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

TV-k, HIFI-k, hűtők, mikrók, porszívók,
villanytűzhelyek, mosógépek, olcsó konyhai
kisgépek óriási választékban!

A Bakó Trex Kft. celldömölki varrodájába
(Építők u. 10.) szeptember 01-től
folyamatos felvételt hirdet szak- és
betanított varrónőknek, egyműszakos
munkarendbe! Étkezési jegy, bejárási
támogatás vagy saját buszjárat.
Érd.: napközben 06.00–15.00 között,
a 421-791-es telefonszámon.
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TV AKCIÓ!
Mosógép, hűtő, mosogatógép CSEREAKCIÓ!
Régi gépét 5.000 Ft/db-ért beszámítjuk és ingyen
házhoz szállítjuk 25 km-en belül!
Hősugárzók, olajradiátorok 30% kedvezménnyel!
Aktuális heti akciónkat láthatják kirakatunkban is!
Tel.: 06/70/410-9337
www.elektrodiszkont.bolt.hu
Nyitva tartás: H–P 8–12, 13–17, Szo: 8–12
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Tisztelt Olvasók! Kedves Celldömölkiek!

Köszöntöm Önöket az Új Kemenesalja
hasábjain. Kívánok Celldömölk és a városkörnyék lakosainak boldog, békés,
eredményes új esztendőt.
Ünnepek utáni időszakot élünk. Családi, baráti körben ünnepeltük a karácsonyt, búcsúztattuk az óévet, és
köszöntöttük az új esztendőt. De nem
csak az év vége számított ünnepnek,
hiszen a 2014-es esztendő városunk
jubileumi éve is volt, amikor a településegyesítés 110. és a várossá avatás
35. évfordulóját ültük. Jubileumi évünk
emlékezetes marad számunkra. Nehéz,
sok munkával töltött esztendő volt, de
eredményekkel teli.
Oly mértékben és irányban fejlődött
tovább Celldömölk, hogy mára a térség
egyik legdinamikusabban változó kisvárosaként tekintenek ránk. Az elmúlt
évben is gondoltunk a gyerekekre, fiatalokra, felnőttekre és idősebbekre
egyaránt.
Három és fél évtizede várossá vált
Celldömölk, mely tény napjainkban
is komoly feladatokat ró ránk, s mely
kihívásoknak felkészülten és határo-

zottam felelünk meg. A városias jelleg
kialakításához tartozik a közterek és
utak állapotának folyamatos javítása,
amire az elmúlt évben is nagy figyelmet fordítottunk. Míg a városközpont
rekonstrukciója két cikluson átnyúló
folyamat volt, a városmagon kívül eső
utak, járdák, terek felújítása fő törekvésünk a jövőre nézve is. Szeretnénk
elérni, hogy a város utcái mindenhol
az ott élő lakók kényelmét szolgálják.
Ígéretünk volt, hogy ingyenes internethasználatra is alkalmassá tesszük a
városközpontot, így wi-fi zónát létesítettünk a Szentháromság és a Géfin tereken, amit azóta elsősorban a fiatalok
használnak, de minden korosztálynak
jó célt szolgál aktuális internetes ügyeinek intézésére.
A vasútállomás környékének felújítására európai uniós pályázatot nyertünk
200 millió forint értékben. A „Parkolj
és utazz” pályázat keretében megújult a Kossuth utca, ahol az út- és
járdafelújítás mellett kerékpárutat is
kialakítottunk a könnyebb közlekedés
érdekében. A vasútállomás előtti teret
az autóbuszos közlekedés számára újítottuk fel, és új parkolókat is kialakítottunk a parkolás megkönnyítésére.
A JUFA Ungarn Kft.-vel együttműködve 700 millió forintos fürdőfejlesztés valósult meg, melynek részeként
csúszdával és gyerekmedencével, vízi
játszótérrel bővült a létesítmény, új
szauna-blokk és pihenőhelyek lettek kialakítva. A fürdő mellett a múlt
évtől fogadja a vendégeket a négycsillagos szálloda és a szintén négycsillagos kemping, jelentősen gyarapítva
a vendégéjszakák számát. Nagy öröm
számunkra, hogy a fürdőkultúrát megalapozó, 2003-ban elkezdett építkezéshez számos európai uniós, hazai,
regionális és megyei területfejlesztési
pályázaton nyert önkormányzatunk.
Celldömölk jövőjét, fejlődését részben

Január 12-én üléseztek a képviselők
Rendkívüli ülést tartott Celldömölk Város Képviselő-testülete 2015. január 12én. A nyílt ülésen két napirendi ponttal
foglalkoztak: az első a Celldömölki Közös
Önkormányzati Hivatal alapító okiratának
és a közös önkormányzati hivatal működtetéséről szóló módosítása volt. 2013. január 1-jétől Celldömölk, Ostffyasszonyfa,
Csönge és Mersevát önkormányzatai közös önkormányzati hivatalt hoztak létre.

2013. február 1-jétől csatlakoztak hozzájuk Mesteri és Nemeskocs községek is.
2014. november 18-án Csönge község
döntött arról, hogy kilép a Celldömölki
Közös Önkormányzati Hivatalból és 2015.
január 1-jétől Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatalhoz kíván csatlakozni. A hivatal ügyfélfogadási rendje: Celldömölkön
valamint Alsóságon: hétfőn, szerdán és
csütörtökön 8–12 és 13–16 óra, kedden

a turizmusra alapoztuk, s örülök annak,
hogy a városunk, az itt élők szándékának megvalósulásához befektetőkre,
partnerekre is találtunk.
A gyermekek számára új játszótéri
elemekkel bővítve korszerűsítettük a
játszótereket. Az extrém sportokat kedvelő fiatalok részére pedig skate-pályát
alakítottunk ki a sporttelepen. Megterveztük a sportolási körülmények javítása érdekében a kosárlabdacsarnok
és a CVSE-létesítmény fejlesztését, a
beruházások az idén valósulhatnak
meg. Szintén megterveztük és beadtuk
a pályázatot a gimnázium épületének
fejlesztésére, energetikai korszerűsítésére. Zajlik a kórház területén a rendelőintézet építése, melyre az első
pályázatot akkor még önkormányzati
fenntartóként mi adtuk be. A jubileumi
évben új rendezvénnyel vártuk az itt
élőket és a Celldömölkre látogató hazai
és külföldi turistákat. A Tulipánfesztivál
nem csak programjai miatt válhat hagyományossá, de a tulipánok ültetésével városunk is tovább virágzik.
Kedves Celldömölkiek!
Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak Önöknek, hiszen csak az itt élőkkel
együtt dolgozva sikerülhetett ismét
megfelelni a kihívásoknak. A helyi közösségtől, az Önöktől kapott felhatalmazással, az Önök bizalmából teszem,
tesszük képviselő-társaimmal együtt
tovább a dolgunkat közös otthonunk
érdekében.
Új év küszöbén álunk. Az új esztendő
új terveket vetít előre. Önökkel együtt
megfogalmazott, városépítő terveink
vannak a jövőre is. Az önkormányzatok
számára egyre nehezedő körülmények
között is készen állunk a munkára továbbra is.
Hiszem, hogy együtt a 2015-ös esztendőt is eredményesen zárhatjuk majd.
Kívánok Önöknek, mindannyiunknak jó
szerencsét, erőt, egészséget, sok boldogságot az új esztendőben.
»FEHÉR LÁSZLÓ
POLGÁRMESTER

és pénteken nincs ügyfélfogadás. Izsákfán: minden páros hét szerdáján 9–11
óra. Ostffyasszonyfán: hétfőn, kedden,
szerdán és csütörtökön: 8–12 és 13–16
óra, pénteken 8–13 óra. Merseváton: kedden, csütörtökön és pénteken: 9–11 óra.
Mesteriben: hétfőn, szerdán és pénteken:
8–12 óra. Nemeskocsban: kedden 8–12 és
13–16 óra, valamint pénteken 8–13 óra.
Második napirendi pontként az Integrált
Településfejlesztési Stratégia előkészítéséhez szükséges irányító csoport létrehozásáról döntöttek a képviselők.
»LA
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Átadó ünnepség és projektzáró a Vulkán fürdőn
Projektzáró rendezvényéhez érkezett
„A celldömölki gyógy- és élményfürdő családcentrikus fejlesztése” című
program. A rendezvény keretében a
beruházás utolsó elemének, a gyerekvilágnak az átadása is megtörtént.
2012 májusában indult el az a nagyszabású beruházás a Vulkán Gyógy- és
Élményfürdőn, melynek keretében számos új objektummal és szolgáltatással
bővült a létesítmény. A családcentrikus
fejlesztés december 18-án hivatalosan is lezárult, a gyerekbarát részleg
átadásával befejeződött a közel hároméves projekt. Ez alkalomból tartott
sajtótájékoztatót Rudolf Wiedner, a Jufa
Ungarn Kft. ügyvezetője, Fehér László
polgármester és Heinrich Máté, a Jufa
Ungarn Kft. marketing- és értékesítési igazgatója. A fürdő üzemeltetését a
Jufa Ungarn Kft. és Celldömölk Város
Önkormányzata konzorciumban végzi, a
fejlesztések megvalósítása a produktív
együttműködés eredménye. A lezárult
projekt teljes költségvetése közel 740
millió forint, melyből 221 millió forint
az európai uniós támogatás. Ebből az
összegből épült fel az új exkluzív szaunavilág, a panorámás pihenők, a nyári
bejárat és nyári büfék, valamint szintén
ebből az összegből bővítették a kültéri
napozómezőt.
– Az egész komplexum három legfontosabb alappillére a fürdő, a szálloda és a
kemping. Mindhárom elem egyformán
fontos, kiegészítik egymást, függnek
egymástól” – jelentette ki Rudolf Wiedner, a Jufa Ungarn Kft. ügyvezetője. – A
most elkészült gyerekvilág is kiemelt
jelentőségű, hiszen elengedhetetlen
a hosszú távú, családcentrikus működésünkhöz. Az idei év végéig 25%-kal
több vendég érkezett a tervezettnél, ez
is azt mutatja, hogy jó úton haladunk.
Ezért természetesen 2015-re további
bővítéseket tervezünk, és ha tartjuk
magunkat ehhez az ütemes fejlődéshez, akkor két-három éven belül elérjük
azt a vendégszámot, amivel az induláskor kalkuláltunk.
– Egy több mint 700 millió forintos projekt került lezárásra – vette át a szót Fehér László, a város polgármestere. – Úgy
gondoljuk, hogy nem csak a szálloda
és a kemping vendégei miatt bővült a
fürdő, amit az önkormányzat is támogatott 100 millió forinttal, hanem a létesítmény a Celldömölkön és a térségben
élők számára is plusz szolgáltatást nyújt.
Bízunk abban, hogy a megvalósult fej-

lesztésekkel arányosan a vendégszám
is növekedést fog eredményezni, amiből az egész város profitálhat a különböző szolgáltatási területeken.
A kilenc éve megnyílt fürdőre évente
körülbelül százezer vendég érkezik. Az
üzemeltetők egyaránt bíznak abban,
hogy a szálloda és a kemping működésével, valamint a fürdő további fejlesztésével ez a szám pár éven belül
elérheti a 150 ezret is. A családcentrikus bővítések a fürdő és szálloda céljait
is szolgálják. Rudolf Wiedner elmondta,
a kisgyermekes családok megnyerésével 2015-re már 30-40 ezer vendégéjszakával tervezhetnek. A december
18-i projektzáró rendezvényen köszöntőt mondott Rudolf Wiedner, a Jufa
Ungarn Kft. tulajdonos-ügyvezetője,
Fehér László polgármester valamint
dr. Balázsy Péter megyei főjegyző. A
beszédeket követően ünnepélyes szalagátvágással a beruházás utolsó elemének, a gyerekvilágnak az átadása is
megtörtént. A hivatalos megnyitót kö-

vetően a fürdő uszodájában a Synchro
Sopron Se szinkronúszói mutatták be
színvonalas műsorukat a rendezvény
résztvevői számára. – Tulajdonképpen
közösen a Magyar Kormány és az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési
Alapjának támogatásával valósítottuk
meg ezt a közel 800 millió forintos beruházást, amelyhez 221,6 millió forintos támogatást kaptunk – összegezte
a projekt fontosabb adatait Heinrich
Máté, a Jufa Ungarn Kft. marketing- és
értékesítési igazgatója. – Ez a projekt
2012 májusától 2014. december 31-ig
tartott, ezalatt számos belső átalakítás
történt, megépült a szaunavilág, és természetesen a most átadott utolsó elem,
a gyerekvilág is. Ez volt a fürdő egyik
piaci hiányossága. Nyáron a gyerekek
a kültéri csúszdákon és medencékben
tudtak ugyan szórakozni, de a téli időszakban sajnos nem volt erre lehetőségük. Ezért is építettük meg ezt a közel
300 négyzetméteres épületrészt a különböző vízi játékelemekkel és csúszdával. A több százmillió forintos beruházás
keretében nem csak új létesítményekkel bővült a fürdő, de a már meglévő
öltözők, büfé és só-szoba is felújításra
kerültek. Így a szállodából, kempingből
és a kibővült fürdőből álló komplexum
kiválóan alkalmas osztálykirándulások,
sport- és más szabadidős táborok, valamint egyéb rendezvények megszervezésére, és természetesen a családi
pihenések helyszínül is szolgálhat.
»NÉMETH NÓRA
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Az év első celldömölki babája
A régi szokáshoz hűen ezúttal is köszöntötte a polgármester az év első
celldömölki születésű kisbabáját, 2015
első újszülöttje Kosztolánczi Mira lett.
Az egészséges kisbabát és anyukát
Izsákfára várta haza a család, a büszke
apuka és a két idősebb fiútestvér.
Korán megérkezett 2015 első újszülöttje
a celldömölki kórház szülészeti osztályára.
Kosztolánczi Mira január elsején, 12.15kor jött a világra 3700 g-mal és 52 cm-rel,
a szülést dr. Kovács Antal főorvos vezette
le. A hagyományokhoz hűen a polgármester ezúttal is ajándékcsomaggal és virágcsokorral köszöntötte az év első babáját és
a büszke anyukát. „Szilveszterre voltunk
kiírva, pontosan 31-re” – mesélte el az izgalmakban bővelkedő újévét Kosztolánczi

Adrien, Mira anyukája. „Be is jöttünk 31-én
fájásmérésre, majd az orvos visszahívott

Fórumot tartottak az 5. sz. körzet lakóinak
Megtartotta első lakossági fórumát az
5. sz. választókerület képviselője, Bakó
László. A fórumra január 12-én a Városi
Általános Iskola aulájában gyűltek össze
a körzet lakói. A gyűlésen a város vezetői mellett részt vett Szijártó László, a
megyei közgyűlés képviselője, egyben
a Vasivíz Zrt. elnökségi tagja, valamint
meghívást kapott a Vasivíz vezetősége is,
a víziközmű-szolgáltatót Kovácsné Nyári Gizella gazdasági igazgató és Németh
Gábor műszaki vezető képviselte. Miután
július 2-án a Magyar Energetika és Közműszabályozási Hivatal közérdekű üzemeltetőként jelölte ki a Vasivíz Zrt.-t, a
Kemenesvíz Kft. helyett a Vasivíz köteles
az ivóvíz-szolgáltatást és a szennyvízelvezetést és gyűjtést végezni Celldömölk közigazgatási területén. Ettől az időponttól
kezdve számos panasz és bejelentés érkezett mind az önkormányzathoz, mind a
szolgáltatóhoz az új számlázási rendszerrel kapcsolatban. Főként a társasházak
esetében merült fel probléma, ugyanis
számos tömb a július óta eltelt hat hónapban nem kapott számlát a vízdíjakról.
Ezzel kapcsolatban a Vasivíz már tartott
egy tájékoztatót a társasházak közös kép-

viselőinek december elején, a probléma
azonban azóta is fennáll. A fórumon a
szolgáltató gazdasági igazgatója elmondta, üzletszabályzatok szerint a Vasivíz hathavonta köteles számlázást végezni, és
ezt is csak hiteles mérők esetében tudja
megtenni. A társasházak főmérőinek cseréje az elmúlt hónapokban megtörtént,
decemberben pedig ez alapján kiküldésre
kerültek a vízszámlák. A gazdasági igazgató hozzátette, azok számára, akiknek
gondot jelent a befizetés, részletfizetési
lehetőséget tudnak biztosítani. Ezt követően Németh Gábor műszaki vezető vette
át a szót, aki elmondta, ahogy a kiértesítésekben is leírták, a számlázás alapja
csak hiteles mérő lehet, a házakban elhelyezett mellékmérőkről a Vasivíz nem
tudott meggyőződni. Hangsúlyozta, mellékmérős számlázást a szolgáltató csak
a társasház teljeskörű, egységes megegyezése alapján tud teljesíteni. Ehhez
feltétlenül szükséges az almérők cseréje,
hitelesítése, melynek költségei a lakókat
terhelik. A pontos műszaki feltételekről
szintén a kiértesítésekben tájékoztatták a
közösséget. A Vasivíz részletes tájékoztatója után Söptei Józsefné megjegyezte, az

Izsákfáig közlekednek a Flextronics járatai
Régóta fennálló problémát jelentett az
izsákfaiak számára, hogy a Flextronics dolgozóit szállító buszjáratok csak Alsóságig
közlekedtek, így a városrész lakosainak
maguknak kellett megoldani a két városrész között való közlekedést. A probléma

felmerült a legutóbbi, november 24-i városrészi gyűlésen is, ahol az önkormányzat
képviseletében Erdélyi Antal részönkormányzat-vezető és Lengyel László alpolgármester is ígéretet tett az ügy megoldására.
A képviselő és az alpolgármester azóta

minket elsejére, amikor a vizsgálat után
aztán meg is történt a burokrepesztés és
megkezdődött a szülés. Eleve izgatottan
jöttünk, és tulajdonképpen majdnem két
óra alatt meg is született, úgyhogy azt
gondolom, ügyesek voltunk. Ő a harmadik
gyermek a családban, kettő kisfiú van otthon, akik már nagyon várják haza a hugit.
Ráfért a családra egy kislány.” Ahogy Adrien két korábbi szülése, a január elsejei is
apás szülés volt. Adrien és férje, Kosztolánczi Ernő számára külön öröm, hogy két
fiuk, az öt és fél éves Noel és a kétéves
Erik után egy kislánnyal bővült a család.
A tavalyi évben összesen 519 szülést vezettek le a celldömölki szülészeten, melyből mindössze egy ikerszülés volt, így 520
kisbaba jött világra a városi kórházban.
A polgármester látogatásáig, január 5-ig
már öt kis újszülött érkezett az osztályra,
akiknek anyakönyvi kivonatukban a 2015ös dátum szerepel.
»NÉMETH N.
új számlázási rendszer főként azért jelent
problémát a társasházak lakóinak, mert
így az esetleges nem fizetők vízdíját is a
közösség többi tagjának kéne finanszírozni. A szolgáltató tájékoztatóját követően
Bakó László vette át a szót, aki elsősorban
megköszönte a választóknak a bizalmat,
majd örömét fejezte ki a lakossági fórumon való nagyszámú jelenlétért. Ezután
felkérte Fehér László polgármestert, tájékoztassa a lakókat az idei év terveiről.
A polgármester hangsúlyozta, továbbra is
a megkezdett fejlődés útján szeretnének
továbbhaladni, ugyanakkor hozzátette, a
városnak 150 millió forinttal kisebb költségvetésből kell gazdálkodnia, mint a
2014-es évben. Ahogy azt a polgármester beszéde után Szijártó László is kiemelte, Fehér Lászlóval mindketten a megyei
Területfejlesztési Bizottság tagjai, így
Celldömölk számíthat a közös közbenjárásra. A beszédek és tájékoztatók után a
lakók vették át a szót, akik beszámoltak
a körzetet érintő legégetőbb problémákról. Főként a járdák és utak minőségére,
a nem megfelelő csapadékelvezetésre,
a megnövekedett kamionforgalomra és
különböző szabályszegésekre érkeztek
panaszok. A képviselők meghallgatták a
kéréseket és biztosították a lakosságot a
felmerült problémák kivizsgálásáról. »NN
több alkalommal is egyeztetett a sárvári
Flextronics, valamint a Homm autóbuszos
személyszállítással foglalkozó kft. vezetőivel, és a tárgyalások végül sikerrel zárultak. Január 21-től egy szolgáltatóváltást
követően már az izsákfai buszmegállóig
fognak közlekedni a Flextronics autóbuszjáratai. A részletekről a kft. vezetői tájékoztatják majd a dolgozókat.
»NÉMETH NÓRA

5

uk_15_01_16.indd 5

2015.01.13. 21:58:13

HOBBI«

Új Kemenesalja » 2015. 01. 16.

Ékszerek bűvöletében…
Mi is az a hobbi? És miért van rá szükségünk? Azért, hogy a mindennapi
élet néha fárasztó körforgásán túl
olyan tevékenységeket találjunk,
melyben meglelhetjük nyugalmunkat. Egy jó hobbi boldoggá tesz, mert
saját elképzeléseinket valósíthatjuk
meg általa. Ezt az elvet képviseli Szalayné Somogyi Szilvia is, akinek első
számú szenvedélye az ékszerkészítés.

»Mesélj egy kicsit magadról! Kit rejt a Szalayné Somogyi Szilvia név?
– Kiskoromban leginkább a virágok keltették fel az érdeklődésemet, így dísznövénykertésznek tanultam. Az alkotás
iránti szenvedélyemet is ide vezetem
vissza. Mindig élt bennem egy bizonyos
vágy, hogy valami egyedit, különlegeset hozzak létre. Életem ezen korszakában ennek megvalósításához a virágok
szolgáltak eszközül. Már az iskolában
is gyakran előfordult, hogy saját fejem
után mentem, makacsul ragaszkodtam
ahhoz, hogy megvalósítsam saját elképzeléseimet. Nem szerettem azonban
eredményeimmel kérkedni, nem jártam
versenyekre, megtartottam őket magamnak. Az ékszerkészítésre való áttérés
második gyermekem születése után kezdett el kibontakozni. Ekkor is megmaradt
azonban személyiségemnek az a jellemző
vonása, hogy munkáimat csak a hozzám
közel álló embereknek mutattam meg,
bár ez alól akad egy kivétel. A Tulipánfesztiválon lehetőségem nyílt bemutatni őket
az Együtt Celldömölk Városért Egyesület
segítségével. Családomban rengeteg a nő,
így általában elhalmozom őket saját készítésű ékszerekkel karácsonykor, húsvétkor,
születésnapokkor, névnapokkor illetve
egyéb ünnepek alkalmával. Sok inspirációt tudok meríteni gyermekeimből is. Két
lányom van, a 12 éves Eszter, valamint a

8 éves Elina. Dísznövénykertész tanulmányaim után egy teljesen más jellegű képzésen vettem részt. Pénzügy-számviteli
ügyintéző végzettséget szereztem, mely
szakmában szintén megtaláltam magam.
Érdekesnek tartom, hogy az élet két enynyire különböző területén is megleltem a
számomra megfelelő motivációt, kihívást.
Ha valamit eltervezek, azt meg is valósítom. Így volt ez a pénzügy-számvitellel is.
Jelenleg a celldömölki Népjóléti Szolgálatnál dolgozom, ahol adminisztratív jellegű
munkát végzek és nagyon szeretem csinálni. Az ékszerkészítéssel pedig emellett
foglalkozom hobbi-szinten.
»Miért pont az ékszerek keltették fel ennyire az érdeklődésed? Honnan jött az ötlet?
– Teljesen véletlenül alakult így az egész.
Pár évvel ezelőtt a tanév végén, azon
gondolkoztunk lányaimmal, mivel is tölthetnénk tartalmasan a vakációt. Mindenképpen valami hasznos és érdekes
tevékenységet akartunk kitalálni. Ötlet
nélkül elindultunk egy általam csak beszerzőkörútnak nevezett túrára és ekkor
került egyik lányom kezébe egy ékszergyurma. Ez egy süthető gyurma, melyet
viszonylag könnyen lehet alakítani, formálni. Az egész tehát úgy indult, hogy a
gyerekeknek akartam nyári elfoglaltságot
találni, végül magamnak találtam meg a
legjobb időtöltést.
»Milyen ékszereket készítettél először és
miket csinálsz most? Van esetleg kedvenc
ékszered?
– Először apróságokat csináltam ezekből
a gyurmákból, majd később gyöngyökkel
folytattam, illetve a két anyagot kombináltam. Jelenleg az üveglencsés ékszerek
készítését szeretem a legjobban. Kipróbáltam továbbá a makramé technikát is,
mellyel készítettem karkötőket, nyakláncokat. Minden korosztály számára szívesen kreálok ékszereket. Stílusomat nem
tudom meghatározni. Nem minden tetszik, amit ma divatosnak neveznek, olyat
pedig ami nem tetszik, nem is készítek.
Megfigyelem az új trendeket és ezeket
átszűröm saját személyiségemen, így próbálok újat alkotni. Visszajelzések alapján
ez egy jó stratégia.
»Általában mennyi ideig tart egy-egy darab elkészítése?
– Változó. Ha hirtelen, spontán támad egy
ötletem, szeretem azt minél hamarabb
megvalósítani, mert azonnal szeretném
látni a végeredményt. Ezzel ellentétben
vannak olyan munkáim is, melyek komoly
előkészületet igényelnek. Ilyenek például
az üveglencsés ékszerek, mert azok elkészítése kellő mennyiségű időt és türelmet

követel. Komoly tervezési folyamat előzi
meg egy-egy ilyen nyaklánc létrejöttét.
Meg kell találni hozzá a megfelelő fényképet, amely gyakran komoly kutatómunkával jár. Ezután ki kell őket nyomtatni,
majd ellenőrizni kell, nem homályos-e az
adott kép, megfelel-e az általam támasztott kritériumoknak. Ha mindez megvan,
még mindig adódhatnak esetleges hibalehetőségek. Legutóbb ilyen kellemetlenség az összeragasztás során adódott. A
ragasztó rosszul száradt meg az üvegen,
foltot hagyott. Ilyen esetben azonnal szétszedem az egészet és újrakezdem a folyamatot az elejéről. Szerencsére ilyen ritkán
fordul elő.
»Az ünnepek közeledtével van esetleg
olyan ékszer, amit mindenképp szeretnél
elkészíteni?
– Családtagjaim, valamint ismerőseim
számára több ékszert is készítettem ajándék gyanánt, bár ez az utóbbi időben már
elég megszokottá vált. Ilyenkor csinálok
kicsit szezonálisabb ékszereket is, például
hóemberes fülbevalót, vagy rénszarvasos
nyakláncot. Ékszereken kívül, minden évben saját magam készítem el az adventi
koszorúnkat is, így ez sem volt szokványos. Karácsonyfadíszekkel viszont nem
szeretek bíbelődni, ezekből mi is a hagyományos gömbdíszeket kedveljük.
»Milyen terveid vannak az ékszerkészítéssel kapcsolatban a jövőre nézve?
– Mindenképpen szeretnék megmaradni hobbiszinten. Több szempont miatt is.
Legfőképp azért, mert számomra ez egy
olyan tevékenység, amit önmagamért
végzek, elsődleges céljának azt látom,
hogy engem tegyen boldoggá. Természetesen örülök, ha mások is pozitív véleménnyel vannak munkásságomról, de
nem ez a fő szempont. Önmagam megvalósítását tűztem ki célul és ehhez egy
általam megszabott időbeosztás kell, valamint olyan ékszerek készítése, melyek a
saját szépségérzetemhez igazodnak.
»NÉMETH ALÍZ

Nyereményjáték
Az újság egyik oldalán elrejtettünk
egy kérdést, melyre a helyes válasz
megtalálható a szövegben. A beküldők között egy Szalayné Somogyi
Szilvia által készített rénszarvas medálos nyakláncot sorsolunk ki.
Beküldési határidő: 2015. január 23.
Címünk: ujkemenesalja@celldomolk.
hu, vagy Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, II. emelet 9.
számú iroda (Dr. Géfin tér 1.)
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Minden, ami praktikus, egy helyen: a PraktiSágban
2014 szeptemberében megnyílt a
PraktiCell Kft. első alsósági üzlete,
mely a PraktiSág nevet kapta, ezzel
is utalva területi elhelyezkedésére.
Mezőgazdasági, barkács- és autós
bolt mivolta lévén széleskörű kínálatot biztosít az üzlethelységbe betérőknek ezen kategóriákon belül.
Az új üzlet profiljáról Kuthi Szilárddal
beszélgettem.

»Honnan jött a PraktiSág ötlete?
– Az üzlet megnyitása már régóta tervben volt, de sokáig csak ötlet maradt,
nem valósult meg. A nemrég elhunyt
Deé Zoli bácsi unszolására azonban komolyan is elkezdtünk foglalkozni azzal,
hogy szükség van-e egyáltalán egy újabb
üzletre. Deé Zoli bácsi és még számos
partner, illetve lakos által hangoztatott
indok egyszerű volt. Mivel cégünk bázisa
Celldömölk központjában található, más
városrészek lakóinak nehézséget okozhat
ennek megközelítése. Mivel nagyon széleskörű a Kft. profilja, sok mindennel foglalkozunk, nagyon sok minden kapható.
Ha csak egy-egy apróbb mezőgazdasági
cikkre, barkácsolással vagy autókkal kapcsolatos termékre volt szüksége egy alsósági lakosnak, eddig be kellett utaznia
Celldömölk központjába azért, hogy meg
tudja vásárolni a kívánt terméket. Ez sokszor rengeteg bosszúságot, nehézséget
okozott számukra, valamint akár komoly
időveszteséggel is járhatott, ha esetleg
nem tudtak gépjárművel bejönni a belvárosba. Mind a gyaloglás, mind a biciklizés,

vagy a helyi járattal való utazás, annak
kötött menetrendje miatt időigényes feladat. Így gyakran előfordult, hogy a leendő vásárlónk mégsem lett vásárló, mert
inkább elvetette vásárlási szándékát, annak viszonylag bonyolult megvalósítása
miatt vagy a megvásárolni kívánt termék
mennyiségét csökkentette, ezzel is megkönnyítve annak hazaszállítását. A gazdasági lehetőségek mérlegelésével, hosszú
előkészítés után úgy döntöttünk, szükség
van az alsósági üzlethelyiség megnyitására, így 2014 szeptemberében erre sor
is került, hiszen célunk további elégedett
ügyfelek gyűjtése, valamint a kereskedelmi lehetőségek maximális kihasználása.

»Mi az alsósági üzlet fő profilja?
– Az alsósági üzlet kifejezetten mezőgazdasági, barkács- és autós bolt. Az
előkészületek során számoltunk azzal,
hogy Alsóság más jellegű városrész, mint
Celldömölk. Kevesebb lakosú, kisebb
területű, más infrastruktúrájú, valamint
Ság hegy orientáltabb, hisz közelebb van

hozzá, így a bolt kínálatát is ezekhez a
tényezőkhöz igazítottuk. Az alaptermékek a mezőgazdasági termékek, vegyszerek, szerszámok, gépek és hasonlók,
de emellett mindenféle barkácsáru megtalálható, illetve autókkal kapcsolatos
termékek, melyekkel hozzáértő eladó
szolgálja ki a vásárlókat, hisz számunkra
fontos szempont a magas szintű szakértelem.
»Miben különbözik a Praktiság kínálata a
PraktiCell kínálatához képest?
– A sági üzletben elérhető termékek
nem sokban különböznek a PraktiCell kínálatától. Azt tudni kell, hogy ez egy kicsi
bolt, a volt posta épülete, mindössze 50
négyzetméter, így nyilván megvannak a
területi korlátaink. A jövőben további fejlesztéseket fogunk végrehajtani. Ennek
keretében vetőmagokat, műtrágyákat
szeretnénk bevenni a kínált termékek
körébe. Tervben van továbbá egy kisebb
bővítés is, melyet a bolt belső udvarában,
kertjében kívánunk megvalósítani. Itt lehetősége lesz a vevőnek kisebb mennyiségű építőanyagot, cementet vásárolni,
így ezért sem kell majd az alsósági lakosoknak Celldömölkre bejárni.
»Az interneten is megtalálhatóak vagytok…
– Igen, ez így van. Létezik egy www.
praktisag.hu nevű weboldal, mely jelenleg fejlesztés alatt áll. Webáruházunk
éppen átalakulóban van, komoly megújulásra számíthat az online vásárló.
Megtalálhatóak vagyunk továbbá a jelenleg legnépszerűbb közösségi oldalon,
a Facebookon is, Praktiság Mg.-i, Barkács
és Autós Bolt néven. Itt az érdeklődő folyamatosan frissülő információkat találhat a boltunkban található termékekről,
aktuális akcióinkról. Fontosnak tartjuk bizonyos időközönként nyereményjátékok
meghirdetését is, melyek iránt nagyon
nagy az érdeklődés.
»NÉMETH ALÍZ

Nyereményjáték
Az újság egyik oldalán elrejtettünk
egy kérdést, melyre a helyes válasz megtalálható a szövegben. A
beküldők között a PraktiSág által
felajánlott 5000 Ft értékű vásárlási
utalványt sorsolunk ki.
Beküldési határidő: 2015. január 23.
Címünk: ujkemenesalja@celldomolk.
hu, vagy Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, II. emelet 9.
számú iroda (Dr. Géfin tér 1.)
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Karamazov a Soltis Lajos Színházban

Január 7-én egészen különleges élményben lehetett részük a celldömölki Soltis
Lajos Színházba látogató művészeteket
kedvelő érdeklődőknek. A MU Színház és
a FÜGE, azaz a Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület karamazov című közös
produkciója látogatott el városunkba. A
darab alapját Dosztojevszkij örök érvényű
regénye, a Karamazov testvérek adta. A
kezdés előtt negyed órával már minden
néző megérkezett, izgatottan várták a
produkciót az előtérben. Nagy volt az érdeklődés, az előtérből beszállingózó nézők
helyet foglalásával a Kamaraszínház terme
szinte teljesen megtelt. Az idén 35 éves
Soltis Színház mindig is nagy hangsúlyt
fektetett arra, hogy nívós vendégelőadá-

sok is helyet kapjanak az évad repertoárjában. E cél megvalósításához az intézmény
folyamatos támogatást kap a Nemzeti Kulturális Alaptól. Így jutottak el Celldömölkre
is a karamazov fiúk. A Laboda Kornél által
rendezett darab szereplői Adorjáni Bálint,
Jankovics Péter, Lazók Mátyás és Orosz
Ákos nem csak színpadi jelenlétükkel,
valamint sokszínű színészi tehetségükkel
járultak hozzá az előadás sikeréhez, más
módon is kivették a részüket a produkció
tökéletesítésében. Az alapmű kiválasztása
az egyik szereplő, Lazók Mátyás nevéhez
köthető. Döntésében fontos szempont
volt, hogy a Színművészeti Egyetemen
tanult volt osztálytársaival játszhasson
együtt, így jött az ötlet, hogy egy testvérekről szóló regény legyen a feldolgozandó
mű, ezzel is kifejezve a köztük lévő szoros
köteléket. A szereplők egyébként négy
különböző színházban játszanak jelenleg.
A nézőt meglepetésként érhette, hogy a
darab szövege néhány helyen durvábbnak
hatott az eddig megszokott Karamazov
testvérek feldolgozásokkal szemben. Az
eltérés csupán azért lehetséges, mert a
szövegíró Faragó Zsuzsa és Laboda Kornél
páros nem a megszokott Makai Imre féle

Újévi operettgála a Maya trió jóvoltából
December 28-án tekinthette meg a közönség a Maya Trió újévi operettgáláját.
A műsor szép számú érdeklődőt vonzott
a Kemenesaljai Művelődési Központ és
Könyvtár Színháztermébe. A Horváth
Melinda és Kamenik Klaudia magánénekesek, valamint Mohácsi Attila színész által alkotott társulás mediterrán
hangulatú műsort varázsolt a színpadra
az évszakhoz illő zord időjárás ellenére.
Az est bevezető első periódusában könynyed slágerek hangzottak el, mintegy
ráhangolódásként az operett műfajára.
Felcsendültek örökzöld táncdalok, vala-

mint filmzenék, mint például a Hyppolit,
a lakáj című filmvígjátékból jól ismert
Pá, kis aranyom, pá című dal. A trió zenei repertoárja azonban nem merült
ki ennyiben, ígéretükhöz híven egyre
közelebb kerülhetett a néző az operett
műfajához. Az est ezen része ifj. Johann
Strauss Denevér című operettjének Kacagó áriájával kezdődött. A mediterrán
hangulat jegyében elhangzott több olasz
klasszikus is, köztük az O sole mio. A
rendezvény folyamán végig feltűntek a
színpadon a Trió táncosai is, akik számos
műfajban mutatatták be tehetségüket,

Karácsonyi hangverseny
December 19-én tartotta meg hagyományos karácsonyi hangversenyét a
celldömölki Ádám Jenő Zenei Alapfokú
Művészeti Iskola. A zsúfolásig megtelt
kamarateremben megrendezett műsort
Bejczi Károly, az intézmény igazgatója
nyitotta meg. Ünnepi köszöntője során kitért arra, hogy karácsonykor nagy
szerepet kap a múlt és a jövő egyaránt.
Az év ezen időszakában összegezzük a
mögöttünk álló esztendő eseményeit,

történéseit, valamint felkészülünk az
előttünk álló év kihívásainak sikeres teljesítésére, melyhez az erőt önmagunkból
és családunkból meríthetjük, hisz képesek vagyunk a folytonos megújulásra. A
folytatásban az iskola diákjai, valamint
tanárai vették át a főszerepet. Először az
iskola növendékei ragadtak hangszert,
melyeken az esemény jellegéhez illően
karácsonyi dalokat játszottak. A hangverseny második részében az iskola tanárai

fordításból dolgozott, hanem az eredeti,
Dosztojevszkij által írt orosz szöveget vette
alapul. A színészek is aktív szerepet vállaltak az adaptáció létrejöttében. A produkció
során rengeteg narráció, átvezető szöveg,
valamint dallamos, jól megjegyezhető szövegű dal színesítette az előadást. Ezek javarészt a szereplők szerzeményei. A darab
az erőteljes színészi játékra és magára a
szövegre fekteti a hangsúlyt, mely impulzív, így könnyen kiragadja a nézőt megszokott hétköznapi világából a közel kétórás
játékidő alatt. A díszlet ebből adódóan egy
asztalban és néhány székben ki is merül.
Az előadás nem egy konkrét cselekményre, hanem intenzív helyzetekre fókuszált,
ezek adták annak dinamikáját. Központi
témája a hit, az útkeresés, a helyes döntések meghozatala volt a három karamazov
fiú, valamint a fiúk és édesapjuk között
feszülő konfliktus bemutatásán keresztül.
A karamazov kis betűvel való írása sem
véletlen, nem elírás. Jelzőként értelmezik
mind a színészek, mind pedig a dramaturgok. A karamazov létrejöttének célja közel
sem az eredeti regény hű bemutatása.
Arra világít rá, hogy minden ember jelleme tulajdonképpen hasonlít a karamazov
fiúkéra, hisz mindannyian természetünkből fakadóan követjük el hibáinkat.
»NÉMETH A.
mégis a leglátványosabb produkciójuk
a Ti voglio bene assai című olasz klaszszikus előadása alatt bontakozott ki.
Sárközi Holler Ágnes, Réti Szilvia, Csöpüs
Marci, valamint a celldömölki Horváth
Ádám minden mozdulatával elkápráztatta a közönséget. Végül a magyar operett
sem maradhatott ki a vidám hangulatú
műsorból. A nézőtéren ülők közös énekléssel és folyamatos tapssal jutalmazták többek között A lyányok, a lyányok
és a Hajmási Péter, Hajmási Pál… című
közkedvelt slágereket. A rendezvényre
ellátogatók körében egyöntetűen nagy
sikert aratott a Maya trió újévi gálaestje, és egyetértettek abban, hogy a gála
méltó zárása volt a 2014-es évnek. »NA
léptek színpadra. A produkciók között helyet kapott egy szoprán ária is, valamint
idén sem maradhatott ki a műsorból a
csengettyűk hangja sem, mely többször
is felcsendült az est folyamán. A szervező
tanárok több különlegességgel is készültek. Előadásukban hallható volt Ady Endre Harang csendül című versének zenés
átirata, valamint a Misztrál Együttes nevéhez köthető Advent című dal, majd a
rendezvény zárásaként Szalóki Ági Karácsony estéjén című régi magyar énekével
köszönték meg a szervezők a megjelentek figyelmét.
»NÉMETH ALÍZ
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»MÛVELÔDÉS

Jótékonysági koncert a celldömölki mentőállomás javára

December 23-án szép számú közönség
gyűlt össze a Kemenesaljai Művelődési
Központ és Könyvtár Színháztermében,
ahol az Együtt Celldömölk Városért Egyesület szervezésében jótékonysági koncert
került megrendezésre a celldömölki mentőállomás javára. Fehér László polgármester köszöntőjében szólt a celldömölki
egészségügy jelenlegi helyzetéről, majd
köszönetet mondott mindazoknak, akik
ellátogattak az estre, mert jelenlétükkel
egy nemes és fontos cél megvalósításához
járultak hozzá. Első fellépőként St. Martin
előadóművész lépett színpadra, aki először látogatott Celldömölkre. Műsora a Lelkek érintése címet viselte. Virtuóz játékát
szaxofonon, pánsípon, valamint furulyán
adta elő. Produkciója osztatlan sikert aratott a nézők körében, többször is visszatapsolták a színpadra a művészt. Előadását
Marics Sándorné, az Együtt Celldömölk
Városért Egyesület elnöke köszönte meg a
művésznek. Az est második részében egy
igazi olasz karácsonyi hangulatot varázsolt
a színpadra Domenico Menini operaénekes, Denis Biancucci zongoraművész, valamint Fabio Vagnarelli színész-komikus,
énekes. Az olasz vendégművészek fergeteges produkcióját a nézők vastapssal
jutalmazták. Az est zárásaként Söptei Józsefné alpolgármester-asszony, az Együtt
Celldömölk Városért Egyesület elnökségi
tagjának köszönetnyilvánítása hangzott
el mind a fellépő művészek, mind pedig a
rendezvényen megjelentek felé. Beszédé-

ben kiemelte: fontosnak tartja azt az öszszefogást, amelyet a város és a környéken
lakók ismét bizonyítottak azzal, hogy belépőt vásároltak a jótékonysági hangversenyre, illetve a négy adventi hétvégén a
gyertyagyújtások helyszínén is támogatták a celldömölki mentőállomás ügyét.
A jótékonysági rendezvényt támogatták:
az Együtt Celldömölk Városért Egyesület
150 ezer, Bakó László 96 ezer, Söptei Józsefné 80 ezer, a Swietelsky Vasúttechnika
Kft. 60 ezer, a Sághegy Térsége TDM 60
ezer, az OTP celldömölki fiókja 50 ezer, a
Vasivíz Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt.
50 ezer, Homlok István és a celldömölki
mentőszolgálat dolgozói 45 ezer, Pannónia Security 48 ezer, Cell-Coop Kft. 40 ezer,
dr. Kiss Annamária 40 ezer, dr. Pörneczi
Károly 40 ezer, Marics Sándorné 40 ezer,
a Cellenergo Energiatermelő és Távhőszolgáltató Kft. 32 ezer, Kovács Lajos 30 ezer,

Magyar Kultúra Napja díjátadással
és könyvbemutatóval
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz kéziratát. Ennek a jeles
dátumnak emléket állítva, 1989 óta ekkor ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját,
amelynek előestéjén, 2015. január 21én (szerdán) 18 órakor kerül sor a celldömölki városi ünnepségre a Kemenesaljai
Művelődési Központ és Könyvtár Art Mozi
termében. A rendezvény keretében adják
át az önkormányzat 2015. évi Kresznerics
Ferenc-díjait a kultúra és az oktatás területén nyújtott kiemelkedő teljesítmények
elismeréseként. Az est második részében
a frissen megjelent Kemenesaljai Életrajzi
Lexikon című kötet közönségtalálkozóján
vehetnek részt az érdeklődők. A tájegységünkhöz kötődő 180 jeles személyiség
életútját felvázoló gyűjtemény térségünk

Irodalmi est Radnóti tiszteletére
December 15-én a Kemenesaljai Művelődési Központban irodalmi rendezvény keretében tisztelegtek a hetven éve elhunyt
Radnóti Miklós emléke előtt. Az estet Némethné Őri Irma írta és állította össze, az
előadásban pedig segítségére volt Bartha
István, dr. Horváth András, Gulyásné Vass
Veronika, Simó Éva és Tóth Rebeka, akiknek szavalataik nemcsak Radnóti alkotásait
közvetítették, de életútját is összefoglal-

K&H Bank 20 ezer, Nemeskocs település
20 ezer, Benkőné Remport Lilla 10 ezer,
Németh Roland 10 ezer, Sági Pálné 10 ezer
forinttal. Köszönet érte. Az Együtt Celldömölk Városért Egyesület köszöni továbbá
mindazon névtelen adakozók támogatását is, akik hozzájárultak ahhoz, hogy az
egymillió forintnyi adomány összejöjjön a
celldömölki mentőállomás javára.

ták. A mindössze 36 évesen elhunyt költő
tekintélyes életművet hagyott hátra, stílusára jellemző volt az avantgárd verseszmény, a korérzés kifejezésére való törekvés
és a gondolatiság. Az egyébként katolizált
Radnótit zsidó származása miatt előbb
1940 szeptemberében, majd 1944 májusában munkaszolgálatra küldték, utóbbiból
már nem tért haza. November 9-én a Győr
megyei Abda község határában 21 társá-

történetének hiánypótló, biográfiai nézőpontú reprezentatív albuma.
val együtt agyonlőtték. Életének utolsó
napjaiból is maradtak fenn költemények,
melyeket a tömegsírjából előkerült naplója, a bori notesz tartalmazza. A hétfő esti
irodalmi esten Őri Irma és barátai a költő
különböző életszakaszaiból merített idézetekkel és az életét elbeszélő összekötő
szövegekkel emlékeztek a hetven éve elhunyt Radnótira. A rendezvényen nagyszámú közönség gyűlt össze, akik nemcsak a
versszavalatokat, de az estet aláfestő zenei
kíséretet is meghallgathatták Tóthné Zámbó Éva és Tóth Péter előadásában.
»NN
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Parlamenti különórán vettek részt a gimnazisták
December elsején a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium diákjai lehetőséget kaptak, hogy Budapestre
utazzanak és egy parlamenti különórán vegyenek részt.

Borús, hétfő reggeli napon indultunk vonattal: harmincnégy berzsenyis diák és
kísérőtanáraink: Dr. Lennerné Patkó Ildikó és Mészáros Gábor. Csoportunkat a
7. h, 9. a, 10. a, 11. h és 12. h osztály
tanulói alkották. Utazásunk alatt jókat
beszélgettünk, így hamar eltelt a majdnem háromórás vonatút. Délelőtt 10.45re, nagy pontossággal érkeztünk meg a
Parlament hátsó kapujához. A biztonsági

őrök már vártak minket, és megkezdődött az ellenőrzés, aminek lényege, hogy
semmilyen tiltott dolgot ne vigyünk be
magunkkal. Hatalmas hangsúlyt fektetnek a biztonságra, de ez magától értetődő. Csoportunkat egy kedves, közvetlen
hölgy fogadta. A bemutatkozás után ő
kalauzolt minket a nap végéig. Első utunk
az Országgyűlési Könyvtárba vezetett.
Megnézhettük a nagy becsben tartott
könyveket. Nekem legjobban egy ottani
kis olvasósarok tetszett, ahonnan az ablakon át gyönyörű panoráma nyílt a Dunára. Ezután próbára tehettük Parlamenttel
kapcsolatos tudásunkat egy kvíz keretében. Egy másik diákcsoport ellen versenyeztünk. A délelőtt folyamán a koronát
és a koronázási ékszereket is láthattuk.
Delet ütött az óra, amikor az Országgyűlési Őrség díszelgő bemutató modulját
tekinthettük meg. Megtudtuk, hogy számukra a fegyelem és a helyes testtartás
a legfontosabb. Az őrök óránként váltják
egymást, és az őrségváltást is láthattuk.
Eközben megtanulhatták a vállalkozó
szellemű diákok a kormányőrök tisztelgő
mozdulatait. Egy órakor ebéddel vendégeltek meg bennünket. Mindenki kapott
egy-egy szendvicset, üdítőt, valamint
aprósüteményt. Délután lehetőséget
kaptunk, hogy a karzatról megtekintsük
a plenáris ülést, de váratlanul épp akkor

rendeltek el szünetet. A programváltozás oka az volt, hogy az Alkotmánybíróság elnökének aznapi megválasztása
után az ő eskütételére vonulták át egy
másik terembe a képviselők. Így is több
országosan ismert kormánypárti és ellenzéki politikust láthattunk, miközben
idegenvezetőnk az ülésteremről beszélt.
Ezután egy szimulációs játékban vehettünk részt. Mondhatjuk, ez volt a nap
fénypontja. Izgalmas feladatot kaptunk:
egy törvényjavaslatot kellett megszavaznunk. A látogató diákcsoportokat három
különböző „pártra” osztották. Szavazással eldöntöttük, hogy ki legyen a Házbizottság elnöke, mellé egy főtitkár és egy
jegyző került. Mellékszereplőknek is jutott hely, így teljessé vált a játék. Jót szórakoztunk, egyúttal betekintést kaptunk
az Országgyűlés munkájába. Végezetül
Dr. Vitányi István Józsefnek, Berettyóújfalu országgyűlési képviselőjének előadását hallgattuk meg, amelynek témája
az országgyűlési képviselők tevékenysége és munkája volt. Délután négy órakor
véget ért a program. Nagyon tetszett
mindenkinek ez az élményekkel teli nap.
Kellemesen elfáradva indultunk vissza a
vonatra, majd hét óra után nem sokkal
érkeztünk haza.
»HORVÁTH FLÓRA 9. A OSZTÁLYOS TANULÓ
CELLDÖMÖLKI BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM ÉS SZKI

Az adventban is tevékenyek voltak az alsóságiak
A karácsonyi időszak – mint mindig
– ezúttal is ismét a szeretetről, öszszefogásról, az adakozásról szólt az
Alsósági Tagiskolában. Az „Adventtől
karácsonyig” elnevezésű projekt november utolsó napjaiban kezdődött
és egészen az ünnep eljöveteléig tartott. A gyerekek, szülők pedagógusok
legjobb szándékuk és tudásuk szerint
tették szebbé a hétköznapokat.

Rénszarvas-készítő pályázat hozta öszsze a családokat egy-egy figura elkészítéséhez. A különböző technikával
készült, színvonalas alkotások mutatták
az alkotókedvet, a gyermekek és szülők
kreativitását. Az elkészült rénszarvasok
az iskola folyosóit díszítették a várakozás időszakában. A városrészi Mikulás
ünnepélyen az alsó tagozatos osztályok
várták zenés, táncos műsorral a nagyszakállút. A Szülői Munkaközösség karácsonyi vásárt szervezett, melyhez a
szülők karácsonyi díszekkel, dekorációkkal, ajándéktárgyakkal és süteménnyel
járultak hozzá. A bevételből két súlyos
betegséggel küzdő tanulójuk családjának mindennapjait tették szebbé,
mielőbbi felgyógyulásukat kívánva. A
„sági sulisok”változatos műsorral szerepeltek a városrész karácsonyi rendezvényein, az utolsó tanítási napon pedig
az 5. osztályosok a regölés népszokását
elevenítették fel. 2014. december 18-án
került sor a projekt zárására. Karácsonyi
dalok, hangszeres előadások, versek s

egy rénszarvas-tánc varázsolt ünnepi
hangulatot az alsósági tornacsarnokba.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni a Berzsenyi Dániel Gimnázium
és Szakképző Iskola bútorasztalos és
női szabó tanulóinak, valamint tanáraiknak: Enyingi Áronnak, Horváth Jánosnak és Németh Juditnak, hogy az
Alsósági Tagóvoda Búzavirág csoportjába járó gyermekek ünnepét és mindennapjait szebbé tették a gyönyörű
babaház ajándékozásával.
További munkájukhoz sok sikert kívánnak
»A BÚZAVIRÁG CSOPORT GYERMEKEI ÉS DOLGOZÓI
Kérdés:
Melyik ékszer elkészítésével foglalkozik Szilvia jelenleg a legszívesebben?
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Megkérdeztük
» válaszoltak

»OLVASÓI OLDAL

Hogyan védekezik a téli fásultsággal szemben?

»KÉRDEZ: NÉMETH ALÍZ

»FOTó: NÉMETH NóRA

Németh
Dánielné

Ebben a hideg időben könynyen lehet beteg az ember,
ezért télen általában vitaminokat szedek, így van ez most
is. Kereskedelemben dolgoztam 43 évet, 10 éve nyugdíjas
vagyok, sokat tudok pihenni,
az időjárás mostani változékonysága azonban könnyen
megvisel. A mínusz fokok és
a hirtelen meleg közti ingadozás nincs jó hatással szervezetemre. Igyekszem aktívan
tenni ez ellen, minden nap
kerékpározom. A borongós téli
napokon kicsit lehangoltabb
vagyok néha, mint mindenki,
de szerintem ez természetes.

Mészáros
Richárd

Idén az újévi fogadalmam az
volt, hogy egészségesebben
étkezem. Így erre most nagyon odafigyelek, ezenkívül
különböző vitaminokat is szedek. Régebben rendszeresen
jártam futni, de ez kislányom
születésével abbamaradt. Jelenleg egy éves és szabadidőmet vele töltöm. Az ünnepek
alatti kiadós pihenés után
nehéz újrakezdeni a munkát,
de megkönnyíti ezt az, hogy,
új célokat tűztem ki magam
elé és ebből szerzek motivációt. Egy új év mindig bizonyos
fajta újrakezdést is jelent, új
lehetőségek kiaknázását.

Szabó
Erzsébet

Természetesen engem is megvisel az időjárás állandó változékonysága, lehangoltabb
vagyok, ha felhős, borús az idő.
A fáradtság ellen vitaminokkal
védekezem, sajnos rendszeresen sportolni gyermekeim mellett nincs időm, de ha mégis
felszabadul valamennyi, eljárok tornázni. Saját táplálkozásomra annyira nem figyelek,
gyermekeimnél viszont nagy
gondot fordítok arra, hogy sok
gyümölcsöt és zöldséget egyenek. A pihenés után nehéz
volt visszaállni a munkába, de
ahogy telnek a napok, egyre
könnyebben megy.

Kovács
Krisztián

Télen mindig több időt fordítok
arra, hogy ki tudjam pihenni
magam. Ilyenkor szabadidőmben sokat alszom, többet
pihenek, ezáltal fel tudok töltődni és új lendületet tudok
nyerni munkámhoz. Előfordul,
hogy vitaminokat is szedek,
de az egészséges étkezésre,
életmódra annyira nem figyelek, maximum több gyümölcsöt eszem ilyenkor. Sportolni
sem szoktam, kevésbé aktív
pihenési módokat választok.
Újévkor régen megfogadtam,
hogy leszokom a dohányzásról, de ez sosem sikerült, így
idén már nem tettem meg.
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42. Vas Népe díjátadó a megye legjobb sportolói számára
A Vas Népe 1973 óta hagyományszerűen
köszönti Vas megye legjobb sportolóit.
Idén sem volt ez másképp. December
22-én, immár 42. alkalommal került
sor a díjátadó ceremónia megrendezésére a szombathelyi Megyeházán. A
gálán minden évben elismerést kapnak
a megye legjobb női, férfi sportolói, a
legjobb sportcsapatok, edzők, valamint
a legjobb utánpótlás sportolók is. Az
ünnepségen felszólalt Majthényi László,
a Megyei Közgyűlés elnöke, valamint
Halmágyi Miklós, a Vas Népe lapigazgatója, főszerkesztője is. Beszédükben
mindketten kiemelték Bodor Ferenc, a
Vas Népe nyugdíjas sportrovat vezetőjének kiemelkedő szerepét a rendezvény
évtizedek óta tartó folyamatos megrendezésében, szervezésében. Celldömölk
idén is érintett volt az eseményen. Az

est folyamán a CVSE-Swietelsky-Wewalka asztalitenisz csapata vehette át Vas
megye legjobb csapatának járó díjat. Az
immár ötödször is magyar bajnoki címet
szerző Fazekas Péter, Ecseki Nándor, Kosiba Dániel játékosok, valamint Klampár
Tibor vezetőedző, Obráz István edző és

Balázs Béla, az asztalitenisz szakosztály
ügyvezetője együtt vették át a teljesítményükért járó elismerést. A csapat
vezetőedzője sorba vette az általuk elért eredményeket, értékelte azokat,
valamint elmondta, nagy büszkeséggel
tölti el, hogy már évek óta átvehetik e
rangos elismerést. Szó esett továbbá a
december 19-én és 20-án Budapesten
megrendezett Generációk csatája elnevezésű asztalitenisz gáláról is, melyen
Klampár Tibor is, mint játékos szerepelt.
A díjátadó gálán részt vett Fehér László
polgármester, valamint Homlok Zsolt,
a Swietelsky Vasúttechnika Kft. ügyvezető igazgatója is, aki elmondta, hogy
kiemelkedően fontosnak tartja a helyi
sportcsapatok, köztük az asztalitenisz
szakág folyamatos támogatását.
»NÉMETH ALÍZ

„Fontos, hogy támogatásunkkal szolgáljuk a város sportéletét”
Beszélgetés Homlok Zsolttal, a Swietelsky Vasúttechnika Kft. ügyvezetô igazgatójával
»Mit jelent a Swietelsky Vasúttechnika
Kft. számára mint nagyvállalat számára
a sport támogatása?
– Celldömölkön az asztalitenisz szakosztályt, illetve a labdarúgást támogatja a
Swietelsky Vasúttechnika Kft. Egy vállalat életében nagyon fontos, hogy ismerje gyökereit. Annak ellenére, hogy
ma már az ország szinte minden pontján, illetve az országhatáron túl is vállalunk feladatokat, a munkavállalóink
jelentős része celldömölki, illetve Celldömölk környéki lakos. Ilyen szempontból azt gondolom, hogy a mi cégünk
e területtől nagyon sok jó szakembert
kap és képez, valamint bízunk benne,
hogy a jövőben még több embert sikerült munkavállalóink körébe fogadni.
Fontosnak érezzük, hogy egy cég társadalmi felelősségvállalást tudjon bizto-

sítani az állampolgároknak, így mi ezt
az utánpótlás-nevelés, valamint a sport
irányába tesszük meg. Egyik részről ez
a versenysport, másrészt vannak támogatásaink a celldömölki egyesületben a
kézilabda és a foci tekintetében is.
»Miben valósul meg a Swietelsky Vasúttechnika Kft. támogatása?
– A sport területén is vannak éves gazdálkodási tervek, melyeket előzetesen
egyeztetünk. Ha ezek nem megfelelőek, forrást biztosítunk a biztos működéshez. Erre azért van szükség, hogy
már év elején tervezni tudjon az adott
szakosztály, hogy lássa azt, milyen játékoskerettel, illetve milyen célokkal tud
nekivágni a jövőnek. Ez a sportéletben
nagyon fontos dolog.
»Milyen hatással van ez a fajta támogatás
magára a Swietelsky Vasúttechnika Kft.-re?

– Mindenképp pozitív értékítélete van
a támogatói tevékenységnek a társadalmon belül, illetve a szakmán belül
is. Egy olyan vállalat, amely nemcsak
arra törekszik, hogy magas legyen a
profitja, hanem arra is, hogy abból a
profitból megfelelő módon próbáljon
tulajdonképpen akár hátrányos helyzetű gyerekeket, vagy éppenséggel
sportágakat, esetleg hátrányos helyzetű intézményeket támogatni, mindenképpen pozitív elbírálás alá esik a
társadalomban. A csapatoknál pedig
azt gondolom, hogy ma már biztos
hátteret nyújt a Swietelsky Vasúttechnika Kft. Celldömölk sportéletében
és bízunk benne, hogy a következő
években is hasonlóan alakul majd ez
a helyzet.
»NÉMETH ALÍZ

Három kategóriában a Szilveszter Kupán

A harmadik nap idén is a hölgyeké volt
ebben a kategóriában is 8 csapat vett
részt, a győzelmet a Mersevát csapata
szerezte meg, a döntőben az Aranylábú Vastyúkok (Sárvár/Szombathely)
legyőzésével. Harmadik helyen az ajkaiak, a negyediken pedig a devecseriek
végeztek. A győztes csapat névsora:
Nagy Anett, Erőss Veronika, Németh
Bettina, Németh Dóra, Némethné Szalai
Henrietta, Talabér Cintia, Gönye Klaudia, Borsits Marietta, Manganelli-Nagy
Zsófia, Gyurák Hajnalka.
»DOTTO

A XXVI. Szilveszter Kupa Teremlabdarúgó
Tornán, melyet idén is a „VulkánSport”
Egyesület szervezett a Városi Sportcsarnokban három kategóriában zajlottak a
mérkőzések.
A sorozat első napján, december 27-én
az Old Boys kategóriában 8 csapat szállt
küzdelembe. A tavalyi évhez hasonlóan
idén is a pápai csapatok vitték a prímet,
a döntőben az Inter-Thermo Pápa nyert a
Házitej Komárom ellen. Harmadik a cell-

dömölki Sirálycsorda lett, míg a negyedik
egy másik pápai csapat, az Old Boys Pápa.
A második nap a legnépesebb csoporté
a felnőtt amatőr kategóriájáé volt, itt
22 csapat indult. A végső győzelmet az
ULME (Vaspör/Körmend) csapata szerezte meg az Ölbő legyőzésével. Harmadik
helyen a Max-média (Körmend) végzett,
míg a legjobb hazai együttes, a GeraZoli
a negyedik hellyel volt kénytelen megelégedni.
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Rangos teremtornával indult az év
Igazán rangos teremtornát sikerült öszszehoznia a II. Magyar Műszaki Kft. Kupa
szervezőinek január 10-én és 11-én a
Városi Sportcsarnokban rendezett labdarúgó-tornán. Mindkét nap 18-18 csapat indult a pénzdíjas tornán: első nap a
profi kategóriájé, a második az amatőr
csapatoké volt. A profi csoport négyes
döntőjébe a papírformának megfelelően
a megye talán jelenleg legjobb formációi jutottak be: a Sipos Norbert vezette Casablanca Café, az FC Buntstift Beke
Gáborral, Kozmor Ákossal a soraiban, a
Futer Kft-é a Manganelli testvérekkel,
Csordás Lászlóval, Pungor Norberttel,
Győrvári Gáborral és a Loki Bau Szabó Leventével, Bodor Tiborral, Vajda Lászlóval,
Palkovics Péterrel, Koronczai Rolanndal
és Pupp Richárddal, hogy csak a Cellben is ismertebb játékosokat említsük
meg a csapatokból. Mindkét elődöntő
döntetlennel végződött, így hetesrúgásokkal dőltek el a csaták, a Buntstift a
Casablancát, a Loki Bau a Futert állította
meg a menetelésben. A harmadik helyért zajló meccsen ismét döntetlen állásnál járt le a játékidő, a hetesrúgások
most viszont sikerültek a Casablancás

fiúknak és így ők lettek a harmadikok.
A döntő nagy csatát hozott és döntést is
a játékidőben a Buntstift Kozmor Ákos
két góljával 2-1-re nyert a Loki-Bau ellen,
akiknél Palkovics Péter volt eredményes.
Az FC Buntstift nagy sorozata folytatódott ezzel a győzelemmel, még tavaly
karácsony előtt megnyerték Sárváron
a „Patyesz” emléktornát, megnyerték
a szombathelyi Szilveszter Kupát, majd
Bükön nyertek év elején egy tornát.
A torna gólkirálya Kozmor Ákos lett, a
legjobb játékos Szabó Levente, a legjobb
kapus címe pedig Balogh Mártoné lett,
aki a nagypályán is Szabó Levente csapattársa a Balatonfüredben (Loki-Bau).
A csak nevében amatőr kategória szintén pénzdíjért is zajló küzdelmei január
11-én zajlottak. A négy csoport első és
második helyzettjei jutottak értelemszerűen a nyolc közé, itt először a Sport
Presszó Csordás László találatával kiejtette az Aranyhordókat Mersevátról.
A második negyeddöntőben a Kemenesmagasira épülő Lasi FC Döbrönte László
és Verrasztó Bálint góljaival döntetlent
játszott a celli nagycsapat játékosaival
megerősített Áramütöttekkel, akiknek

Indul az alapozás

időszak január 26-tól február 23-áig tart,
nagy mozgásra nem számít és nincs is
szükség a szakosztály vezetése szerint.
E nézetben alighanem osztozhatunk mi
is, hiszen négy pont előnnyel vezetjük a
bajnokságot. A felkészülés egy teremtornával indul, a hagyományos büki Szélesy
emléktornán vesz részt a csapat (rögtön
két csapatra osztva) január 24-25-én.
Utána már a nagypálya lesz a helyszín,
alapból a műfüves nagypályán fogadjuk
sorra a csapatokat: nevezetesen január
31-én 10.30-kor a Kapuvárt, február 4-én
18.00-kor a Sárvárt, február 7-én 11.45kor a Devecsert, február 14-én vagy 15én egy osztrák csapatot és február 22-én
11.45-kor a Rum csapatát. Aztán az időjárás ezt vagy jóváhagyja, vagy átírja, de
valamelyikben biztosak lehetünk. »DOTTO

Potyadoznak a hírek a megyei labdarúgó
csapatokról, ami a tavasz közeledtének
biztos jele. Edzőváltás történt Uraiújfaluban (lejárt Csákvári Zsolt szerződése)
és edzőt váltott a középmezőnyhöz tartozó (9. hely) Szentgotthárd is, úgyhogy
a tavaszi nyitó mérkőzésünkön, ha az
időjárás is engedi, már február 28-án,
egy minden bizonnyal még motiváltabb
csapattal és edzővel találjuk magunkat majd szemközt. Az MLSZ egy héttel
korábbra rakatta a bajnoki startokat, a
megyei bajnok június közepén esedékes osztályozó mérkőzése miatt. Majd
meglátjuk, mennyire érint ez minket,
a szezonkezdés biztosan. Az átigazolási

Kérdés: Melyik épületben található a PraktiSág üzlete?
I M P R E S S Z U M

CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

a góljait Enyingi Márk és Baranyai Zsolt
rúgták. A hetesrúgások a Lasi FC-nek sikerültek jobban, úgy, hogy az egyik talán
nem is olyan titkos esélyes csapat hamar
elbúcsúzott. A negyeddöntő harmadik
mérkőzésén a Sivatagi Rohamcsigák
nem bírták felvenni a versenyt a Szarvaskendiek gyorsaságával és egy góllal alulmaradtak. Az elődöntő kiadó negyedik
helyére a Nemesgörzsöny ért oda, akik
a Játék Csatárok Nélküllel nem meglepő
módon gól nélküli döntetlennel zártak a
rendes játékidőben, a büntetőket viszont
jobban rúgták mint a csatárok nélküli
csapat. Az elődöntőben aztán elvéreztek
a Kemenesmagasiak egy elvesztett hetes párbajjal a Szarvaskend ellen, a Sport
Presszó viszont magabiztosan, öt góllal
verte a Nemesgörzsönyieket. A magasiak a harmadik hellyel vigasztalódtak,
miután a kis döntőben Belegrai, Döbrönte és Rosta góljaival 3-1-re nyertek.
A döntőben nagy küzdelemben döntetlennel zárt a két bejutott csapat és csak a
hetedik hetes körben dőlt el végül, hogy
a kupagyőzelem a Sport Presszóé lett,
soraiban Heiner Péterrel, Lendvai Gáborral, Bodor Tiborral, Manganelli Zsolttal, a
már említett Csordás Lászlóval és a gólkirályságig jutó Pungor Norberttel.
»DOTTO

Jól küzdő csapatot
sikerült legyőznünk
CVSE KSZ – Kőszegi SK 57-35
(8-7, 14-6, 21-12, 14-10)
Szombathely városi-városkörnyéki
kosárlabda bajnokság 9. forduló
Vezette: Bognár, Tóth K.
CVSE KSZ: ROZMÁN 19, Orbán 12,
Lang Z. -, Németh 6, Bíró –.
Csere: Lang S. 2, Szabó 5, Gaál T.
9/9, Csói 4.
Játékos-edző: Csói Gábor.
Edző: Szerényebb képességű, de jól
küzdő csapatot sikerült legyőznünk.
Érződött rajtunk a hosszú téli szünet, de a második félidőben már a
mi akaratunk érvényesült.
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„A Ság hegy, ahogy megismertem…”
December 17-én kiemelkedő számú érdeklődő látogatott el a Kemenesaljai
Művelődési Központ és Könyvtár gyermekkönyvtárába, ahol Káldos Gyula helytörténész, nyugalmazott könyvtárigazgató
szőlészeti témájú könyvének bemutatójára került sor, melynek címe A Ság hegy,
ahogy megismertem – szőlők, pincék, emberek. Az eseményen részt vett és köszöntőt mondott Fehér László polgármester, aki
rendkívül fontosnak titulálta a helyi értékeket bemutató kiadványok elkészülését, valamint kiemelte, hogy nagy büszkeséggel
tölti el e könyv létrejötte. A rendezvényen
felszólalt továbbá Tulok Gabriella, a könyv
szerkesztője is, aki elmondta, hogy hatalmas megtiszteltetésnek tartja a Káldos
Gyulával való közös munkát és hálás azért,
hogy pont e hozzá közel álló témában lehetett segítségére. A továbbiakban a szerző,
Káldos Gyula ismertette munkáját. A bemutató a közreműködők felé irányuló köszö-

netnyilvánítással kezdődött, majd a könyv
létrejöttét megelőző kutatómunkát, az előkészület hosszú folyamatát ismerhette meg
a rendezvényre ellátogató vendég. A szerző
kiemelte saját életútjának fontos állomásait, melyek bekövetkezte nélkül ma nem
foghatná kezében az olvasó az elkészült kiadványt, nem jöhetett volna létre egy ilyen
különleges témájú könyv. A kötet szerkezeti
felépítése alapján egy tudományos jellegű,
illetve egy személyesebb hangvételű részre osztható. Az első rész foglalkozik többek
között a Ság hegy őstörténetével, a bányászattal, a szőlő Ság hegyen való meghonosodásával, a pincékkel. A második részben
a szerző egyedi stílusa sokkal jobban ki tud
bontakozni, hisz régi népszokásokat, idős
gazdáktól hallott történeteket mesél el
régi írásain keresztül. Káldos Gyula jó szívvel ajánlja munkáját a fiatalabb korosztály
számára is. Az est még egy fontos momentummal bírt, a szervezők 83. születésnapja

A győri Advent Kórus vendégszerepléséről

alkalmából tortával köszöntötték a szerzőt.
A bemutató után hosszú sorban álltak a dedikálásra váró könyvtulajdonosok. Káldos
Gyula könyve a Kemenesaljai Művelődési
Központ és Könyvtár recepcióján, 1200 forintért kapható.
»NÉMETH A.

December 20-án immár harmadik alkalommal látogatott Celldömölkre a Győri
Advent Kórus. Ahogy azt eddig megszokhattuk, idén is a celldömölki evangélikus templom szolgált helyszínéül a kórus
adventi hangversenyének. A helyszín
különlegességét magyarázza, hogy az
evangélikus gyülekezet tagjainak nem
csak istentiszteletekre van lehetőségük
ellátogatni, hanem különböző kulturális
eseményeken is részt vehetnek a templom falai között. A szervezők azonban nem
csak a híveket, de minden érdeklődőt
szeretettel vártak az ünnepi rendezvényre. A Bán László által vezetett kórus rövid
idő alatt ünnepi érzéseket keltett a lassan
felmelegedő üléseken helyet foglaló ér-

deklődők körében. A templom varázsa, különleges hangulata, lebilincselő szépsége
és a kórustagok hangja együttesen átütően hatott a jelenlévőkre. A sorok közt ülők
csendes áhítattal figyelték az előadást. A
kórus célja, hogy mai rohanó világunkban át tudják adni azokat az értékeket
az embereknek, melyek szükségesek az
egyének, valamint a közösségek boldogulásához, illetve Isten dicsőségét hirdessék.
A műsor három fő részből állt. Az első rész
Jézus Krisztus születéséről szólt, melyben
felcsendült többek között Johann Sebastian
Bach: Jöjj, népek megváltója című szerzeménye is. A rendezvény második periódusában a ma élő hívő emberre került át a
fókuszpont. Milyen is az ember reakciója

Isten tetteire, főként magára a teremtésre, valamint Jézus Krisztus áldozatára? A
modern kor embere megfeledkezik világának szépségén, eredetén gondolkozni,
nem becsüli környezetét. A kórus itt olyan
szerzeményeket adott elő, melyek felhívták a figyelmet arra, hogy Isten egy csodás
világot teremtett nekünk és ezért hálával
tartozunk. Felcsendült ismét Bach, ezúttal Az égnek minden csillaga című műve,
továbbá hallható volt számos adventi dal.
A rendezvény záró szakaszában a Messiás
második eljövetelét hirdették, melynek
ideje egyre közelebb van, hisz ez az egyedüli reménysége a világnak. A műsor ezen
szakaszában a kórus repertoárja tartalmazta többek között Schütz: Nézd néped árva
voltát, valamint Pellegrini ó, jöjj le Messiásunk című művét. Az előadás nagy tetszést
aratott a megjelentek körében.
»N. A.

A Ság hegy ajándéka…

Söptei Józsefné alpolgármester is. A legtöbb kóstolásra kínált bor fehér bor volt,
ami nem csoda, hiszen a Ság hegyi fehér
bor méltán híres kitűnő minőségéről, kis
mennyiségben fogyasztva gyógyhatásáról és magas nyomelem-tartalmáról, mely
nagyrészt a Ság hegyi bazalt borászati tevékenységhez megfelelő összetételének,
valamint a tudományos alapokra helyezett
gazdálkodásnak köszönhető. A jó bor előállításához nélkülözhetetlen ismerni a szőlő
esetleges betegségeit, ezek kezelésének
hatékony módját, mert megfelelő és alapos munkával jelentősen lehet csökkenteni
a szőlőtermesztésben ezen okból bekövetkező károkat. Nem csak az a fontos, hogy
a jó gazda mit tesz szőlőjével, a mikor kér-

désre adott válasz sem lényegtelen, hiszen
a helyes időzítés a borkészítés ugyancsak
meghatározó alapköve. A szervezők felhívták a figyelmet arra is, hogy jövőre a szakértők előrejelzése szerint rengeteg kártevő
lepi majd el a növényeket, így az ezek ellen való védekezésre is előre gondolni kell
a jó termés érdekében. Az ülés végeztével
minden kóstolót hozó vendég elégedetten távozhatott, boraik elnyerték mind az
előadók, mind pedig a vendégek tetszését,
egyhangúlag kifogástalan minőségűnek
nyilvánították azokat. A Kertbarátok Köre
minden régi és új érdeklődőt szeretettel
vár 2015-ben is, minden hónap harmadik
keddjén a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárban.
»NÉMETH ALÍZ

December 16-án újra összeültek a Kemenesaljai Szőlő- és Kertbarátok Körének
tagjai. Az aktuális ülés keretén belül a
tagok elhozhatták saját készítésű boraikat, ezzel demonstrálva, hogy a borászati
szempontból rendkívül kedvezőtlen év
ellenére, megfelelő hozzáértéssel, széles
körű ismeretekkel, valamint azok helyes
alkalmazásával ilyen rossz és szélsőséges
körülmények között is lehet kifogástalan
minőségű bort termelni. Heim Géza ügyvivő mellett a rendezvényen részt vett
Hollósy István növényvédő szakmérnök,
Németh Anikó kertészmérnök, valamint
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Folyamatosan üzemel
pálinkafőzdénk a Ság-hegy
szívében a méltán híres és
zamatos gyümölcspálinka
főzésünkkel!
(200-300 és 350 L-es üstökben)

Pálinka kifőzési ár:
1300 Ft/L + tüzelőfa
Megköszönöm megrendelőimnek,
hogy továbbra is megtisztelnek
bizalmukkal és megrendelésükkel!
Tánczos Lajos
Tel.: 06/30/956-8316
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Fa-Gyula Barkács
Faáru Bolt
Celldömölk Sági u. 47., Tel.: 95-423-177

Bútorlapot Fa-Gyulától!
Lapszabászat, élfóliázás extra rövid
határidővel!
Laminált bútorlapok, farostlemezek,
rétegelt lemezek, OSB lapok.
Konyhai munkalapok legjobb áron!
Új, divatos színek készletről!
Fényes konyhai munkalap:
4100,-Ft/fm-től
pontos méretre szabva.

Munkalap vízzárók, élzárók, bútorfogantyúk, fióksínek, bútorlábak, zárak
és szerelvények nagy választékban,
alacsony áron kaphatók.
Ismét érkezett magas fűtőértékű
keményfa brikett!

Cell-tank
Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.
Új töltőállomás Celldömölkön!
A mindenkori üzemanyagárnál
olcsóbban, OMV minőségben.
Celldömölkieknek plusz kedvezmény!
Kiváló minőség, olcsó árak, előzékeny
kiszolgálás!
Napilapok, folyóiratok, autópálya- és
megyei matrica, telefonegyenleg-feltöltés!
Kávé, tea, szendvics, ajándéktárgyak
is kaphatók.
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