Parlament
képviselője lett. Képviseli Hollandiát – de egy
kicsit Magyarországot is – az elesetteket, a
szegényeket, a hátrányos helyzetűeket minden nemzetből. Mert ezt tanulta édesapjától. Szeretett felesége ifjúkori mását látta
kisebbik leányában, Zsuzsiban. Karcsú alakja,
hosszú barna haja elvarázsolta a kicsit szigorú, néha zárkózott tanár urat.
Boldog volt, amikor látta, mennyire megtalálta helyét a munkájában. Szorgalmát, kitartását, munkabírását csodálta. A tőle távol
álló vállalkozói világban helytálló kisebbik
lány kivívta csodálatát. Tudta róluk, hogy
édesanyjuk biztos támaszra lel gyermekeiben, hiszen így nevelték őket…
Itt az utolsó állomásnál igazán nagyot dobban a szív, mert most jön az utolsó, a végső búcsú pillanata. Jusson eszünkbe, hogy
ki volt Ő. A testvér, a férj, az édesapa. Itt
hagyta nekünk fel-felvillanó mosolyát, töretlen tudásvágyát, segítőkészségét, tenni
akarását, büszkeségében Katiban. Kedvességét, humorát, a tekézés szeretetét kisebbik
lányában, Zsuzsiban. Itt hagyta szeretetét,
hogy a melegséget, az összetartozást őrizzék
meg és nélküle is szeressék egymást... Nem
hal meg az, akit tovább szeretnek, emlékeznek rá, beszélnek róla, része marad az élők
életének, ez valóban így van. Ő is él tovább
családja és barátai szívében és talán eljön az
idő, amikor nem elviselhetetlen fájdalommal, hanem vidáman idézik a Vele töltött
évek emlékeit.
Szólni már nem tud, de mintha mondaná: Ne
sírjatok!
„Ha emlegettek, köztetek leszek,
De fáj, ha látom könnyetek.
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
Emlékem így áldás lesz rajtatok.”
Nyugodjék békében!

»SÖPTEI JÓZSEFNÉ ALPOLGÁRMESTER-ASSZONY PIRI ZOLTÁN
2015. NOVEMBER 13-I TEMETÉSÉN ELHANGZOTT BÚCSÚBESZÉDE
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„Négy év vérben és vasban”
November 4-én kiállítás nyílt a művelődési
központ aulájában a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár és a Magyar
Éremgyűjtők Egyesülete helyi csoportjának
közös szervezésében. A „Négy év vérben
és vasban” vándorkiállítás 2014-ben, az I.
világháború centenáriumának alkalmából
indult útjára, azóta járja az ország nagyés kisvárosait. A tárlat a világháború korát
idézi meg, válogatást tartalmaz a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Múzeuma, valamint helyi gyűjtők anyagából. A
kiállítás hivatalos megnyitójára november
4-én került sor. Az eseményen köszöntőt
mondott Fehér László polgármester, aki
elsősorban a jelenlévő diákoknak jegyezte
meg, mindig voltak nagy háborúk a magyarság történelmében, fontos az ezekről

való megemlékezés. A kiállítás emléket állít az első világháború több mint 600 ezer
magyar áldozatának, képet ad a háború
borzalmairól és az 1910-es évek mindennapjairól. A polgármester után Németh
Tibor, a Kresznerics Ferenc Könyvtár veze-

Lázár Ervin meséi a Móritz Galérián
2014. december 6-án indult útjára a Négyszögletű Kerek Kiállítás, mely Lázár Ervin
életútját és legfontosabb gyermekkönyveit hivatott bemutatni a közönségnek.
Lázár Ervin (1936–2006) nemzedékek
számára egyik legkedvesebb gyerekkönyvszerző, akinek számos műve már
életében klasszikussá vált. Első önálló
kötete, A kisfiú meg az oroszlánok, 1964-

ben jelent meg, amelyet számos meseregény és mesegyűjtemény követett. Művei
alapjaiban változtatták meg a kortárs meseírói hagyományt. A szerző legfontosabb,
klasszikussá vált gyerekkönyvei 2013 óta
újra a Móra Könyvkiadónál jelennek meg.
A vándortárlat november 10-én érkezett
meg Celldömölkre, a kiállítás megnyitóján
A Hétfejű Tündér papírszínházi előadását

ELTÉ-s terepgyakorlat a Vulkánparkban
2015. november 7-én Karátson Dávid, az Eötvös Loránd Tudományegyetem vulkanológusa nemzetközi diákcsoportjával látogatott a
Vulkánházba, majd ezt követően a Ság hegyre. Karátson Dávid neve ismerősen csenghet a térségben. Aki járt már a Kemenes
Vulkánparkban, a kiállítótérben elhelyezett
információs tábláról tudomást szerezhetett
arról, hogy az ország egyetlen vulkanológiai
kiállításanyagának szakmai forgatókönyve is
személyéhez köthető. A kiállításanyag részét
képezi a kurzust választott hallgatók képzé-

si követelményeinek. A többségében brazil,
német és magyar diákok által hallgatott óra

Nyílt nap a szakképző iskolában
Megtartotta szokásos nyílt napját az idei
tanévtől már az SZMSZC Eötvös Loránd Szakképző Iskolájaként működő helyi szakiskola. A nyílt napra október 21-én került sor.
Az iskolába jelentkezők a 2016/2017-es
tanévben szakgimnáziumi (informatikai
rendszergazda, ügyviteli titkár, vendéglátásszervező-vendéglős) és szakközépiskolai
(asztalos, cukrász, pék, festő, mázoló, tapétázó, ipari gépész, női szabó) képzések

közül választhatnak. A szakgimnáziumi képzés során a 12. évfolyam végén középszintű
érettségi mellett szakmai érettségit is tesznek a diákok. Az OKJ-s végzettség a szakmai
érettségi után plusz egy év alatt szerezhető
meg. A szakközépiskolai képzésen duális
képzésben a közismereti órák mellett szakmai elméleti és gyakorlati tárgyak oktatása történik három szakképzési plusz kettő
érettségi vizsgára felkészítő év során. Az

tője nyitotta meg a kiállítást. Beszédében
megjegyezte, a II. világháború olyannyira
felülírta az első világégés eseményeit,
hogy még nagyobb jelentősége van az arról való megemlékezésnek. Az 1914–1918as események három kontinensen több
mint 15 millió áldozatot követeltek, a tárlat
33 tablója erről is tanúskodik. Megemlékezik mindemellett a helyi eseményekről
is, a Kemenesaljáról eltávozottakról és az
ostffyasszonyfai hadifogolytáborról. „Akkor
érint meg a történelem, ha arcokat látunk,
neveket hallunk” – jegyezte meg Németh
Tibor, majd megköszönte az éremgyűjtők
helyi csoportjának lelkes és alapos munkáját, mellyel a kiállítás megvalósulhatott.
A megnyitón közreműködött még Kovács
Alíz, aki népdalokkal tette ünnepélyesebbé
az esemény hangulatát. A tárlat november
20-ig várta a látogatókat a Kemenesaljai
Művelődési Központ és Könyvtárban. »NN
tekinthette meg a fiatal közönség. A Hétfejű Tündér a szerző legnépszerűbb mesegyűjteménye: szüntelen játék a szavakkal,
műfajokkal. A sok lírai, álomszerű kép és
hang humorral párosul. Jól megférnek
egymás mellett a kötetben a szokatlan
csattanójú állattörténetek, a népi hagyományból merítő írások és a rövid, abszurd
mesék, miközben számos különös kérdésre is fény derül. Lázár Ervin mesés emléktárlata november 25-ig lesz látogatható a
»NN
Móritz Galérián.
angol nyelven zajlik a Tudományegyetem falai között és azon túl is. Az oktató elmondta,
rendkívül fontosnak tartja, hogy az érdeklődő fiatalok megismerkedjenek a Vulkánházzal, hisz átfogó, logikus és nem utolsó
sorban látványos képet ad nemcsak laikusok, hanem a leendő szakemberek számára is. A következő állomás a Ság hegy volt,
mely a bazaltos vulkanizmus megtestesítője,
bányászati múltjának köszönhetően betekintést enged egy vulkán belsejébe, szabad
szemmel is láthatóvá teszi az 5 és fél millió
éves vulkáni rétegeket, a tűzhányó látványos
formakincsét, így állandó kutatási terep az
egyetemisták számára.
»NÉMETH ALÍZ
intézmény számára rendelkezésre állnak
a szakmák oktatásához szükséges tárgyi
és személyi feltételek. 2012-ben került
átadásra a szakképző új, korszerű tanműhelye, mely lehetőséget nyújt a gyakorlati
képzések alapozására, melyet a diákok 10.
évfolyamtól már vállalkozásoknál, gazdasági társaságoknál folytathatnak. Az iskola nyílt napján nem csak prezentációkkal
igyekezett megismertetni az érdeklődőkkel
az intézmény működését, de a különböző
szakmák is bemutatkoztak az épület aulájában felállított standoknál.
»NN
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Ünnepi hétvégék adventban
Az Együtt Celldömölk Városért Egyesület
és a Kemenesaljai Művelődési Központ
és Könyvtár szervezésében Celldömölk
Város Önkormányzata támogatásával
idén is felgyúlnak a város adventi koszorújának gyertyái a Szentháromság téren.
Az ünnepi műsorokban fellépnek a helyi
óvodások, általános és középiskolás diá-

Az első gyertya lángja
november 28-án 16
órakor lobban fel a Szent
Benedek Katolikus Általános Iskola diákjai és az
Ádám Jenő Zenei Alapfokú
Művészeti Iskola növendékei és tanárai műsora
kíséretében.

kok, a Kemenesaljai Művelődési Központ
és Könyvtár művészeti csoportjai, az
Ádám Jenő Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendékei és tanárai, a Soltis Lajos
Színház tagjai, a Kemenesalja Néptáncscsoport, a Liszt Ferenc Vegyeskar, a Tücsök
Bábcsoport, az Energy Dance Sporttánc
Egyesület táncosai, és a Potyautasok ze-

nekar. Minden alkalommal a történelmi
egyházak képviselői ünnepi gondolataikkal és igehirdetéssel teszik teljessé
az adventi várakozást. A város vezetői
köszöntőt és jókívánságokat mondanak.
Az Együtt Celldömölk Városért Egyesület
tagjai forralt borral, teával, pogácsával és
süteménnyel kínálják a vendégeket.

December 12-én
a harmadik gyertya
fényénél a Celldömölki
Városi Általános Iskola
diákjai szerepelnek.
December 5-én Mikulás napját
is köszönti a második gyertyagyújtás. Fellépnek majd az
Energy Dance táncosai és a Városi Óvoda KOptik úti tagóvoda
óvodásai. Móni és Szabi zenéje
közben megérkezik a Mikulás.
Az ezt követő Mikulás partin a
Potyautasok zenekar szórakoztatja a közönséget.

December 13-án, vasárnap 19.00
órakor kezdődik az Együtt Celldömölk
Városért Egyesület által szervezett, immár hagyományossá vált karácsonyi jótékonysági hangverseny, melyen idén a
Hot Jazz Band zenekar szerepel. A jótékonysági hangverseny bevételét idén
is a celldömölki Mentőállomás számára

Programajánló
a KMKK kínálatából
2015. november 24. (kedd)
17.00 óra – Homeopátia a mindennapokban címmel Dr. Szepesi Péter
természetgyógyász-orvos, homeopata
előadása. Helyszín: KMKK előadóterem.
2015. november 27. (péntek)
18.00 óra – Szilágyi Mária keramikusművész emlékkiállításának megnyitója. A kiállítást megnyitja: Kuthi Márta, a
KMK nyugalmazott igazgatója.
Helyszín: KMKK Móritz Sándor Galéria.

ajánlja fel az egyesület, ezáltal is növelve
a lehetőségét annak, hogy a város minél
előbb sürgősségi mentőautóhoz jusson.
Ezt a célt támogatja a rendezvényeken az
adományok gyűjtése is. Kérik ezért a lakosságot, cégeket és civileket egyaránt,
hogy minél többen vegyenek részt az adventi gyertyagyújtásokon és a jótékony2015. november 28. (szombat)
19.00 óra – Kell egy színház!- musical
vígjáték a Körúti Színház előadásában.
Helyszín: KMKK színházterem.
2015. december 02. (szerda)
17.00 óra – ÜZENEK LOVAT címmel Pálfy
Margit színművész előadása.
Helyszín: KMKK Art Mozi.
2015. december 04. (péntek)
18.00 óra – A művész okkultista tapasztalatai és valódi kegyelmi állapota
– Illés Erika szobrászművész művészetterápiás előadássorozata.
Helyszín: KMKK előadóterem.

A Liszt Ferenc Vegyeskar, a
Kemenesalja Néptánccsoport
táncosai, a Soltis Lajos Színház,
a Tücsök Bábcsoport, a Celldömölki Városi Általános Iskola
Alsósági Tagiskolájának tanulói
valamint Radányi Károly
december 19-én, a negyedik
gyertya meggyújtásakor kívánnak áldott ünnepeket.

sági koncerten. A zene által lélekben is
közelebb jutnak a karácsony bensőséges
hangulatához, egyúttal egy nagyon fontos ügyet szolgálnak vele: a sürgősségi
mentő ugyanis régi hiányt hivatott pótolni. A szervezők mindenkit hívnak és
várnak – legyünk együtt szeretetben és
békességben az adventi várakozásban!
2015. december 05. (szombat)
10.00–20.00 óráig – Házhoz megy a
Mikulás – A szolgáltatás ára: 1000 Ft/fő.
Információ és jelentkezés: Veres Szabina szervezőnél. Tel: 95/779-302, info.
kmkk@gmail.com. Jelentkezési határidő: december 3. (csütörtök) 16.00 óra.
2015. december 09. (szerda)
17.00 óra – Tamással Izraelben – Szomju Tamás vetítéses útibeszámolója.
Helyszín: KMKK Art Mozi.
2015. december 12. (szombat)
09.00-13.00 óra – Karácsonyi meglepetések vására. Helyszín: KMKK előcsarnok.
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„Kicsi Szaki” programon a pályaválasztók
Elindította „Kicsi Szaki” programját
az SZMSZC Eötvös Loránd Szakképző
Iskolája. A gyakorlati foglalkozások
elsődleges célja, hogy megismertesse
az általános iskolás diákokat az intézmény képzéseivel, ezzel is segítve
őket a későbbi pályaorientációban.
A 2014/2015-ös tanév második felében
a helyi szakképző iskola alaposabban is
szerette volna megismertetni intézményük működését a pályaválasztás előtt
álló fiatalokkal, épp ezért két alkalommal is vendégül látta a városi és a környékbeli általános iskolák 7-8. osztályos
diákjait és pedagógusaikat. A közel 220
tanuló ezalatt az idő alatt gyakorlati foglalkozások keretében ismerkedhetett
meg mélyebben az iskola képzéseivel,
az intézményvezetők és pedagógusok
pedig az iskolák közötti együttműködés
további lehetőségeiről, a diákok pályaorientációjának elősegítéséről tanácskoztak. A program korábban már sikeresnek
bizonyult, így az idei évben kidolgozott
tematikával folytatódik. „A javaslatok
alapján a 2015/2016-os tanévben iskolánk szakmai munkaközössége az általános iskolák vezetőivel és pedagógusaival
egyeztetve egy tematikát dolgozott ki,
melynek keretében az együttműködés
három formáját valósítjuk meg” – szá-

molt be a szakképző iskola programjáról
Soós Andrea intézményvezető. „Az első,
hogy a „Kicsi Szaki” programon belül
kétheti rendszerességgel kínálunk szakköröket a gyerekeknek, mely szakköri
tevékenységben egyébként valamenynyi szakmánk érintett, így az asztalos, a
cukrász, a pék, a vendéglátás-szervező,
az ügyviteli és az informatika képzésünk
is. A gyerekek maguk dönthetik el, hogy
melyik szakma foglalkozásain szeretnének részt venni.” A szakmai munkaközösség által kidolgozott tematika másik
pontja alapján a szakképző iskola helyet
és alapanyagokat biztosít az általános
iskolások kihelyezett technika órái számára, melynek során a diákok Kondics
Balázs pedagógus kíséretében ismerkedhetnek a fém- és fafelhasználással,
a megmunkálás eszközeivel. A diákok

pedig nem csak megalkothatják, de
haza is vihetik a foglalkozásokon készült
munkadarabokat. A szakképző iskola
mindezek mellett még egy programlehetőséget kínál az általános iskolások
számára. „A Városi Általános Iskolában
működik a „konyhatündér” szakkör, melyen a felső tagozatos diákok vehetnek
részt. Nekik ajánlottuk fel azt a lehetőséget, hogy a foglalkozást intézményünk
kereteiben tarthassák meg, pék-cukrász
tanműhelyünkben süthetnek-főzhetnek,
melyhez alapanyagokat is biztosítunk” –
tette még hozzá az intézmény vezetője.
„Bízom abban, hogy ennek a kezdeményezésnek meglesz a gyümölcse, mivel
valóban az a célunk, hogy az általános
iskolások 7-8. osztályos tanulóinak pályaorientációját segítsük.” Ahogy azt az
intézmények munkatársai elmondták, a
tapasztalatok alapján a tanulók lelkesen
járnak a szakköri foglalkozásokra. Habár
a diákok többsége egyelőre az előző
félévben kipróbált szakma szakköri foglalkozásait részesíti előnyben, az iskola
ettől függetlenül mindenki számára biztosítja az átjárhatóságot. Az intézményvezetők bíznak abban, hogy a program
eléri célját, és a szakképző iskola hozzá
tud járulni a helyi és a környékbeli diá»NN
kok pályaválasztási döntéséhez.
Kérdés: Milyen fajta paprikakrémeket
készít Éva?

Határtalanul, a nemzeti összetartozás programja
A Határtalanul program keretében a
Szent Benedek Katolikus Általános Iskola 7.a és 7.b osztályos diákjai 39 fővel
és 6 kísérővel Erdélybe látogattak 2015.
október 21-től 25-ig. Az út során a magyarlakta területeken élő gyermekek
mindennapi életével, tanulmányaival
ismerkedtek meg. Az iskolalátogatások
mellett Erdély régi magyar emlékei segítségével a honismereti és történelmi
tanulmányokat, ismereteket mélyítették
el. Az éjszakai utazás utáni első napon
reggel 7 órakor Nagyváradon szentmisével kezdődött a program. A Szent László
székesegyház magas falai között őrzik
Szent László hermáját. A győri hermához
nem hasonlító arcvonás mögött az ereklyetartó lovagkirályunk koponyacsontjának egy darabját őrzi. A kirándulók
végigsétáltak a híres kanonoksoron, ellátogattak az érdekes csillag alakú várba,
ahol a régészek ma is dolgoznak a feltáráson. Betekintést kaptak a középkori
erdélyi fejedelmek életébe. Láthatták a
jellegzetes füles bástyákat. Estére Erdő-

szentgyörgyre érkeztek, ahol az erdélyi
jellegzetes ételeket: csorbát és töltött
káposztát kaptak vacsorára. Későre járt,
mire a csíksomlyói Salvator Szállóban elfoglalhatták helyüket.
A következő napokon látogatást tettek
az Árpád-házi Szent Erzsébet Líceumban Gyimesfelsőlokon, eljutottak a Nagy
Imre Általános Iskolába Csíkszeredán,
ahol a gyerekek bemutatták egymásnak

városukat és iskolájukat, majd indultak
is tovább Csíkszentdomokosra, a Márton
Áron Általános Iskolába, az 1956-os forradalmi eseményekre emlékeztek meg.
Később jártak a dévai Szent Ferenc Alapítvány csíksomlyói otthonában, ahol
gyimesi néptánc-foglalkozáson rendkívül jó hangulatban ismerkedtek a magyar diákok az otthon diákjaival. Jártak
a csíksomlyói templomban a Szűz Anyánál, feljutottak a csíksomlyói-nyeregbe,
fényképeket készítettek a Békás-szoros
lenyűgöző látványú függőleges sziklafalairól, meghallgatták a Gyilkos-tó mondáját, miközben próbálták keresni Eszter
szürke szemét, Székelyudvarhelyen Orbán Balázs szobránál, Bánffyhunyad
református templománál, Királyhágón,
Korondon a kézművesek sátoránál álltak meg, majd eljutottak Tamási Áron
sírjához, ahollerótták kegyeletüket.
Mindeközben a barátságok, közösségek
erősödtek a sok-sok vidám beszélgetés
során mind a diákok, mind a tanárok
között.
»ÚK
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Idősek karácsonya
Karácsonyi ünnepségre várja az idős embereket az
Alsóság-Izsákfai részönkormányzat. Alsóságon december 11-én (pénteken) 16 órakor az Alsósági
Tagiskola ebédlőjében, Izsákfán december 14-én
(hétfőn) 16 órakor az Izsákfai Faluházban tartják az
ünnepségeket. A részönkormányzat vezetője és a képviselők szeretettel hívják és várják az időseket, hogy
együtt ünnepeljenek.

»TURIZMUS

Ismét megrendezték a K–4-et
A VI. K-4 Kemenesaljai Középiskolás Kosárlabda Kupa fiúk részére az idei évben már
harmadik volt abban a sorban, amelyet a Kemenesaljai Kistérség Egészséges Életmódért Alapítvány rendezett. A jó színvonalú meccsek közül több esetben nagy küzdelem volt sportszerű keretek között. Kiemelkedett a Pannonhalmi Gimnázium csapata,
veretlenül végzett az első helyen. Jó benyomást keltett a Révai Gimnázium csapata,
viszont többet vártunk a Bolyai Gimnáziumtól és a mi gárdánktól. Egy év múlva átrendezik a listát, nyerni szeretnének. 2015. november 07-én az Alsósági Sportcsarnokban az alábbi végeredmény alakult ki: I. Bencés Gimnázium Pannonhalma; II. Révai
Miklós Gimnázium; III. CVSE KSZ/Celldömölki középiskolás kosarasok; IV. Bolyai János
Gyakorló Gimnázium Szombathely. A korábbi gyér nézettséghez viszonyítva sokan
szurkoltak és örültek a jó és szemet gyönyörködtető megoldásoknak.
»ZF
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Az őszi elsőség a tét
Rábapaty– Celldömölk 0-1 (0-0)
Rábapaty, 150 néző Vas megyei labdarúgó-bajnokság 13. forduló 2015. november 08.
Vezette: Armstrong Robin (Halmai Ákos,
Horváth Richárd).
Rábapaty: Varga – Dovánszki, Tőke, Fehér,
Tóth – Dugovics (Király Zs. 80. p.), Vadász,
Szabó A., Balhási (Király L. 66. p.), Szabó
D. – Németh. Edző: Enzsöl Gábor.
Celldömölk: Heiner – Vajda (Enyingi Marcell 46. p.), Varga (Németh 56. p.), Bodor,
Györkös – Enyingi Márk (Gorácz 70. p.),
Szuh, Győrvári, Manganelli (Boda 59. p.)
– Szép, Piri (Sinka 56. p.). Edző: Koman
Vladimir.
Góllövő: Szuh Ferenc (92. p.).
Előmérkőzés: Rábapaty U19-CVSE U19
2-4 (1-2) G.: Heim Martin 3, Büki Martin.
Cserelehetőség nélkül, korai kiállítás után
magunknak tettük nehezebbé a mérkőzést a megszokottnál.
Celldömölk – Lukácsháza 3-0 (3-0)
Celldömölk, 250 néző Vas megyei labdarúgó-bajnokság 14. forduló 2015. november 14.
Vezette: Kovács Balázs (Nagy Péter, Bejczi
Antal).
Celldömölk: Heiner (Zseli Viktor 46. p.) –
Enyingi Marcell, Varga (Vajda 58. p.), Bodor, Györkös – Szép, Győrvári, Szuh (Enyingi
Márk 58. p.), Manganelli – Németh (Sinka
63. p.), Boda (Piri 67. p.). Edző: Koman
Vladimir.
Lukácsháza: Molnár – Kovács, Gugcsó (Czirók 44. p.), Németh P., Baranyai – Németh
R., Gombás, Szabó, Komálovics (Németh
Cs. 46. p.), Tar – Szalai (Horváth 80. p.).
Edző: Bezdi István.
Góllövők: Szuh Ferenc (32. p.), Németh
József (37. p.) és Manganelli Zsolt (39. p.).
Előmérkőzés: CVSE U19 – Lukácsháza U19

Rövidesen Szilveszter
Az évvége Celldömölkön most már huszonhét éve nem múlhat úgy el, hogy a
karácsonyi menün felerősödött sportemberek (lányok, asszonyok, fiúk és férfiak) ne küzdenének meg a VulkánSport
Egyesület szervezte Szilveszter Kupáért.
I M P R E S S Z U M

CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

»SPORT

2-0 (1-0) G.: Czöndör Bálint és Büki Martin. A három pont begyűjtése mellett a
századik találat elérését is ünnepelhették
a fiatalok.
Két megérdemelt győzelem az elmúlt két
forduló hozama, az egyik simán, a másik
az utolsó pillanatokban jött össze. Kezdjük
ez utóbbival: azt azért az elmúlt három
évre visszatekintve is megállapíthatjuk, a
Rábapaty hazai pályán roppant kellemetlen ellenfél számunkra. Ez nagymértékben
köszönhető az aktuálisan lelkes ellenfél
mellett, a játéktér megszokotthoz képest kisebb és jóval göröngyösebb állapotának is.
Valószínű, a jövő évi bajnokságban ez már
nem lesz zavaró tényező, hiszen tavasszal
felújítják az egyre csinosodó sporttelep eme
legrosszabb állapotú elemét. Ennek érdekében az őszi szezon minden mérkőzését
pályaválasztóként játszották a patyiak, akik
így is feleannyi pontot gyűjtöttek csak, mint
a celliek. Na, ez az eredményen és időnként
a játék képén sem mutatkozott meg, de mielőtt az aktuális mérkőzéssel foglalkoznánk,
az ígért visszatekintés következik. Szóval a
legutóbbi három ott jártunkkor mindig egy
gólt értünk el, ez eredményezett vereséget,
döntetlent és győzelmet is. A vereség három évvel ezelőtt nem a pályán, hanem a
fegyelmi bizottság döntésével következett
be, hiszen a mérkőzés idő előtt, egygólos
vezetésünknél félbeszakadt a két játékosunk kiállítását követő perpatvar miatt. Két
éve az egy gólunk, hasonlóan a mostanihoz, győzelmet eredményezett, egy éve
pedig döntetlent ért. Most már erőteljesen
aggódtunk, hogy elmarad az az egy szokásos gól és csak a négy-öt kapufa fogja emlékeztetni majd a hazaiakat arra, hogy lelkes
játékuk mellett a szerencsével sem álltak
hadilábon, de végül a gól megszületett és
így a hazaiak szempontjából az addigi szerencsenap szerencsétlenre változott. Szuh

Ferenc hosszabb sérülését követő visszatérése viszont szerencsésen hozzájárult ehhez
a szerencsétlenséghez, az örökifjú játékos
akrobatikus mozdulattal lőtt góllal döntötte
el a javunkra a találkozót. Szuh megkönynyítve a dolgomat a következő mérkőzésre
való átkötésre, a Lukácsháza ellen is lőtt egy
gólt, méghozzá az elsőt, alighanem a legfontosabbat is egyben, mert ezzel a találattal tört meg a jég és sérült meg a vendégek
belső védője, akinek ápolása alatt az átmeneti emberelőnyben még két gólt rúgtunk.
Persze ez így erős csúsztatás lenne a csapat
teljesítményével szemben, hiszen egyértelműen közel osztálykülönbség volt a két
csapat között és a szimpatikus újonc csak
kapusa jó teljesítményének köszönhetően
úszta meg a nagyarányú vereséget. A győzelmünk mellett ebben a fordulóban annak
is örülhettünk, hogy közvetlen riválisunk, a
Répcelak hazai pályán kikapott a sereghajtó
Táplántól, így négy pontra távolodott tőlünk.
Az így második helyre fellépő Körmend pedig három pontra van (és jobb gólkülönbséggel bír), tehát az utolsó őszi fordulóra
vár az, hogy az első vagy a második helyen
zárjuk a szezont. A sors érdekessége, hogy
ebben az utolsó fordulóban az első három
helyezett az őket követő három csapattal
játszik, mindhárman idegenben. A Répcelak
Jánosházára látogat, a Körmend Vépre, mi
pedig Szombathelyre, a Királyhoz. Annak
ellenére, vagy talán annak köszönhetően,
még inkább nehéz kilencven egynéhány
perc vár ránk, hogy a Király legutóbbi három találkozóját elvesztette, pedig az őszi
első helyet minden bizonnyal csak a győzelemmel lehet megőrizni. Ebben hasonlít
majd az U19 meccse is a felnőttekéhez,
mert a Celldömölk-Kőszeg versenyfutásba
még egyedüliként a mezőnyből a dobogó
harmadik fokán álló Király tud beleszólni és
sejthető, erre is készülnek, mint utolsó le»DOTTO
hetőségre a hazai pályán.

Sőt kupákért, hiszen három kategóriában
kerül sor idén a küzdelmekre, december
27-én az Old Boys, 28-án a Női és 29-én
(esetleg már 28-án is) a Férfi kategóriákban. Az öregfiúk már 1976-nál tartanak,
ez előtt kellett születnie annak, aki itt
akar játszani, két türelmetlen 1981 előtti
fiatalkorú is nevezhető közéjük. A hölgykategória tisztán az NB-s bajnokságok-

ban nem igazolt játékosoké, a férfiaknál
csapatonként két-két NB-s, vagy külföldi
bajnokságban szereplő is nevezhető. Egy
játékos csak egy kategóriában nevezhet
idén, remélhetőleg ez nem veti vissza a
nevezések számát, amire egyébként az
egyesület elérhetőségein december 20áig van lehetőség. A mérkőzéseknek idén
is a Városi Sportcsarnok ad helyet. »DOTTO
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Vulcano Vendégház novemberi programjai:
Egész hónapban vad- és liba-hetek.
November 21. borvacsora
(5 fogásos vacsora, hozzá illő borkínálattal
18:00 kezdettel, előzetes asztalfoglalás)
Minden szerdán az étteremben az ételfogyasztás
20% kedvezménnyel!
Téli nyitva tartásunk:
Hétfő, Kedd : 11-13-ig
Szerda, Csütörtök, Vasárnap: 11-20-ig
Péntek, Szombat: 11-22-ig
Szívesen főzünk nektek alkalmakra, családi
összejövetelekre, céges rendezvényekre.
Elérhetőségünk, további információk:
06-70/60-40-470 , vulcanovendeghaz.hu
Vagy keress minket a Facebook-on!

Cell-tank

Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.
JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL,
TANKOLJON NÁLUNK, A CELL-TANKKAL!
Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
vannak ellátva!
Celldömölkieknek plusz kedvezmény!
Kiváló minőség, olcsó árak, előzékeny
kiszolgálás!
ÚJDONSÁG!
Kenyér, tejtermékek, csomagolt élelmiszerek, cornetto soft fagylalt-különlegességek!
Vállalkozóknak, őstermelőknek és mezőgazdászoknak szóló kedvezményeinkért
érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken:
TELEFON: +36/ 70 / 341- 2804
E-mail: celltank@cellkabel.hu
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