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Karácsony ünnepére
Tisztelt Olvasók! Kedves Celldömölkiek!
Köszöntöm Önöket az Új Kemenesalja hasábjain. Készülődünk a szeretet ünnepére.
Néhány nap, és itt a karácsony. Kigyúlnak
a fények a karácsonyfán és a szívünkben
is. Városunk ismét ünneplőbe öltözött. Ünneplőbe öltöztek az utcáink, sétáink során
karácsonyi fényekkel találkozunk. Az ünnepi hangulat megváltoztatta városunkat, és
ilyenkor mi is megváltozunk.
Jobban vágyunk a csendre, a nyugalomra.
Visszatérünk azokhoz az értékekhez, amelyek a hétköznapok rohanásában időnként
a háttérbe szorulnak. A fényekbe öltözött
otthonok és utcák szépen kifejezik az érzéseinket. Egy idézet szerint „Egy gyertya lángja még nem tűz, de benne van a
melegség ígérete. Két gyertya még nem
világosság, de magában hordozza a fény
legyőzhetetlenségének az üzenetét. Három gyertya még nem a megérkezés, de
bizonyítéka annak, hogy a várakozással
megszentelt Remény születőben van.
A négy adventi gyertya lángja: még nem a
várva várt pillanat beteljesülése, de az idő
végét jelzi, a Karácsony eljövetelét.”
Karácsonykor talán jobban odafigyelünk
arra, hogy kifejezzük törődésünket, szeretetünket mások iránt. Mindarra, ami év

közben, a mindennapok rohanásai közepette elfelejtődik. Melegség tölti el szívünket karácsony közeledtével, egy-egy
pillanatra megállunk a rohanó világban.
Felidézzük a legszebb pillanatokat és minden szépséget, jóságot elraktározunk lelkünkbe, hogy ebből meríthessünk erőt az
új év napjaira is. Az ünnep hangulatában
a másik emberre figyelünk, és arra gondolunk, hogy mit nyújthatnánk szeretteinknek, azoknak, akik fontosak számunkra.
Ilyenkor, decemberben mindannyian értékeljük a mögöttünk hagyott esztendőt, és
lajstromba vesszük a megvalósított és az
előttünk tornyosuló feladatokat családunk-

ban, munkahelyünkön és egyéb közösségeinkben egyaránt.
Egy gyorsan elmúlt, munkával és pihenéssel, örömökkel és bajokkal, nyugtalan hétköznapokkal és pihentető ünnepnapokkal
eltelt esztendő után városvezetőként azt
kívánom, hogy minden celldömölki, gyerek
és fiatal, felnőtt és idősebb ember, család
számára nyugalom lengje körül az ünnepet, majd a következő hétköznapokat.
Polgármesterként arra törekszem, hogy
fejlődjön a városunk, az itt élők örömére
és érdekében. Ehhez sok segítséget, támogató gondolatot, őszinte szeretetet kapok
Önöktől, celldömölkiektől. Karácsony és az
évforduló előtt néhány nappal azt kívánom
Önöknek, hogy örüljünk közösen eredményeinknek, örvendeztessük meg egymást
törődéssel, segítséggel. Kívánom, hogy
békességben teljenek az ünnepnapok, legyen szép karácsonyuk.
2014 jeles év lesz városunk számára. Celldömölk jövőre ünnepli várossá avatásának
35. és településegyesítésének 110. évfordulóját. Önkormányzatunk a következő
esztendőben jubileumi események sorát
tervezi, az ünnepségsorozat első jelentős
epizódja a január 25-én tartandó jubileumi rendezvény. Ennek jegyében kívánok
Önöknek, Olvasóknak és minden celldömölki lakosnak 2014-re sikerekben gazdag, boldog új évet!
»FEHÉR LÁSZLÓ POLGÁRMESTER

Közösen készülünk az év legfontosabb ünnepére
Advent első vasárnapjával kezdetét
veszi a várakozás időszaka. Ahogy
közeledik a karácsony, minden héten
eggyel több gyertyaláng lobban fel az
adventi koszorúkon. Celldömölkön is
hagyománnyá vált, hogy az adventi
vasárnapokat megelőző szombat esténként ünnepélyes gyertyagyújtásra
gyűlnek össze a város lakói a Szentháromság téren elhelyezett óriási fenyőkoszorúnál. Idén hatodik alkalommal
rendezte meg az Együtt Celldömölk
Városért Egyesület ezt a példa értékű
eseménysorozatot.
Először november 30-án gyűltünk a város koszorúja köré remélve, hogy minél
előbb eljön a várva várt ünnep. Másodszor december 7-én délután négy órakor
vette kezdetét az ökumenikus adventi
gyertyagyújtás. A városi ünnepségen
elsőként az egyházak vezetői méltatták
advent jelentőségét. Németh Tamás református, Rác Dénes evangélikus lelkész
és Kovács Ferenc káplán arra intette a
megjelenteket, hogy a koszorú második
gyertyalángja mindenkiben ébressze fel

a reményt. A szertartás után Sipos Tibor,
a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola igazgatója mondott köszöntőt, melyben hangsúlyozta: – Karácsony
a születés ünnepe. Valaminek vége van,
és valami létrejön. Bárhol. Akár egy istállóban is. Állatok között, segítség nélkül,
egy gyűlölettel teli, gonosz és sötét világban, ahol a kis Jézus született. Mindegy.
Éppen ezért lobbantsuk lángra a szívünket, s hagyjuk, hogy ez a lángocska eloszlassa az egész elmúlt év sötétségét!
Ezután az egyházak képviselőivel közösen meggyújtották a második gyertyát is.
A zimankós hidegben a városi óvodások
mikulásváró műsora csalt mosolyt a járókelők arcára. Ezt követően a Berzsenyi
Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola
diákjai A kék madár című zenés darabot
mutatták be. Az ünnepi hangulatot teremtő rendezvények után megérkezett a
nagyszakállú is, aki zsákjában minden jót
hozott a gyerekeknek. Végezetül vidám
Mikulás-party vette kezdetét a Drazsé
zenekar közreműködésével. Utolsó előtti
szombaton délután 4 órakor eljött a harmadik, a rózsaszín gyertya meggyújtá-

sának ideje. Danka Adélt, a Celldömölki
Városi Általános Iskola igazgatóját érte a
megtiszteltetés, hogy beszéde után ezt
megtegye a három keresztyén egyházfő
társaságában. A hitélet elöljárói erre az
alakalomra is készültek, ünnepi gondolataikkal közelebb hozták számunkra
a karácsony valódi jelentését, kérték a
Mindenható áldását életünkre és az eljövendő esztendőre. Ezek után a városi
iskola műsorát tekinthettük meg. A gyermekek vidám körtánccal, szép karácsonyi
versekkel, énekekkel készültek. Felelevenítették továbbá Szenteste történetét
is. Előadásuk a karácsonyi angyalkák
táncával zárult, ami vélhetően minden
néző szívébe elültette az öröm és a szeretet tüzét. Végezetül a rendezők forralt
borral, meleg teával és süteménnyel kínáltak, miközben Radányi Károly zenélt.
Az utolsó gyertyagyújtás idén december
21-én délután négy órakor lesz, ahol
többek között a Liszt Ferenc Vegyeskart
láthatjuk és hallhatjuk, valamint fellép a
Kemenesalja Néptánccsoport is. A rendezők mindenkit nagy szeretettel várnak az
alkalomra.
»B-VZS – CSMI
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Adventi hangverseny az alsósági evangélikus templomban
Idén is gazdag városi és egyházi műsorkínálatból válogathattak a celldömölkiek
advent időszakában. Ennek egyik színfoltja
volt december 9-én az adventi hangverseny
az alsósági evangélikus templomban, ahol
a Liszt Ferenc Vegyeskar adott ünnepi műsort. Az egyházi közösség életében immár
hagyomány, hogy adventkor hangversenynyel várják az érdeklődőket Isten házába.
A Liszt Ferenc Vegyeskar összeállításával
az év legszentebb ünnepére hangolta az

Celldömölkön járt
Kövér László
Ágh Péter országgyűlési képviselő
meghívására érkezett Kövér László,
az Országgyűlés elnöke Celldömölkre,
az Apáczai Kiadóba december 4-én,
ahol telt ház előtt tartott előadást
Magyarország helyzetéről. A megyei
napilap közlése szerint a házelnök a
kiadóban tartott rendezvényen összefoglalta az elmúlt ciklus legfontosabb
történéseit, és azokat az eredményeket, amelyeket a kormány az elmúlt
négy évben elért. „Kétszázötvenezerrel többen dolgoznak, mint a kormányváltás idején és az infláció soha
nem volt ilyen alacsony. Rekordszámú törvényt és határozatot hoztak, a
rendszerváltáshoz hasonló tempóban
ülésezett az országgyűlés” – írja a Vas
Népe Kövér László szavaira utalva.
A Celldömölki Polgári Esték fórum
vendége szólt arról, hogy komolyan
kell venni a generációs építkezést,
hiszen fontos a fiatalok jelenléte a
politikában „Célunk, hogy Magyarországon úgy érezzék a fiatalok, hogy a
kormány támogatja a családalapítást,
a gyermeknevelést” – mondta az Országgyűlés elnöke, aki azt is hangsúlyozta, hogy Magyarország jobb ellenzéket érdemel – olvasható a megyei
napilapban.
•••
A továbbiakban kérünk minden választáson induló pártot és társadalmi szervezetet, hogy amennyiben
a lapunkban megjelenő tudósításra
igényt tartanak, szíveskedjenek erről
időben értesítést küldeni az ujkemenesalja@celldomolk.hu e-mail címre.
Köszönjük.
a szerkesztőség

egybegyűlteket a zeneirodalom jól ismert
és kevésbé ismert dallamaival. Süle Ferenc
karnagy vezetésével felcsendült Kodály Zoltán Adventi éneke és az „Ó jöjj, üdvözítő”
kezdetű ismert egyházi ének is. A hangversenyt minden idők egyik legszebb karácsonyi dalával, a Csendes éjjel zárta a kórus.
A színvonalas koncert után a gyülekezeti
teremben karácsonyi vásárt rendeztek, ahol
a Nőegylet kézimunkáit lehetett megtekinteni és megvásárolni.
»B-VZS

Mikulás járta a várost
December 5-én hatalmas tapsvihar
fogadta a nagyszakállút az alsósági
sportcsarnokban, ahol a helyi ovisok
és alsósok már izgatottan várták ajándékaikat. A mikulás-délutánra nagyon
színvonalas és technikás műsorral készültek a helyi gyerekek. A legkisebbek mondóka-füzérrel, az idősebbek
énekkel és modern tánccal örvendeztették meg a nézőközönséget. Mindezt
a két krampusszal érkező Télapó soksok finomsággal díjazta.
December 6-án a Celldömölki Polgármesteri Hivatal Mikulása is útra kelt,
hogy meglátogassa a celldömölki
bölcsődéseket és óvodásokat. Először
a Városi Óvoda celldömölki intézményeibe kopogtatott be, majd a bölcsődésekhez és az alsósági óvodásokhoz
is ellátogatott, hogy megajándékozza
őket. Voltak, akik először találkoztak
a nagyszakállúval, és félve közeledtek
hozzá, mások bátran a piros ruhás ölé-

be ültek. Délután száncsengő hangja
jelezte, hogy a Kemenesaljai Művelődési Központba is odaért a gyerekek
kedvence. Megérkezéséig az Energy
Dance Team táncosai, Radányi Károly
és a Tücsök bábcsoport fokozta a kicsik
izgalmát. Közös éneklés után pedig lehetőségük volt egyenként, közelebbről
is megismerkedni a tél hősével.
»CSM

Karácsonyozott a Mozgássérültek
Celldömölki Csoportja
A karácsony jegyében találkoztak december 13-án a Mozgássérültek Celldömölki Csoportjának tagjai a Kemenesaljai
Művelődési Központ és Könyvtárban.
A Holpert Jenőné vezette szervezet 24
évre visszamenően minden évben szervez ünnepi műsort advent időszakában.
Idén sem volt ez másképp, a karácsony
közeledtével zenés műsorral lepték meg
a tagokat. A résztvevőket Fehér László polgármester köszöntötte elsőként,
aki 1991 óta tagja az egyesületnek.
Hangsúlyozta, hogy az elmúlt években
folyamatosan bővült az akadálymenetesített intézmények száma Celldömölkön.
A jövő évben pedig már a vasútállomást

is akadálymentesen lehet megközelíteni, egy, a közösségi közlekedés fejlesztését célzó pályázatnak köszönhetően.
Az ünnepségen jelen volt Kovács Ferenc,
a megyei közgyűlés elnöke és dr. Dalos János a Mozgássérültek Vas Megyei
Egyesületének elnöke. Ünnepi gondolataikkal mindannyian azt hangsúlyozták,
hogy a karácsony legfontosabb üzenete
a szeretet, mely a legnagyobb nehézségeken is átsegíti az embert. A karácsonyi műsorban a Városi Óvoda gyermekei
működtek közre, akik dalokkal és betlehemi játékkal varázsolták szebbé az
egybegyűltek adventi várakozását.
»BARANYAI-VAJDA ZSUZSA
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Évtizedek óta a szociális szféra hálójában
Csizmaziáné Hubert Mária újabb ötéves
ciklusát kezdi meg a Népjóléti Szolgálat
igazgatójaként. Az intézményvezetőt a
Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti
és Egészségügyi Társulás az október
31-i ülésén nevezte ki. Beszélgetésünk
alkalmával a szakmai pályafutására és
az intézmény életére is kitértünk.

»Miért a szociális pálya mellett kötelezte el
magát?
– Szakmai pályafutásomat Intaházán,
a Pszichiátriai Rehabilitációs Intézetben osztályon kezdtem segédápolóként.
Az érettségi után Pécsre készültem magyar-történelem szakra, de mivel nem
sikerült a felvételim, ezért Intaházán helyezkedtem el, ahol az egészségügyi ellátás mellett nagy hangsúlyt kapott a
betegek munka- és szabadidős foglalkoztatása, a mentálhigiénés segítségnyújtás,
ami számomra nagyon vonzó volt. Az itt
eltöltött egy év elég volt ahhoz, hogy rájöjjek, nincs miért bánkódnom, ez az én
utam. Időközben szociális otthoni ápolói és
ideg-elmeápolói végzettséget szereztem,
majd 1978-ban felvételt nyertem a Gyógypedagógiai Főiskola szociális szervező szakára. A végzettségem nagymértékében
kötődött az akkoriban elkészült területi
szociális ellátásról szóló jogszabályhoz, így
1986-ban megpályáztam Celldömölkön a
Gondozási Központ vezetői állását, és gyakorlatilag azóta ezen a területen dolgozom.
»Az évek alatt folyamatosan bővült az intézmény feladatellátása…
– 1986-ban egy meglehetősen kis intézményről beszélhettünk, hiszen Celldömölkön és Alsóságon működött egy-egy
idősek klubja, mellette pedig két gondozóval a házi segítségnyújtás. Az évek alatt

azonban sok mindent kialakítottunk. Máig
büszke vagyok rá, hogy Alsóságon mi nyitottunk a megyében először gondozóházat
10 fővel. Az akkori fenntartónk is egyetértett azzal, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor az idős, beteg embereknek
már nem elég a házi segítségnyújtás és
kell nekik egy olyan intézményi forma,
ahol megfelelő ellátást kapnak. Ezután
hamarosan sikerült kialakítani a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást.
Majd újabb és újabb feladatok adódtak,
átléptük Celldömölk határait és a környező
települések is igénybe vették a szolgáltatásainkat. Úgy a házi segítségnyújtást, az
étkeztetést, az idősek valamint a fogyatékosok nappali ellátását, családsegítést,
gyermekjóléti szolgáltatást. És akkor nem
beszéltem még a bölcsődei ellátásról, a közösségi ellátásról, a támogató szolgálatról,
ami szintén az egész járás területét lefedi.
Legújabb feladatként a merseváti idősek
klubja étkeztetését és házi segítségnyújtását, valamint a csöngei házi segítségnyújtást vállaltuk fel. Bátran mondhatom, hogy
mintegy ezer ellátottal folyamatos kapcsolattartásunk van, a hozzátartozói kört pedig
még nem is említettem…
»Hogyan lehet ezt a sokrétű tevékenységet
átlátni?
– Annyi előnyöm van, hogy a kezdetektől
végigkísértem az intézmény életében bekövetkezett változásokat. Minden egyes
új feladatba csak úgy vágtunk bele, hogy
előtte alaposan feltártuk jogszabályi hátterét és megismertük más intézmények gyakorlatát. A folyamatos fejlődéshez olyan
kollégák kellenek, akik az adott területet
szívvel-lélekkel és megfelelő szakmai
tudással tudják továbbvinni. Mindehhez
persze nekem is folyamatosan fejlődnöm

Kevesebb házasságkötés, több újszülött
Az állami anyakönyvvezetés 1895. október 1. óta van érvényben Magyarországon. Ettől a dátumtól kezdve őrzik
a polgármesteri hivatalokban az anyakönyveket, melyek a születési, halálozási, illetve a házasságkötési adatokat
tartalmazzák.
Hazánkban közel 400 éve jelent meg a
kötelező anyakönyvvezetés, melyet Pázmány Péter esztergomi érsek rendelt el.
Akkoriban az egyháznál tartották nyilván az
adatokat, 1895 óta viszont a polgármesteri hivatalokban őrzik az anyakönyveket, a
másodpéldányokat pedig az illetékes területi levéltárakban. Celldömölkön Brennerné

Gorza Mária anyakönyvvezető segítségével
kerülnek nyilvántartásba a születési, halálozási, illetve a házasságkötési adatok.
Közel 10 év alatt kétszeresére nőtt a születések száma a Kemenesaljai Egyesített
Kórházban, hiszen 2002-ben mindössze
240 születés volt, míg a tavalyi évben több
mint 500 csecsemő látta meg a napvilágot
a celldömölki szülészeti osztályon. 2013.
augusztus 30-ig 360 újszülöttet regisztráltak ugyanitt. Ezzel együtt a halálozási
adatok is növekvő tendenciát mutatnak.
A házasságkötések viszont 10 év alatt a
felére csökkentek. A Központi Statisztikai
Hivatal felmérései szerint évente egyre kevesebben kötnek házasságot Magyarorszá-

kellett. Ennek érdekében szereztem szociológusi diplomát, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó egyetemi oklevelet,
tettem szociális szakvizsgát, majd legutoljára rehabilitációs gazdasági menedzser
végzettséget. Teljesen nem szakadtam el
az oktatástól, hiszen óraadó tanárként tanítottam Szombathelyen az induló szociális
munkás képzésben, az intézményünkben
általunk szervezett szociális gondozó-ápoló
képzésben, valamint legutóbb a szociális
asszisztens képzésben. Sőt az egészségügytől sem vettem búcsút, hiszen tagja

vagyok az intézmény szakápolói teamjének, így szakismereteimet is szinten tudom tartani.
»40 év munkaviszony után, idén elmehetett volna nyugdíjba. Miért döntött úgy,
hogy mégis megpályázza az intézményvezetői pozíciót?
– Novemberben 10-ével járt le a kinevezésem, előtte alaposan végig kellett
gondolnom, hogy ismét benyújtom-e az intézményvezetői pályázatomat. A kollégák
részéről maximális támogatást kaptam,
amit az önkormányzat és az intézményfenntartói társulás is megerősített. Úgy
gondolom, hogy sokrétűsége miatt ez egy
olyan terület, amibe nem könnyű feladat
külsősként belecsöppenni. Bár abban is biztos vagyok, hogy munkatársaim, ahogy engem, úgy a jövőbeni utódomat is segíteni
fogják a szakmai hozzáértésükkel. »B-VZS
gon, ezzel egy időben viszont nő az élettársi
kapcsolatok száma. Manapság a felnőtté
válás folyamata lelassult, a fiatalok később
kezdenek el családot alapítani. Az emberek már nem tartják annyira fontosnak a
házasság intézményét, egyesek félnek az
ezzel járó kötelezettségektől, mások pedig
úgy gondolják, hogy a családalapításhoz
elsősorban jó körülmények megteremtése
szükséges. Brennerné Gorza Mária elárulta,
hogy napjainkban a családfakutatás egyre
nagyobb népszerűségnek örvend, hiszen sokan kíváncsiak arra, hogy honnan származik
családjuk. A másodpéldányt őrző levéltárakban bárki kutakodhat felmenői után. 2014
júliusától nagy változás fog bekövetkezni
az anyakönyvvezetés történetében, ugyanis
már nem papír alapon, hanem elektronikusan vezetik majd az anyakönyveket.
»KR
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Minden ezermester álma: a barkácsbolt
Lambéria-felfogató kapocs, ablakkeret-dübel és popszegecs. Ezek korántsem a háziasszonyok legkeresettebb
árucikkei közé tartoznak, de ettől függetlenül minden háztartásban szükség van rájuk. A Sági u. 31. szám alatt
található Barkácsbolt az alapítástól
eltelt alig 12 év alatt jelentős fejlődésen ment keresztül, mire kialakult
a jelenlegi profilja, mely nemcsak
az asztalos mesteremberek, hanem
a lakosság igényeit is kielégíti. Hogy
indult a vállalkozás és milyen jelentősebb állomásai voltak? – kérdeztük
Pusztai András cégtulajdonost.

– Mindig is szerettem a magam útját járni, ezért határoztam el 2001-ben, hogy
saját vállalkozásba fogok. Az akkori piaci
lehetőségeket és a lakossági igényeket
mérlegelve esett a választásom a barkács alapanyag értékesítésre. Először természetesen egészen kicsiben kezdtem
el ezzel foglalkozni, a Kossuth utcai körforgalomnál nyitottam egy kimondottan
barkácsjellegű üzletet. A több lábon állás
híve vagyok, a növekvő kereslet pedig lehetővé tette a vállalkozás folyamatos bővülését, növekedését. Időről időre újabb
ötleteim támadtak: gépeket vásároltunk,
kulcsmásolásba kezdtünk ezzel is megsokszorozva a piaci érvényesülés lehetőségét. A szolgáltatások köre egyre csak

bővült, így néhány év alatt kinőttük a régi
üzlethelyiséget. Két évvel ezelőtt költöztünk át a Sági utcába, ahol dupla akkora
területen tudjuk értékesíteni az árucikkeinket.
»Mi a cég fő profilja?
– A kezdetektől meghatározza üzletünk
profilját a barkácsolás. Ehhez kapcsolódóan a polcokon minden mesterember és
magánszemély megtalálja az igényeinek
megfelelő barkácsgépeket, szerszámokat
és az egyéb faipari termékeket. Emellett
bútorlap-szabászattal, laminált parkettel
és kiegészítők forgalmazásával is foglalkozunk. Üzletünkben kulcsmásolást is
végzünk, új, precíz gépekkel, bőséges,
rendelkezésre álló kulcskészlettel. Ezen
a területen nemrégiben fejlesztettünk,
így kérésre már az autó-kulcsmásolást is
meg tudjuk oldani. Egy másfajta igényt
elégít ki a gépkölcsönzés szolgáltatásunk.
Elsősorban az építőiparban használatos
gépeket tudjuk biztosítani (pl.: falcsiszoló, vésőgép, parkettacsiszoló stb.), amiknek nagy hasznát veszik a szakemberek
és az otthon barkácsoló ezermesterek a
házfelújításoknál. Ismét csak a felmerülő
igények indították be a teherautó bérlő
szolgáltatásunkat, mellyel költözködéskor, árukészlet szállításkor rendszerint
élnek az emberek. Emellett komplett bútorgyártással is foglalkozunk.
»Hogyan lehet felvenni a versenyt a nagy
üzletláncok kínálatával?
– A folyamatosan bővülő termékpalettánk ellenére továbbra is megvan az a
hátrányunk, hogy nem tudunk olyan
nagy mennyiségű árukészletet a polcokra tenni, mint a multinacionális cégek.
Viszont a szakszerű kiszolgálás és a vevőkkel kialakított személyes kapcsolat a
kisvállalkozások előnye. Az emberek általában valamilyen problémával térnek
be hozzánk, aminek megoldására együtt

„Karácsonyi ajándék ötleteim: az ellenségednek
megbocsátás, az ellenfelednek türelem, a barátodnak
szeretet, a partnerednek szívesség, mindenkinek jóindulat,
„
minden gyermeknek egy jó példa, magadnak tisztelet.
Oren Arnold
Minden kedves Olvasónknak békés karácsonyt
és sikerekben gazdag új évet kívánunk!
Az Új Kemenesalja szerkesztôsége

keressük meg a választ. A függönykarnis
felrakásához szükséges csavartól kezdve,
a lambéria léceken át a megfelelő fúrógép kiválasztásában is segítjük a hozzánk
betérőket. Ingyenes szaktanácsadást és
személyre szabott árajánlatot is kérhetnek a vásárlók.
»Érvényes-e ezen a területen is a szezonalitás? Mikor érezhető a forgalomnövekedés?
– Természetesen itt is van csúcsidőszak.
Elsősorban tavasszal érezzük ennek a hatását, amikor elindul a lakásfelújítások, az
építkezések időszaka, és megkezdődnek a
ház körüli munkák. Ilyenkor megnő a kereslet a locsolástechnikai eszközök iránt,
több szerszámot vesznek le a polcokról és
gyakrabban igénybe veszik a gépkölcsönző szolgáltatásunkat.
»Milyen terveid vannak a jövőre nézve?
– Amit eddig sikerült elérnem, abban
nagy szerepet játszott a családom támogatása, amit ezúton is köszönök nekik.
Mindig vannak újabb ötleteim, folyamatosan figyelem a pályázati lehetőségeket,
hiszen a fejlesztési elképzeléseket megfelelő anyagi forrás nélkül nem lehet kivitelezni. Szeretnék az üzlethelyiség felett
lévő tetőtérben – ami jelenleg raktárként
funkcionál – irodahelyiségeket kialakítani.
A későbbiekben pedig lehet, hogy újabb
profilbővítésbe is belekezdek…
»Barkácsbolt tulajdonosként, szeretsz-e
magad is barkácsolni?
– Szeretek ezermesterkedni, amit tudok,
magam végzek el otthon is. Úgy gondolom, a barkácsolásban sok mindent csak
tapasztalatszerzés közben tanul meg az
ember. A hitelességhez hozzátartozik az
is, hogy magam is átlássam a szakmát, hiszen a vendég akkor távozik elégedetten
az üzletből, ha megfelelő kiszolgálásban
részesül szakmailag és emberileg is.
»BARANYAI-VAJDA ZSUZSA

Kedves Olvasóink!
A cikkel kapcsolatban egy kérdést
rejtettünk el az újság bizonyos oldalán, amelyre a helyes válasz a fenti
szövegből kiolvasható. A beküldők
között 1 db 5000 forint értékű ajándékutalványt sorsolunk ki a Barkácsbolt felajánlásából.
Beküldési határidő: 2014. január 6.
Címünk: ujkemenesalja@celldomolk.hu
vagy Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
és Könyvtár, Dr. Géfin tér 1., II. emelet
9. számú iroda.
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„Múltunk megismerése nélkül jelenünket sem ismerhetjük meg” II. rész
Beszélgetés Piri Zoltánnal közéleti és tudományos tevékenységérôl
Egyik korábbi lapszámunkban megkezdett beszélgetésünket folytatjuk.
Míg az első részben a Kemenesaljáról
származó Piri Zoltán indulását taglaltuk, most inkább közéleti és tudományos tevékenységét mutatjuk be.

»A Hollandiai Magyar Szövetségnek jelenleg Ön az elnöke. Mikor alakultak és
mi mindennel foglalkoznak?
– A Szövetség 1957-ben alakult, és
azóta végzi munkáját a hollandiai magyarság körében. A szervezet azzal
a céllal jött létre, hogy a magyarság
Hollandiában ne forgácsolódjék szét,
hanem egymás kezét fogva egységes
képviselettel rendelkezzen. Igyekszünk
segítségükre lenni az itt élő, illetve
ide érkező magyaroknak gyökereik és
a magyar kultúra ápolásában, ugyanakkor lehetőség szerint irányt mutatni
a holland társadalomban, hogy minél
hamarabb megtalálják helyüket Hollandiában.
»Hogyan adnak hírt magukról?
– A Szövetség gondozásában jelenik
meg évente a Hollandiai Magyar Hírek
című nyomtatott kiadvány, melyben
az összes magyarsággal kapcsolatos
tudnivaló benne van: így hírt adunk
nemzeti ünnepeink megrendezési
helyszíneiről, pontos időpontjáról, az
egyházak mise- illetve istentiszteleti
rendjéről, szolgáltatásaikról, hírt adunk
a Hollandiában élő magyar kitüntetettekről, halottainkról, frissen megjelent
kiadványokról, ezen felül a tagszervezeteink tevékenységéről, bemutatjuk a
magyar családokkal is foglalkozó intézményeket, segítő szervezeteket, ezen
felül jogászok, orvosok, művészek, pedagógusok és más segítő szakemberek
is bekerülnek a kiadványba, hogy a kikerülő magyarok minél egyszerűbben
eligazodhassanak a társadalom útvesztőjében.
»Mióta vállal szereplést a közéletben?
– Már ideérkezésem első évében felvettem a kapcsolatot a helyi magyar
protestáns gyülekezettel, majd a Mikes Kelemen Körrel. Ez utóbbinak a
mai napig tagja vagyok. 1966-ban
a Mikes titkára voltam, 1976-ban és
1977-ben a Kör elnöke. Tagja voltam
a holland diákegyesületnek és több
sportklubnak. Több mint húsz éve vagyok tagja a holland írószövetség magyar irodalmi fordításokat megítélő
bizottságának. 1980-81-ben voltam

először a Hollandiai Magyar Szövetség
elnöke, mely funkciót két éve újra magamra vállaltam.
»A Hollandiai Magyar Szövetség révén tagja a Nyugat-Európai Országos
Magyar Szervezetek Szövetségének is
(továbbiakban: NYEOMSZSZ). Milyen
szerepe lehet egy ilyen szövetségnek
Európában?
– Szükség van ilyen szerveződésre,
amely a nyugati magyarság munkáját
segíti és koordinálja. Az is fontos, hogy
legyen olyan szervezet, amely a tagországokat képviseli a mindenkori magyar kormánynál.

»Jelentős mértékű támogatást is nyújtott…
– Azzal kezdődött, hogy a rendszerváltoztatás után, amikor szóba került,
hogy a pápai református középiskola
újra egyházi fenntartásba kerül, nem
voltak bútoraik. Számomra – mivel én is
református középiskolában tanítottam
– természetes volt, hogy megpróbálok
segíteni nekik. Az igazgatóm segítségét kértem ebben, hogy használt, de jó
állapotban lévő iskolabútorral segíteni
tudjunk a pápai induló gimnáziumnak.
Ezután jöttek a kérések máshonnan
is. Összesen nyolc teherautónyi szállítmány érkezett Pápára, ugyanennyi
Celldömölkre, kettő Ostffyasszonyfára,
illetve Nagyalásonyba, egy Nemesszalókra, kettő Kemenesmagasiba, kettő Devecserbe. Olyan kérés nem volt,
amit ne tudtunk volna teljesíteni.

»Nemcsak iskolabútor beszerzésében
segített, de a vörösiszap-károsultaknak
is segítségére sietett…
– Súlyosan megrengette Nyugat-Európát is a vörösiszap-katasztrófa.
Szükségét éreztem, hogy bajba jutott honfitársaimnak segítsek. Milliós
nagyságrendű tételt tudtam átnyújtani
a segítségre szorulóknak.
»Társadalmi tevékenységéért számos
elismerésben is részesült…
– 1994-ben a magyar köztársasági elnöktől a köztársaság civil fokozatú tiszti
keresztjét, 2010-ben Celldömölk Város
Önkormányzata emlékéremmel és
díszoklevéllel köszönte meg az iskolabútor szállítmányokat, majd 2011-ben
a Református Konvent is emlékérmet
adományozott.
»Milyen terveket dédelget magában?
– Két tanulmányom jelent meg Magyarországon Bethlen Gábor külpolitikájával kapcsolatban. AZ első
1999-ben a Történelmi Szemlében,
címe: Bethlen Gábor fejedelem útja a
Hágai Szövetségbe. A második a Debreceni Egyetem kiadásában: Cornelis
Haga konstantinápolyi holland követ
befolyása Bethlen Gábor külpolitikájára
címmel. Szeretnék még egy hosszabb
tanulmányt megjelentetni Bethlen Gábor második házasságáról, melyben a
történelmi és politikai hátteret szeretném hangsúlyozni.
»Celldömölkön
vásároltak
lakást,
nyilván azzal a szándékkal, nyugállományba vonulása után egyre több időt
töltsenek itthon. Milyen gyakran járnak
haza?
– Amíg dolgoztam, mindig csak a szünidőben jöttünk, de mióta nyugdíjas vagyok, kétszer látogatunk haza évente.
Egyrészt a nyár meghosszabbodott, két
és fél vagy három hónap lett, télen pedig egy hónapot töltünk itthon. Nagy
változáson ment keresztül Celldömölk
az utóbbi években: megépült a fürdő,
megújult a fő tér, a kegytemplom, új arcot öltött a Szentháromság tér – nyitottabbá, barátságosabbá, marasztalóbbá
vált a város. Mi pedig a feleségemmel
mindig is szívesen jövünk, hiszen hazajövünk, oda, ahonnan elindultunk. Ez
a szülőföldünk. Visszatértünk a gyökereinkhez, hisz innen származunk. Ezt a
sok-sok év alatt sem feledtük, hiszen a
jelenben csak úgy tájékozódhatunk, ha
ismerjük múltunkat, a gyökereinket is.
»LOSONCZ ANDREA
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Selyemfestés a spiritualitásban
Nem mindennapi tárlat nyílt december 6-án a Kemenesaljai Művelődési
Központ és Könyvtár kiállítóterében.
A bordó falakra ezúttal Csizmadia
Klára ezoterikus selyemfestő munkái kerültek fel.
Csizmadia Klára selyemfestő művész
energiával, gyógyítással, művészetterápiával foglalkozik. Vallja, hogy az általa
festett selymek összefonódnak a spiritualitással, ami egy magasabb jelentéstartalommal ruházza fel alkotásait. A
művész 2003 óta foglalkozik ezoterikus
selyemfestészettel, mellyel, úgy érzi,
kiteljesedett az élete. Mint mondta,
világéletében fehér köpenyre vágyott
és patikus lett. Ám hamar felismerte,
hogy nem ez az a terület, ahol jól érzi
magát. Ekkor még nem tudta, hogy mi
hiányzik az életéből, mígnem a sors a

színterápia felé irányította. Csizmadia
Klára azt mondja, élete egyik legbátrabb, de legjobb döntését is hozta akkor,
amikor elhatározta, hogy selyemfestő
lesz. Munkái meditatív állapotban, a felsőbb világ vezetésével készülnek. Több
ezer képet készített már, még sincs két
egyforma alkotása, mindegyik egyedi,
megismételhetetlen és személyre szó-

Esetkocsiért szólt a hegedű
„A szíveddel láss!” – ez az önmaga jelentésén is túlmutató rövid
mondat az elmúlt időben az Együtt
Celldömölk Városért Egyesület jelmondatává vált. A civil szervezet
ötödik éve már, hogy jótékonysági
akciót szervez egy kitűzött nemes
cél érdekében. Az Apáczai Kiadóval
és a jótékonysági est támogatóival
közösen gondolkodva az idei évben
a celldömölki mentőautók felszereltségének fejlesztéséért fogtak
össze a segítő kezek.
Karácsony táján megszaporodnak a jótékonysági felhívások. Nem véletlen
ez, hiszen az év legmagasztosabb ünnepéhez közeledve még inkább odafigyelünk azokra, akiknek segítségre
van szükségük. Az Együtt Celldömölk
Városért Egyesület néhány hónappal
ezelőtt aláírásgyűjtést kezdeményezett
a celldömölki mentőállomás esetkocsival történő ellátása érdekében. Addig,
amíg a hivatal kerekei forognak, a civil
szervezet elindított egy jótékonysági
akciót, mellyel a leendő esetkocsi műszaki felszereléséhez kívánnak hozzájárulni. Ennek egyik állomása volt az a
jótékonysági koncert, amit december
15-én Mága Zoltán teltházas közönség
előtt tartott a Kemenesaljai Művelődési
Központ és Könyvtár színháztermében.
A szeretet hegedűse visszatérő vendége
Celldömölknek, többször állt már élére
városunkban is egy-egy karitatív kez-

deményezésnek. Mint mondta, most is
szívesen fogadta a felkérést, hiszen szívügyének tekinti a jótékonykodást. Talán
ettől is szólt ezen az estén még tisztábban a hangszere (no meg az angyaloktól, akik elkísérték a koncertre).
Fehér László polgármester a koncert
előtt röviden összefoglalta a mentőállomás eddigi történetét: Az új mentőállomás avatására 2007-ben került sor, a
fejlesztésére azóta többször is történt
ígéret. A tavalyi év májusában bekövetkezett kórházi struktúraátalakítással
megszűnt az aktív kórházi ellátás Celldömölkön, ezért a térség valóban megérdemelne egy korszerű esetkocsit. „Ahol
a szavak elhagynak bennünket, ott kezdődik a zene” – mondta a városvezető,
majd a szeretet hegedűse tisztelte meg
játékával a nagyérdeműt.
Mozart g-moll szimfóniája után a Hegedűs a háztetőn című musicalrészletet játszotta el hálás közönségének, aki
tapsviharral ismerte el a hegedűművész

ló. Csizmadia Klára művei széles skálán
mozognak. A figurális ábrázolásoktól a
nonfiguratív megjelenítésig változatos
alakzatok öltenek testet a selymen – A
művész a színeket felviszi az anyagra és
hagyja, hogy azok életre keljenek, formákat alkothassanak és a selymen egymásba olvadjanak. Minden egyes alkotás
gyógyító energiahullámokat tartalmaz
– mondta Németh Katalin festő, restaurátor a kiállítás megnyitóján kiegészítve
azzal, hogy ezek a lélekre hangolt képek
gyors kivitelezést, biztos kezet igényelnek. Az életvezetési tanácsadással is
foglalkozó művész a Test-Lélek-Szellem
hármasságának harmonikus működéséről beszélt a megnyitón. Az ezoterikus
selyemképek formálják a lelket és azt
az információt hordozzák, amire a nézőnek éppen szüksége van. Minden kép
egy lélekállapotot jelent. Az alkotás értelmezését pedig mindenkinek a megérzésére bízza a művész.
»BARANYAI-VAJDA ZSUZSA
és angyalainak lehengerlő előadását.
A koncerten elhangzott a Schindler listája című film fő betétdala, Brahms V.
magyar tánca és még sok virtuóz szám.
Söptei Józsefné, az Együtt Celldömölk
Városért Egyesület alelnöke elmondta,
hogy a jótékonysági akcióból befolyt
teljes összeget, azaz egymillió forintot
a mentőállomás felszerelésére ajánlja
fel a civil szervezet, mely jelképesen
átadásra is került a koncerten. Az adományt dr. Lórántfy Mária, az Országos
Mentőszolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezetének megbízott
orvosigazgatója vette át, aki elmondta,
hogy ebből az összegből olyan mentéstechnikai eszközöket fognak vásárolni,
amelyek a magasabb szintű mentőellátáshoz szükségesek. A jótékonysági
esten Karádi Mihály, a Celldömölki Mentőállomás vezetője köszönetet mondott
a szervezőknek, az előadóknak és a támogatóknak a nagylelkű adományért.
„Szívtől szívig ért ez a muzsika” – mondta a koncert után Esztergályos Jenő, az
Apáczai Kiadó ügyvezető igazgatója,
hozzátéve, hogy csak így lehet egy ilyen
nemes célnak eleget tenni.
A jótékonysági koncert mellett idén is
szervezett karácsonyi vásárt a piactéren
az Együtt Celldömölk Városért Egyesület, melynek bevételét szintén a mentőállomás esetkocsijának felszerelésére
kívánják fordítani. Emellett a civil szervezet 10-12 rászoruló család karácsonyát
élelmiszeradománnyal teszi szebbé, a
Kincsesdoboz-akcióval pedig megunt
játékokat és ruhaneműket juttatnak a
hátrányos helyzetű családokhoz. »B-VZS
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» MÛVELÔDÉS

Gála a megújulásért
Szabad madárként újjászületünk
A kamaraszínház megújulásáért
nagyszabású gálaműsort szervezett
december 7-én a Soltis Lajos Színház.
Az egész estés rendezvény neves művészek támogatásával zajlott.

Az ezredforduló óta bontogatja szárnyait Celldömölkön a Soltis Lajos Színház.
A társulat minden bizonnyal felülmúlja az ország többi alternatív színházát,
hiszen kreatív szellemi műhelyként
működik. Rendszeresen frissítik a repertoárjukat, sikeresen szerepelnek
különböző fesztiválokon, maguk is szerveznek fesztiválokat, bérletes előadásokat. Nevüket a határon túl is ismerik.
Hosszú éveken keresztül a kérdés az volt
számukra, hogy hol lelhetnek otthonra.
Az önkormányzat 2004-ben ideiglenesen a társulat rendelkezésére bocsátotta a volt Szikra Filmszínház épületét,
melynek az idei évben eldőlt a sorsa:
végleg megkapták a soltisosok. Sőt, az
önkormányzat anyagilag is hozzájárult

Programajánló
2013. december 28. (szombat)
19.00 óra
Huszka Jenô−Martos Ferenc: Gül
Baba operett – a Turay Ida Színház
előadása. Szereplők: Benkő Péter,
Bódi Barbara, Csere László, Sövegjártó Áron, Kurkó József, Nyírő Bea,
Szabó Anikó, Mikó István, Bregyán
Péter, Vásári Mónika, Borbély Krisztina, Virga Tímea, Tébi Márta, Zsolnay
András, Spievla Krisztina, Topolcsányi
Laura, Tóth Alex, Merk László, Vida
Ádám, Brunczlik Péter, Zakar-Bánosi
Gábor, Nádas Gábor.
Belépőjegy: 3200 Ft, 2700 Ft.

az épület külső megújításához. Fehér
László polgármester elmondta, hogy az
idei évben 1 millió forinttal támogatták
a társulat felújítási elképzeléseit, mely
nemcsak a színházhoz, hanem a városképhez is méltó.
A volt mozi belsejét a társulat az elmúlt
években önerőből színházbaráttá alakította, és soltisossá formálta. Az idő
foga azonban nem kímélte az épületet,
kívülről is megérett egy alapos felújításra. Ennek egy része már megvalósult
az ősz folyamán. Megtörtént a teljes
tetőcsere, a lapos tető szigetelése, a
két bejárati ajtó cseréje és az ereszcsatornák felújítása. Közben belül is folytatták a munkát: zuhanyzót alakítottak
ki, a hátsó lépcső textilborítást kapott,
a mozivászon helyére pedig egy raktárként funkcionáló galéria került, amit az
új darabban már használni is fognak.
Az idén elvégzett külső munkákra 2 millió 250 ezer forintot költött a színház, a
nagy külső megújulás pedig még csak
ezután kezdődik. Nagy Gábor, a Soltis
Lajos Színház vezetője elmondta, hogy a
második lépés a homlokzatfelújítás lesz,
mely a jelenlegi tervek szerint 3 és fél
millióba fog kerülni. A homlokzatfelújításra kiírt pályázat nyertes munkája a
december 7-re szervezett gálaesten került bemutatásra. A soltisosok játékosságához Fülöp Edina iparművész terve állt
a legközelebb. Az alapkoncepcióban keveredik a klasszikus és a modern a régi
kúria és a fényfestészet által. A homlokzatra a társulat előadásain készült fotók
kerülnek fel árnyképszerűen, a Csongor
és Tündéből pedig a fa-motívum jelenik
2014. január 18. (szombat)
Újévi Operettgála a MAYA TRIO elôadásában
Horváth Melinda magánénekes
Kamenik Klaudia magánénekes
Mohácsi Attila színész, a Gyôri Nem−
zeti Színház tagja
sztárvendég: Peller Károly a Buda−
pesti Operettszínház mûvésze
Belépőjegy: 2500 Ft.
2014. január 3. (péntek) 18.00 óra
Buti Zsanett (zongora) és Sebes−
tyén Péter (cselló) újévi koncertje a
színházteremben
(A koncert adományokkal támogatható.)

majd meg a déli oldalon – vázolta a terveket az iparművész.
A gálaestet a Soltis Lajos Színház a többszörös díjnyertes, mozgásszínházi előadásával, a Menedékkel nyitotta meg.
Az est fővédnökségét ismét Törőcsik
Mari, a Nemzet Színésze vállalta el, aki
azzal segítette a társulatot, hogy minden
magyar színháznak küldött egy levelet,
melyben arra kérte a kollégáit, hogy
lehetőségeikhez mérten támogassák
a kamaraépület felújítását. A Nemzeti
Színház igazgatója, Vidnyánszky Attila
video-üzenetben biztosította támogatásáról a társulatot, jelenlétükkel Kozma
András és Kulcsár Edit dramaturgok képviselték a Nemzeti Színházat. A fellépők
között volt Erdős Virág költő-író, a Békéscsabai Jókai Színház, a HOPPartklub,
a szombathelyi Weöres Sándor Színház,
Soltis Lajos színészfia, Soltis Lehel, a Kemenesalja Néptánccsoport, a Berzsenyi
Táncszínház, az Ádám Jenő Zeneiskola
és még sokan mások. Az egész estés
műsort a Soltis Lajos Színház tagjai az
Üvegtemplom című darab betétdalával
»BARANYAI-VAJDA ZSUZSA
köszönték meg.

Felhívás
A Totál Plán celldömölki független
filmfesztivál szervezői a 2014 márciusában megrendezendő szemlére
ezúttal külön kategóriát hirdetnek
meg a Celldömölkkel illetve a Kemenesaljával kapcsolatos filmek részére.
Olyan alkotásokat – konkrétan kisfilmeket vagy filmetűdöket – várnak
ezen kategórián belül, amelyek témája kapcsolódik Celldömölkhöz,
vagy a Kemenesaljához, egy-egy
településéhez, vagy tájegységéhez.
Nem csak helytörténeti alkotásokkal
lehet nevezni, egy-egy adott témát
is kiragadhat a film. Pl.: a Ság hegy,
vagy Celldömölk szobrai, de olyan
kisjátékfilm is indulhat a fesztiválon,
amelynek helyszíne városunk vagy
környéke.
Ha van ilyen filmed, küldd be, ha
még nincs, van időd elkészíteni!
Nevezési határidő: 2014. február 14.
A jelentkezési lap valamint a részletes
felhívás és a nevezési feltételek lekérhetők az artmozi@cellkabel.hu e-mail
címen.

9

uk_13_12_30.indd 9

2013.12.18. 17:52:59

OKTATÁS«

Új Kemenesalja » 2013. 12. 20.

Határtalanok a gimnázium kapcsolatai
A Celldömölki Berzsenyi Dániel
Gimnázium és Szakképző Iskola
10. A osztályának osztályfőnöke,
Fódi Georgina Vivien még a tavalyi
tanévben nyújtott be pályázatot a
Bethlen Gábor Alapkezelőhöz a „Határtalanul!” programra. A sikeres
pályázatnak köszönhetően a program lebonyolításában a hazai és a
határon túli iskolából is 40 diák és 4
tanár vehet részt.
– A nyertes pályázatról a nyár közepén
szereztünk tudomást, így a tanév első két
hónapja már a készülődés jegyében telt.
A pályázat két utazást támogatott: a celldömölki gimnazisták erdélyi, és a partner
csíkdánfalvi iskola tanulóinak magyarországi útját. November 7-én este nagy
izgalommal indultunk el mi negyvenen,
a celldömölki gimnázium tanulói és négy
kísérő tanárunk a hétnapos útra. Még

nem is sejtettük akkor, milyen rengeteg
élmény vár ránk. A látnivalók szinte egymást érték, még felsorolni is nehéz: voltunk a Király-hágónál, Marosvásárhelyen,
megemlékeztünk Tamási Áronról Farkaslakán, az író sírjánál. A Szent Anna-tónál pantomim formájában elevenítettük
föl a tó legendáját, aztán fölmásztunk a
800 méterrel magasabban lévő Büdös
barlanghoz. Jártunk Csíksomlyón, a híres
búcsújáró helyen, ellátogattunk az ezeréves határhoz és a Rákóczi-várhoz. Megnéztük a parajdi sóbányát, ahol nemcsak
betegeket gyógyítanak, de a hozzánk
hasonló vendégeket is érdekes programokkal várják, mi pedig igyekeztünk
mindent kipróbálni: a kötélpályát, a játszóteret, a 3D-s mozit egyaránt. Láttuk a
Békás-szorost, jártunk a Gyilkos-tónál, és
megborzongtunk a tó történetétől. Megcsodáltuk a gyönyörű hegyeket, az ég felé
törő hegyormokat és a lenyűgöző, óriási

fenyőket, amelyek szinte felfoghatatlan életerővel kapaszkodnak a meredek
sziklafalakon. A legemlékezetesebb számunkra talán a vasárnapi program marad, amikor lovas kocsival kirándultunk a
Hargitára. Útközben is és fönt a hegyen
is sokat beszélgettünk vendéglátóinkkal.
Mindannyiunkat megragadott az a kedvesség és vendégszeretet, amellyel vendéglátóink fogadtak bennünket. Panni
néni, a csíkrákosi fogadós igyekezett minden kívánságunkat teljesíteni. Vizi Jenő
bácsi, a csíkdánfalvi fazekas nagy türelemmel magyarázta nekünk a mestersége
fortélyait, és többen ki is próbálhattuk a
korongozást. A csíkdánfalvi diákok kíváncsian és lelkesen vártak bennünket. Nemcsak az ottani iskolai élet mindennapjaiba
kaptunk betekintést, de közelebbről is
megismerkedhettünk egymással: összemérhettük magunkat fociban és kézilabdában, volt közös éneklés, táncház és buli
is, csak azt sajnáljuk, hogy ez nem tartott
tovább. Az utolsó napon kissé fáradtan és
szomorúan, ám rengeteg élménnyel és
kalanddal a tarsolyunkban búcsúztunk el
mindenkitől, és indultunk haza, Magyarország felé. Azóta sem fogyunk ki az élménybeszámolókból.
Sokan legszívesebben már most szívesen
indulnánk vissza, és nagyon várjuk, hogy
a tavasszal hozzánk érkező csíkdánfalvi
diákoknak viszonozhassuk a szíves vendéglátást. Jövőre találkozunk!
»NÉMETH REBEKA ÉS FARKAS MÓNIKA
10 A OSZTÁLYOS TANULÓK

Német szavalóverseny Georg Büchner emlékére
Az idegen nyelvi szavalóverseny mára hagyománnyá nőtte ki magát a Berzsenyi
Dániel Gimnázium és Szakképző Iskolában.
Az idei tanévben negyedik alkalommal
hirdették meg a nyelvi vetélkedőt a járás
területén, melyre 19-en jelentkeztek. Érkeztek diákok a Celldömölki Városi Általános Iskolából, az Ostffyasszonyfai Általános
Iskolából és a Celldömölki Berzsenyi Dániel
Gimnázium és Szakképző Iskolából is. Külön
indultak a 7. és 8. osztályosok, valamint a
9–12. évfolyamon tanulók. Voltak, akik rutinos szavalóként álltak a zsűri elé, de akadtak olyanok is, akik először próbálták ki
magukat a német nyelvi szavalásban. A diákok egyöntetűen nehezebbnek találták a
magyar versmondásnál, hiszen a hangsúly
mellett az előadásmódra és a kiejtésre is
ügyelniük kellett. Minden szavalónak a kötelező vers mellett egy szabadon választott
költeménnyel is a zsűri elé kellett állnia.

A híres német drámaíró és költő, Georg
Büchner egyik költeménye volt az idei évben az a kötelező vers, amit a diákoknak
meg kellett tanulniuk. A versválasztás nem
véletlen, hiszen a német drámairodalom
meghatározó alakja 200 évvel ezelőtt született. A szavalóversennyel az ő emléke
előtt tisztelgett az intézmény – mondta Fódi
Georgina Vivien, a rendezvény szervezője.
HELYEZETTEK
I. kategóriában: 1. Papp Melinda ostffyaszszonyfai Petőfi Sándor ÁMK (felkészítő tanára: Bokorné Varga Erika); 2. Árvai Elizabet
ostffyasszonyfai Petőfi Sándor ÁMK (felkészítő tanára: Bokorné Varga Erika); 3. Bertha
Patrícia ostffyasszonyfai Petőfi Sándor ÁMK
(felkészítő tanára: Bokorné Varga Erika)
Különdíjas: Horváth Ákos Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola (felkészítő tanára: Fódi Georgina Vivien)
Fehér László polgármester úr felajánlása

II. kategóriában: 1. Tóth Bettina CBDG és
SzkI (felkészítő tanára: Vargáné Balogh Katalin); 2. Lórántffy Kolos CBDG és SzkI (felkészítő tanára: Dr. Lennerné Patkó Ildikó);
3. Nagy Bettina CBDG és SzkI (felkészítő
tanára: Fódi Georgina Vivien)
Különdíjasok: Tóth Regina Krisztina CBDG
és SzkI (felkészítő tanára: Szomju Tamás)
Fehér László polgármester úr felajánlása);
Tulok Andor CBDG és SzkI (felkészítő tanára: Vargáné Balogh Katalin) Apáczai Kiadó
felajánlása.
A versenyt támogatta: Apáczai Kiadó Kft.,
Celldömölk, ELT Hungary, Budapest, Fehér
László, Celldömölk város polgármestere,
Furfang Kiadó, Budapest, Grimm Kiadó, Szeged, Komáromi Nyomda, Komárom, Kornétás Kiadó, Budapest, Papdox Kft., Budapest,
People Team Kft., Budapest, Silenos Kft.,
Budapest, Vasi Zsarátnok Bt., Nárai, Wewalka Kft., Celldömölk
»B-VZS
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Megkérdeztük
» válaszoltak

»OLVASÓI OLDAL

Mit vár a 2014-es esztendőtől?

»KÉRDEZ: NÉMETH NÓRA

»FOTÓ: BARANYAI-VAJDA ZSUZSA

Bakk
Lajosné

Nyugdíjasként azt remélem a következő évtől, hogy
több segítséget és támogatást kapunk majd. Nagyon
szeretném, ha a családom
továbbra is békességben,
szeretetben és nyugalomban
élhetne, de legfontosabbnak
természetesen az egészséget
tartom. Mivel nagy a családom, több unokám is van,
ezért főként nekik kívánok
további sikereket az életben,
a tanulásban és a munkában
egyaránt. Ezen felül persze
azt is nagyon szeretném, ha
az egész országban mindenkinek olyan új éve lehetne,
amilyet csak remél.

Horváth
Istvánné

Én már nyugdíjas vagyok, ezért
nem is annyira magamnak,
mint inkább a családomnak
szeretnék könnyebb boldogulást az életben. Egészség, szeretet, harmónia és békesség,
ezeket tartom a legfontosabbnak. Nem különösebben szoktam újévi fogadalmakat tenni,
talán csak egyet kivéve. A férjemmel már negyvenhárom
éve vagyunk boldog házasok,
és minden évben Újévkor
megújítjuk az egymásnak tett
fogadalmunkat. Bízom benne, hogy a következő év még
több örömöt és boldogságot
hoz majd az egész családunk
életébe.

Löwinger
György

Mindenekelőtt egy jobb évet
várok az újtól. Békességet,
nyugodt körülményeket szeretnék a politikában és a
közéletben egyaránt. Bízom
Celldömölk további fejlődésében, beleértve ebbe a
gazdasági gyarapodást, vagy
például a közbiztonság további fejlesztését. Természetesen
az egészséget nagyon fontos
szempontnak tartom, bízom
benne, hogy továbbra is
mindenkit elkerülnek majd a
betegségek. Ezen felül pedig
örülnék, ha közösségünkben
folytatódhatna a mozgalmas
civil élet, sok programmal és
rendezvénnyel.

Ferenczi
Sándorné

Mivel az óév sajnos nem hozott túl sok eredményt, ezért
egy sokkal jobb új évben reménykedek. Mindenekelőtt
több és jobb munkahelyet,
munkalehetőséget szeretnék.
Mint mindenki más, természetesen én is a családomnak
kívánok nagyobb anyagi biztonságot, további sikereket
és sok egészséget. Szeretném, ha mindenkinek meghozná a következő év azokat
elismeréseket, amiket megérdemelnek. Nem szoktam
újévi fogadalmakat tenni,
mivel szerencsére nincsenek
káros szenvedélyeim, így ezt
idén sem tervezem másképp.

Anyakönyvi hírek
Celldömölk: Születés: Zámbó Péter és Jónás Mónika leánya:
Regina, Mészáros László és Balhási Mária leánya: Fanni, Károly Szabolcs és Kovács Hajnalka Krisztina fia: Roland, Bárány
Zoltán és dr.Czékman Ildikó fia: Balázs, Fazekas Zsolt és Nagy
Ildikó fia: Olivér, Gelesits Gábor András és Bellovics Diána
Veronika leánya: Jázmin Zorka, Farkas Adrián és Vizi Georgina Tamara fia: Nimród Hunor, Döbrönte Csongor és Lendvay
Anikó fia: Nimród Gábor, Pócza Gábor és Garas Katalin fia:
Krisztián. Házasság: Zsoldos Attila Dénes és Márton Zsófia,
Őri Szabolcs Levente és Kun Boglárka, Baranyai László és Vajda Zsuzsa, Fuksz András és Majlinger Marietta, Farkas Ferenc
és Balázs Marianna Éva, Németh József és Tóth Alexandra.
Halálozás: Erdélyi Miklós, Horváth József, Hubert Artúrné sz.
Molnár Mária Magdolna, Greiner István, Nagy Györgyné sz.
Komoróczi Ágnes, Dömők Istvánné szül. Görög Jolán, Farkas
Sándor, Berghoffer Sándorné sz. Tóth Mária, Baracskai Józsefné sz. Hujber Karolina, Kovács Sándorné sz. Burján Irma, Horváth János.
Boba: Születés: Imre Ferenc és Harta Piroska leánya: Amália
Piroska.
Jánosháza: Születés: Tóth Roland Tamás és Horváth Beáta
fia: Gergő. Halálozás: Vass Károly.
Ostffyasszonyfa: Házasság: dr. Erőss Péter és Szente Eszter.
Szergény: Halálozás: Kovács Lajos.
Tokorcs: Halálozás: Kovács Árpád Béla.

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket
kívánunk kedves vásárlóinknak,
megrendelőinknek!
Vravuska Gyula családja és munkatársaik
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Tizenkét mázsa halat telepítettek
Októberben megtörtént az idei utolsó haltelepítés a téglagyári tavon.
A tavat üzemeltető Városgondnokság idén is háromszori haltelepítést
vállalt – tudtuk meg Bakó Istvántól,
a tavat üzemeltető Városgondnokság igazgatójától.
– Az első haltelepítés április első napjaiban történt, akkor valamivel több,
mint két mázsa ponty, és több, mint
két mázsa amur került a tóba. A következő alkalommal, július elején közel
három mázsa ponty került telepítésre, a harmadikra pedig most, október
első harmadában került sor, kicsivel
több, mint három mázsa ponty és közel két mázsa keszeget telepítettünk.
Mindent összevetve az összes évi telepítésmennyiség több mint nyolc mázsa
ponty, valamivel több, mint két mázsa
amur, és majdnem két mázsa keszeg.

Mi eredetileg 12 mázsát vállaltunk,
és ez meg is történt. Fogható méretű,
egészséges, két-háromnyaras halak
kerültek a tóba. Minden telepítésünk
a nyilvánosság előtt zajlik, hiszen ezek
a haltelepítések nyilvánosak. A törpeharcsa-állomány mennyisége valamelyest csökkent. Ez az a halfaj, amely
nagy károkat okoz a telepített halak
ikráiban, és megakadályozza szaporodásukat.
»Arányban van-e a telepített halak ára
az értékesített horgászjegyekkel illetve
bérletekkel?
– Összesen 53 éves bérlet, 7 tíznapos,
és 24 napijegy került értékesítésre.
Továbbra is él az önkormányzat és a
megyei horgászszövetség között létrejött szerződés, amelynek értelmében
a Lokomotív Horgászegyesület tagjai
kedvezményt kapnak. A kérdésre a válaszom igen, hiszen az értékesített je-

gyekből és bérletekből befolyt összeg
nagyjából fedezte a telepített halak
árát.
»Hogyan sikerült betartatni a haltelepítések utáni horgászati tilalmat?
– Igyekeztünk megszervezni a haltelepítések utáni teljes körű horgászati tilalom ellenőrzését. A városgondnokság
halőrei, a polgári védelem és a rendőrség aktívan részt vett ennek ellenőrzésében, köszönet érte.
»Többször szóba került az éjszakai horgászat kérdése…
– A témában két alkalommal is fórumot
szerveztünk. A tó tulajdonosa úgy vélekedett, hogy ha az éves bérletet váltók
több mint felének az lesz a döntése,
hogy igénylik, a tulajdonos nem gördít ez elé akadályt. De mivel nagyobb
érdeklődés nem kísérte a többször is
összehívott fórumot, úgy gondoljuk, a
többség nem tart erre igényt.
»LA

Kérdés: A barkácsolás, a gépkölcsönzés és a teherautó bérlés mellett mi a Barkácsbolt negyedik fő profilja?
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Hogy is volt, hogy is lesz
Kétség nem férhet hozzá, az utóbbi évtizedek legerősebb színvonalú bajnokságát
játsszák a csapatok a megyei labdarúgó bajnokság I. osztályában. Az őszi zárásra négy
részre szakadt a mezőny, nézzük ezeket a
csoportokat egyesével.
A közvetlen élmezőnyt három csapat alkotja, a bajnoki sorrendnek megfelelően ezek a
Sárvár, a Répcelak és a Celldömölk. Mint ismert, a Sárvár és a Répcelak az NB III. átszervezése miatt került egy osztállyal lejjebb,
játékoskerete inkább a sárvári együttesnek
maradt egyben. Ennek megfelelően a Sárvár
vezeti is a bajnokságot a félidőben, egyetlen vereségüket rögtön az első fordulóban
szenvedték el éppen Répcelakon 1–0-ra. Ez
volt az egyetlen meccs, ahol nem rúgtak
gólt, azt követően tizennégyszer nyertek
összesen 65 gólt rúgva. Ez egy teljes szezonra elég lehetne kis túlzással, hiszen több,
mint négygólos átlagot jelent meccsenként.
Két évvel ezelőtt a Cell 68 rúgott góllal lett
bajnok, egy éve a Kőszeg 70 góllal. Rendkívül fontos lesz számukra, hogy a téli felkészülésük jól sikerüljön, hiszen az első tavaszi
meccsüket a Répcelakkal, a másodikat a
Cellel játsszák. Gyakorlatilag el is dőlhet
ezen a két találkozón a bajnoki cím sorsa,
persze, ha az időjárás nem szól majd közbe, és nem kerülnek ezek a meccsek majd
hátrébb a versenynaptárban. Elvileg március
1-jén, szombaton folytatódik a bajnokság,
de elég csak az idei március közepére viszszaemlékezni, nem biztos, hogy indítható
lesz a bajnokság a kitűzött időben. A Répcelak bizonytalanabb teljesítményt nyújtott,
így csak a második helyen áll annak ellené-

Jöhet a huszonötödik
Jó bemelegítés volt a csapatok és a
szervezők számára a kilencedik alkalommal megrendezett Mikulás teremlabdarúgó-torna, hiszen nagyon közeleg
a jubileumi XXV. Szileszter Kupa, amit december 27–30. között rendeznek meg a
celldömölki sportcsarnokban négy kategóriában. A várhatóan idén is nagy népszerűségnek örvendő eseményt tovább
I M P R E S S Z U M

CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

» SPORT

re, hogy mindkét közvetlen riválisát (Sárvár,
Cell) legyőzte hazai pályán. Döntetleneztek
Jánosházán és kikaptak otthon a Király SZEtől. Ősszel tízszer játszottak hazai pályán, az
utolsó öt meccsüket sorozatban. Ez tavasszal
visszaüthet nekik, hiszen sok helyen nemcsak az otthon játszó együttessel, hanem
a rosszabb körülményekkel (pl. szűkebb,
egyenetlen talajú pályák) is meg kell küzdeniük majd. A Celldömölk két vereséggel
áll, a két, dobogón előttünk álló csapattól
kaptunk ki, mindkétszer idegenben. Hazai
pályán 100%-osak maradtunk, ami biztató
lehet a folytatásra, mivel mindkét vetélytársunk majd idelátogat. Persze nem lehet
csak erre a két összecsapásra koncentrálni,
figyelmeztető jel lehet, hogy nyolc mecscsünkön nyertünk egy góllal, azaz nagyon
szorosak a találkozóink még akkor is, amikor
érezhetően jobbak vagyunk az ellenfélnél.
Körülbelül azt a ritmust tartjuk, amivel két
éve bajnokságot nyertünk, egy ponttal gyűjtöttünk többet, mint akkor az első etapban,
góljaink száma 35, azaz ahhoz a már emlegetett 68–70 gólos, elvileg a bajnoki címhez
elég gólszámhoz időarányosak vagyunk. Jó
jel, hogy a végére azért csak megtaláltuk
a góllövő cipőket, az utolsó négy meccsen
13 gólt lőttünk, pedig ebben a sorozatban
három idegenbeli meccs is benne volt. Az
is pozitívum, hogy a 35 gólon 13 játékosunk
osztozik, azaz mindig van valaki, vagy vannak valakik, akik az adott napon, az adott
meccsen képesek a gólra. Egészen kivételes
az is, ahogy Hegyi László edző a csapatot
forgatja és így a kispadról rendszeresen úgy
szállnak be a játékosok a meccsbe, hogy azt
képesek is eldönteni. Nincsenek kétségeim:
ez a csapat akar és képes is lesz az utolsó
pillanatig harcban lenni a bajnoki címért!
szinesíti majd az Apák–Fiúk mérkőzés
a december 29-ei női tornát követően,
ahol olyan ismert játékosok – közben
megöregedett gyermekeikkel – csapnak
össze, mint például Szép Tamás, Csákvári Zsolt, Gőcze Imre. A Mikulás Kupán
egyébként 12 csapat vett részt, a győzelmet a celldömölki illetőségű Visszakezdők szerezték meg, a vaspöri ULME, a
sárvári EEFCÉ és a vönöcki Bocapasszt
megelőzve.
»DOTTO

A második csoportba a negyedik helyezett
Jánosházától kezdve a Király, az Uraiújfalu, a Magyarszecsőd és a nyolcadik Vasvár
tartozik. Az eleje és a vége között azért van
tíz pont, de közös jellemzője ennek a csoportnak, hogy főleg hazai pályán képesek
az élmezőny életét megkeseríteni. A bajnokságot befolyásoló tényező lesz majd az,
hogy ki, hogy tud rajtuk keresztül jutni, mi
megyünk Jánosházára, Magyarszecsődre és
rögtön a nyitányon Vasvárra. Nagyon oda
kell rájuk majd figyelni, figyelmeztető példa
a Király győzelme Répcelakon, vagy a Jánosháza döntetlenje szintén a Répcelakkal.
Az előbbi társaságtól hat ponttal lemaradva
van egy négy csapatos csoport, akik között
két pontnyi különbség van. Ők név szerint
a Bük, a Kemenesalja, a Vép és a Haladás.
Ha nem akarnak az utolsó négy, már kieső
helyet jelentő pozícióba lecsúszni, akkor
tavasszal nem engedhetnek meg egy laza
pillanatot sem főleg úgy, hogy a jelenlegi
kieső helyen olyan csapatok vannak, mint a
Rábapaty, a Kőszeg, a Kemenesmagasi és a
Szentgotthárd. Nem hiszem, hogy az aktuális
bajnok Kőszeg és a Szentgotthárd háza táján
ne használnák fel a szünetet a rendrakásra,
mindkét helyen olyan gazdasági erő és tradíció van, hogy elképzelhetetlen számomra,
hogy ne zárkózzanak fel a bajnokság végére
a középmezőnyhöz. Akkor viszont aggódhatnak azok is, akik most látszólag nyugodtabb vizeken tartózkodnak. Jó kis szezon elé
»DOTTO
nézünk, csak tavaszodna már…

Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és
Boldog Újévet
kívánunk
Mindenkinek!
Kemenes Víz kft Vezetősége
és munkatársaik
Celldömölk,
Nemesdömölki u. 20.
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MACI – CUKI
Celldömölk, Szomraky u. 2.

BÉKÉS, SZÉP ÜNNEPEKET
ÉS
ÁLDOTT ÚJESZTENDŐT
KÍVÁNUNK!
CSŐRE JUDIT
ÉS
MUNKATÁRSAI

Marics Virágszalon
Celldömölk, Kossuth L. u. 13.

Nagyon Boldog
Karácsonyi Ünnepeket
és
Egészségben,
Sikerekben Gazdag
Újesztendőt Kívánunk
Mindenkinek!
Marics Sándorné és munkatársai

DEKRA Akademie
NÉMET idősotthonok
megbízásából olyan
érettségizett munkavállalókat keres,
akik megfelelő szakképesítéssel szívesen
dolgoznának Németország területén.
NYELVI ÉS INGYENES SZAKTANFOLYAMOK,
BIZTOS MUNKALEHETŐSÉG! A részletekről
érdeklődjön: 96/529-621, laszlo.kollath@
dekra-akademie.hu AL-0088 Nysz: 07-0190-05
Munkaközv. szám:
V-M-001/43/2013-875
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Áldott Békés Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Újesztendőt Kívánunk
Mindenkinek!
Buti Károly és családja
Vönöck
Szeszfőzde

Sági úti és Jánosházi boltjainkban 10% kedvezmény
MINDEN HENTESÁRUBÓL!
A Jánosháza-Hús Kft boltjait megtalálja
az alábbi helyeken:
Sági úti bolt: 9500 Celldömölk, Sági út 188.
Jánosházi bolt: 9545 Jánosháza, Vágóhíd u. 34.
A kedvezmény más kedvezménnyel össze nem vonható.
A kedvezmény visszavonásig érvényes.
KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJÉVET
KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓNKNAK!
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ELEKTRO DISZKONT

Celldömölk, Sági u. 41. (Tesco mellett)
www.elektrodiszkont.bolt.hu

Karácsonyi akciós informatikai, számítástechnikai
termékek!
• Laptop táskák: 10” 3000 Ft, 16” 3000 Ft • Számítógéphez: egér + egérpad: 1200 Ft; Hangfal: 2.1-es
6000 Ft; 2.0: 2200–2500 Ft; Kártyaolvasó: 800 Ft;
• Fülhallgatók: 1500 Ft; • Fejhallgatók: 1800 Ft;
• Akciós mp3-ak!; • Headsetek már 1500 Ft-tól;
• Kamera táskák: 3000 Ft-tól; • Hátizsákok 16”: 4000
Ft-tól; • Fényképtokok 4”: 1000 Ft-tól; • LCD és LED
TV-k, fényképezőgépek, egyéb híradástechnikai
berendezések karácsonyi akciós áron! • LCD és LED
TV fali konzol tartók: 2500 Ft-tól; • Kombinált hűtők,
Fagyasztók, Mosógépek, Mosogatógépek, Szárítógépek; • Grillsütők, turmixgépek, tojásfőzők, kenyérsütők, vízforralók, húsdarálók, aszalók; • Hajsimítók,
Hajszárítók; • Porszívók; • Olajradiátorok
KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJÉVET
KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓNKNAK!

Tel.: 06/70/410-9337, 06-70/372-9441,
06/70/410-9338, 06/70/410-9336
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