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TANKOLJON MINDIG OLCSÓBBAN!
A Kolozsvári úti üzemanyagkúton 95-ös, 98-as és diesel üzemanyagok 

valamint autógáz LPG egész évben kedvezményes áron!

Celldömölk, Kolozsvár úti üzemanyagkút
Celldömölk, Volán kút, 

a Mesteri felé vezetô úton. 
Nyitva: hétfôtôl vasárnapig 6.00–21.00

Balogh Zsolt vállalkozó
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Augusztus 20. alkalmából Fehér
László polgármester kitüntetéseket
adott át. A Pedagógusnap alkalmá-
ból Celldömölk Városért érdemérmet
kapott: Molnár Margit, a Berzsenyi
Dániel Gimnázium tanára, Novákné
Tarafás Ildikó, a Szent Benedek Kato-
likus Általános Iskola pedagógusa,
dr. Varga Gáborné, az alsósági Ber-
zsenyi Lénárd Általános Iskola igaz-
gatója, Baráth Lajosné, az alsósági
Berzsenyi Lénárd Általános Iskola pe-
dagógusa és Ferenczy Sándorné, a
Városi Óvoda dajkája. A Semmel-
weis-nap alkalmából Celldömölk Vá-
rosért érdemérmet vehetett át: Hor-
váthné Tóth Erika bölcsôdei gondozó,
Süléné Prieger Erzsébet labor-
asszisztens, Nagyné Szalai Katalin

vezetô fônôvér, dr. Márton Katalin
háziorvos és Bebesi Józsefné belsô
ellenôr. 
Celldömölk Városért kitüntetéseket
vehettek még át: Lendvay István
alapítványi titkár, Némethné Kocsis
Andrea a KMKK titkára, Sebestyén
József, az Eötvös Loránd Általános
Iskola pedagógusa, Antók Zoltán
vállalkozó, dr. Maár Róbert fôorvos,
Varga László, a Celldömölki Mûszaki
Szakközépiskola és Szakiskola volt
igazgatója, Karádiné Pupp Ilona, a
Berzsenyi Dániel Gimnázium tanára,
Erôssné Tóth Klára közlekedésigaz-
gatási ügyintézô, Dömölki Lajos, To-
korcs polgármestere, Pulay Mária
Jánosházáról, Kovács Ferenc Karakó-
ról, Sebestyén Sándor Lajosné Ke-

menessömjénbôl, Horváth Ferencné
Vönöckrôl, Jakab Attila Tokorcsról és
Farkas Ferenc Egyházashetyérôl.

»LOSONCZ ANDREA

Kitüntetések a városban és a kistérségben

2007. augusztus 19-én ünnepélyes
keretek között adták át a Keme-
nesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár felújított épületét. Elôször
Fehér László, Celldömölk Város pol-
gármestere köszöntötte az egybe-
gyûlteket. Beszédében elmondta:
egy városnak fel kell vállalnia a kö-
telezô feladatokon túl a jól mûködô
többletszolgáltatásokat is, amilyen
például a kultúra, a mûvelôdés. Rö-
vid áttekintést adott az 1972-ben
átadott épületrôl, amely annak ide-
jén a régió legnagyobb épülete volt
s mint ilyen, referencia-intézmény-
ként is szolgált. Az elmúlt 35 évben
neves mûvészek sora vendégszere-
pelt itt: Pécsi Ildikó, Kulka János, Esz-
tergályos Cecília, Básthy Lajos, Bod-
rogi Gyula, Hofi Géza, Kabos László,
a LGT, Zorán, a V-Motorock, Halász
Judit, a Szélkiáltó, a Kaláka együttes,
a Honvéd és az Ungaresca Tánc-
együttes. A polgármester kiemelte a
korábbi vezetôk: Káldos Gyula,
Kuthy Márta, dr. Bellérné Horváth
Cecília, s nem utolsó sorban a ház
jelenlegi vezetôje, Pálné Horváth
Mária jelentôs szerepét abban, hogy
az épület igazi tartalommal teljék
meg.
Köszönetet mondott Kiss Péter kan-
celláriaminiszternek (aki betegsége
miatt nem lehetett jelen a házava-
tón) és Szabó Lajos országgyûlési

képviselônek, akik sokat segítettek
a ház felújításához szükséges pénz-
eszközök megszerzésében. Külön
üdvözölte Kovács Ferenc országgyû-
lési képviselôt, a megyei közgyûlés
elnökét. Az utolsó pillanatban érke-
zett segítség a Regionális Fejlesztési
Tanácstól, amelynek köszönhetôen a
színházterem is megújulhatott. Meg-
köszönte az intézmény dolgozóinak
valamint a Mávépcell áldozatos
munkáját is.
Házátadó beszédében Dr. Dudás Fe-
renc, a Miniszterelnöki Hivatal szakál-
lamtitkára hangsúlyozta: 1007 évvel
ezelôtt, az új állam megalakulásakor
szükség volt a bátorságra, hitre és
szövetségre. Ezekre a fogalmakra ma
is éppúgy szükségünk van, hiszen a
ház elkészülte dicséri az összefogást,
és arra csábít, hogy az összetartozás
szellemisége lengje be. 
Ezután következett a szalagátvágás,
majd a jelképes kulcs átadása Pálné
Horváth Máriának, az intézmény
igazgatójának, aki ígérte, hogy a
legjobban fogják szolgálni a lakossá-
got és a mûvelôdést. Az ünnepi mû-
sorban felléptek a Kemenesalja
Néptánccsoport és a Soltis Lajos
Színház tagjai, majd ünnepi beszé-
det mondott Baloghné Danka Adél,
a Celldömölki Városi Általános Iskola
igazgatója. Ôt követték a történelmi
egyházak képviselôi, Vetô István és

Kovács Ferenc, akik megáldották és
megszentelték az épületet és az új
kenyeret. Ezt követôen Fehér László
polgármester kitüntetéseket adott
át. Délután újra megtelt a színházte-
rem, hiszen az épület elôtt felállított
színpadra tervezett mûsort az esô
miatt a színházteremben tartották,
ezen a rendezvényen „Jó tanuló, jó
sportoló” elismeréseket kaptak az
arra érdemesült tanulók. Majd egy
fergeteges, világszínvonalú, ír tán-
cokon alapuló elôadást láthattunk a
Steps of the Celts együttes elôadá-
sában Irish Dance Experience cím-
mel. Utánuk az Üstökös Színpad be-
mutatkozása és a MOST zenekar
koncertje következett.

»LOSONCZ ANDREA

A megújult épületben ünnepelhettünk
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Június végén testületi ülésen számolt be
Kovács József városi rendôrkapitány a tes-
tület 2006. évi munkájáról. Mind a képvise-
lôk, mind pedig Dr. Orbán Péter altábor-
nagy, megyei rendôr-fôkapitány elismerés-
sel szólt a celldömölki rendôri állomány te-
vékenységérôl. A nyár elmúltával Kovács
József rendôrkapitány az alábbiakat emelte
ki beszámolójából: városunkban és az ille-
tékességéhez tartozó területeken kiegyen-
súlyozott a közbiztonsági helyzet, szeren-
csére a brutális bûnözés nem jellemzô.
2006-ban 13,6 százalékkal emelkedett az
ismertté vált bûncselekmények száma.
2005-ben erôteljesen megnôtt a gazdasági
bûncselekmények meny-nyisége – domi-
náns volt a pénzhamisítás – ez azonban
2006-ban a felére esett vissza. Nagy arány-
ban emelkedtek azonban a közrend elleni

vétségek. Sajnálatos, hogy a lakásbetöré-
sek számát nem sikerült visszaszorítani, sôt
17 százalékos emelkedés történt. Sajnála-
tos tény, hogy a bûncselekmények struktú-
rája és dinamikája napjainkra átalakult, s a
rendôrségnek fokozottan szüksége van az
önkormányzatok, a civil szervezetek és el-
sôsorban a lakosság segítségére. A közle-
kedésbiztonsági helyzetet értékelve Kovács
József elmondta, hogy az illetékességi te-
rületen 19,2 százalékkal csökkent a balese-
tek száma, ezen belül Celldömölkön pedig
32,6 százalékkal. Sajnos történt halálos ki-
menetelû baleset is a városban, az illeté-
kességi területen kétszer annyian vesztet-
ték életüket, mint az elôzô évben. A leg-
gyakoribb baleseti ok a figyelmetlenség
volt, az ittasság az elôzô évek arányában
játszott szerepet. A rendôrkapitány méltat-

ta a polgárôrség színvonalas tevékenysé-
gét, illetve megfogalmazta az egész rend-
ôri állomány azon törekvését, hogy felelôs
döntéseket hozva, mindennapi munkájuk-
kal biztonságos környezetet teremtsenek a
térségben élôk számára.
A jövô feladatairól szólva Kovács József
fontosnak tartja, hogy a betörések és lopá-
sok számának visszaszorításában a lakos-
ság is nagyon sokat tehet javai védelmé-
ben. Zárni kell az autókat, ajtókat, és nem
kell mindenféle mesének bedôlve idege-
neket engedni otthonainkba. A tanévkez-
dés kiemelt feladat lesz a rendôrség szá-
mára. Fokozott rendôri jelenléttel segíte-
nek az oktatási intézmények környékén,
hogy mindenki épségben érhessen oda az
iskolába, majd utána haza.

»RL

Kovácsné Horváth Andrea, a Mávépcell
ügyintézôje ismét nemzetközi szinten
mérettette meg magát gyors- és gépírás-
ban, valamint jegyzôkönyv-készítésben.
Harmadszor járt világbajnokságon, ame-
lyet Prágában rendeztek. A 46. Intersteno
Kongresszusra és az ennek keretében
rendezett versenyre az 53 tagú magyar
keret tagjaként jutott ki, munkahelye tá-

mogatásával. A 470 résztvevô 31 országá-
ból érkezett. 
Andrea elmondta, ez a versengés már nem
is annyira az egyének tudásáról, és az uj-
jak gyorsaságáról szólt, sokkal inkább a
számítógépes guruk találékonyságáról, hi-
szen mások olyan programokkal dolgoz-
tak, amelyek néhány betû leütésével
eredményeztek egy szót, ezáltal gyorsítva

Értékelés a rendôrség munkájáról

Bizonyára minden celldömölki rádió-
hallgató emlékszik 2006. augusztus
12-re, mikor új fejezet kezdôdött a
helyi média világában. Az addig léte-
zô médiumok mellett ugyanis egy új
mûsorszolgáltató jelent meg, fel-
csendült a Rádió Cell hangja. Akkor
még csak napi háromórás idôtartam-
ban szórakoztatta hallgatóit, az azóta
eltelt idôben azonban lehetôvé vált a
tizenkét órás mûsorszórás. Így idén
március 15-tôl reggel nyolc órától es-
te nyolcig szól a rádió. Augusztus 12-
én pedig már az egyéves születésna-
pot ünnepelték munkatársai. A kez-
detekre visszaemlékezve Kerekes
Gábor fôszerkesztô elmondta, nehéz,
de ugyanakkor örömteli egy év áll
mögöttük. 
Elméletben egész más volt minden,
mint a gyakorlatban megvalósítani.
Jelentôs változtatások nem történtek

az idô folyamán, legfeljebb az egyes
mûsorelemek módosultak. Az adáso-
kon belül új részeket helyeztünk el,
illetve a kevésbé kedvelteket lerövi-
dítettük, vagy teljesen háttérbe szorí-
tottuk. Kisebb változtatások a jövô-
ben is várhatók, rengeteg megvalósí-
tásra váró tervem és ötletem van.
Ezek egyike a rádió hallgatottságát
felmérô és a hallgatók véleményét
feltáró közvélemény-kutatás. Így a
visszajelzések alapján lehet majd
tudni, mit vár el tôlünk a közönség,
és annak függvényében tudunk telje-
síteni. Szeretnénk továbbra is megfe-
lelni a celldömölki és környékbeli kis
közösségnek, hogy mindenki sajátjá-
nak érezhesse a rádiót – összegzett a
fôszerkesztô. 
Az egyéves születésnap ünneplése
nem a tervek szerint valósult meg,
ugyanis az idôjárás közbeszólt az év-

Egyéves a Rádió Cell

fordulón. A Vulkán fürdôre tervezett
rendezvényre a Rádió Cell stúdiójá-
ban került sor, ahonnan élô kívánság-
mûsorral, nyereményjátékokkal és
ajándékokkal örvendeztették meg a
hallgatókat. 

»REINER ANITA

Szép eredményt ért el az írást. Emellett egyéb nehézségek is
adódtak, hiszen a megszokottal ellentét-
ben nem élôbeszédû, hanem hangfelvétel-
rôl elhangzó diktátum volt. Mindezek elle-
nére Andrea szépen teljesített. Gépírásban
a negyvenedik, gyorsírásból pedig a har-
mincadik helyet vívta ki magának a népes
mezônyben. Jegyzôkönyvvezetésben 19.
helyezést ért el, összetettben pedig a hu-
szadik helyet szerezte meg, legjobb ma-
gyar eredménnyel.

»Reiner Anita
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Ultrahangos berendezés 
a szülészetnek Több hónap áldozatos szervezô munkája után

szeptember elsején becsöngetnek Celldömölk
egyetlen, de több telephelyen mûködô összevont
általános iskolájában, mely augusztus 1-je óta a
Celldömölki Városi Általános Iskola nevet viseli. Az
elsôsök száma 135, míg a teljes létszám a
2007/2008-as tanévben 1116 fôt tesz ki. A 14
kistérségi településrôl újonnan bejáró gyermekek
remélhetôleg zökkenômentesen be tudnak majd
illeszkedni új közösségükbe. Baloghné Danka Adél
igazgatónô elmondta, hogy az új helyzet egész
nyáron intenzív munkát követelt meg az iskola ve-
zetésétôl. A polgármesteri hivatal munkatársai, a
tagiskolák pedagógusai, az érintett települések
vezetôi és a kistérségi munkaszervezet tagjai
együttes erôvel munkálkodtak azon, hogy az isko-
lakezdés zavartalanul megindulhasson. 
A kenyeri tagiskolában szeptember 1-jén 14.30
órakor, a kemenesmihályfai tagiskolában szep-
tember 1-jén 16.00 órakor, a nagysimonyi tagis-
kolában szeptember 1-jén 17.00 órakor, a Cell-
dömölki Városi Általános Iskolában szeptember
2-án 16.30 órakor, a volt Eötvös Loránd Általános
Iskola hátsó udvarán, Alsóságon a Berzsenyi Lé-
nárd tagiskolában, szeptember 2-án 18.00 órai
kezdettel tartják a tanévnyitót.

»TAKÁCS MÁRIA

A kistérség egészére kiterjedô
feladatokat lát el Celldömölk egyik
legfontosabb, szociális területen mû-
ködô szervezete, a Népjóléti Szolgá-
lat. Mindennapi munkájuk részét ké-
pezi a támogató szolgálatot igénybe
vevô emberek segítése, a házi segít-
ségnyújtás a rászorulók részére, va-
lamint a szenvedélybetegekkel való
törôdés és gondoskodás. Csizma-
ziáné Hubert Mária, a Népjóléti Szol-
gálat igazgatója és Móroczné Kiss
Györgyi, a Támogató Szolgálat veze-
tôje elmondták, hogy a magyar tör-
vényeknek és jogszabályoknak meg-
felelôen a 10 000 lélekszám feletti
városokban kötelezô a szolgálat mû-
ködtetése. A 2005-ben alakult Támo-
gató Szolgálat munkatársainak kez-
detben csak halmozottan sérült em-
berek megsegítésére volt lehetôsé-
gük, majd ez a lehetôség egy év
múlva a mozgássérültek, siketek és
látásfogyatékosok körével bôvült. A
segítôk feladata többnyire a kliensek

segítése a mindennapokban. A szol-
gálatnak kiemelkedô szerepe van a
különbözô orvosi segédeszközök be-
szerzésének intézésében és az orvo-
sokkal történô folyamatos kapcsolat-
tartásban is. Móroczné Kiss Györgyi
elmondta még, hogy nagy ered-
ménynek könyvelik el azt, hogy a rá-
szorultak egyre nagyobb köre moz-
dul ki otthonról illetve veszi igénybe
a szolgálat segítségét. Sajnos fôleg
az értelmi fogyatékosok számára
nem megoldott a munkalehetôség, s
félô, hogy emiatt elvesztik a még
meglévô képességeiket is.
Az új szolgáltatás, amely szeptem-
berben indul, lehetôvé teszi majd a
különbözô fokban sérült gyerme-
keknek autóval történô napi, kétna-
pi illetve alkalmankénti szállítását a
szombathelyi Aranyhíd Oktatási és
Nevelési Központba, ahol óvodától
a szakképzésig a fogyatékossággal
élô gyermekek és fiatalok megkap-
hatják a nekik megfelelô képzést és

fejlesztést. Pillanatnyilag kilenc
gyermeket érint ez a lehetôség, de
a támogató szolgálat vezetôje várja
még azon szülôk jelentkezését, akik
a szolgáltatást igénybe szeretnék
venni. Nagy segítség lesz ez a szü-
lôknek és gyermekeknek egyaránt,
hiszen minimális térítés ellenében
felügyelet mellett, rendszeresség-
gel és biztonságban tudják majd a
gyermekeiket szállíttatni. A Népjó-
léti Szolgálat pillanatnyilag két
gépkocsit tud rendelkezésre bocsá-
tani, egy ötszemélyes személygép-
kocsit és egy kilencszemélyes,
mozgássérültek részére speciálisan
átalakítható mobil rámpás gépko-
csit. Fontos még megemlíteni, hogy
a támogató szolgálatnak az elmúlt
években nagyon jó kapcsolata volt
a Celldömölki Mozgássérültek Egye-
sületével, mely jó viszonyt a közel-
jövôben szeretnék még intenzíveb-
bé tenni.

»TAKÁCS M. TÜNDE

Szállító szolgáltatást indítanak

Tanévnyitó
A Beteg és Gyógyíthatatlan Beteg
Gyermekekért Misszió Egyesület
Vas Megyei Képviselete kétdimen-
ziós komplex ultrahang berende-
zést adományozott a Kemenesaljai
Egyesített Kórház Szülészeti és Nô-
gyógyászati Osztálya számára. Az
augusztus 18-i átadáson elsôként
Dobány Lajos kórházigazgató mon-
dott köszöntôt. Hangsúlyozta, hogy
az intézmény életében a mai
egészségügyi reformok mellett
nem mindennapi esemény egy-egy
komoly orvosi mûszer ilyen jellegû
adományozása.
A 2002 óta mûködô egyesület több
ízben támogatta magas színvonalú
orvosi berendezések vásárlásával
a celldömölki kórházat. Mint azt
Cserági Istvánné, a vasi képviselet
elnöke elmondta, a most átadott
eszköz fedezetét négy hónap alatt
sikerült biztosítani, azoknak a ma-
gánszemélyeknek, vállalkozóknak
köszönhetôen, akik elkötelezettjei
az egészségügyi szolgálatnak és a

minôségileg jobb, korszerûbb be-
tegellátásnak. Szebenyovszky
László, az egyesület országos elnö-
ke a Kemenesalján tapasztalt kö-
zösségi érzés és összefogás érté-
két emelte ki. 
Dr. Kovács Antal fôorvos, a kórház
szülészeti-nôgyógyászati osztályá-
nak vezetôje elmondta, a készülé-
ket az osztályon és a szakrendelé-
sen egyaránt használni fogják, hi-
szen segítségével megrövidíthetô a
vizsgálatok idôfaktora, ugyanis hely-
ben lehet diagnosztizálni az egyes
eseteket. 
Az ünnepélyes átadáson részt vett
Kovács Ferenc, a Vas Megyei Közgyû-
lés elnöke is, aki a misszió egyesület
munkáját és a térség lakóinak össze-
fogását országos példaértékûnek ítél-
te. Beszédében Váci Mihály sorait
idézte: „Nem elég a jóra vágyni, a jót
akarni kell. És nem elég akarni, de
tenni, tenni kell.” 

»REINER ANITA
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» Mi a profilja az üzemnek?
– Csak búzát dolgozunk fel, ebbôl
ôrlünk hat fajta lisztet, valamint a mel-
léktermékként jelentkezô korpát és ta-
karmánylisztet – ami tulajdonképpen
finomított korpa. A lakosság részére az
1-2-5 kg-os kiszerelést, míg a sütôipar-
nak az 50 kg-os zsákos illetve tartály-
kocsis kiszerelést kínáljuk. Természete-
sen készítünk a ma oly divatos teljes
kiôrlésû lisztet is.
» Honnan szerzik be az alapanyagot?
– Búzaszükségletünk kb. 50 %-át ter-
meltetjük, ami azt jelenti, hogy elôre
szerzôdünk kis- és nagytermelôkkel
búzatermelésre. Mi adjuk a vetôma-
got, ezzel a minôséget már eleve
igyekszünk biztosítani. A termelôk vi-
szont nekünk értékesítik a terményü-
ket. A szükséglet többi részét a sza-
badpiacról szerezzük be. Mindkét be-
szerzési csatorna fôképp Celldömölkre
és környékére, valamint Veszprém és
Zala megye hozzánk közelebb esô ré-
szére terjed ki. Gondolni kell a szállítá-
si költségekre is.
» Kik veszik a termékeiket?
– Az értékesítés földrajzilag hasonló,
kiegészülve Budapesttel. Takarmány-
lisztbôl, korpából még exportra is jut,
pl. Horvátországba, Szlovéniába. Jelen-
leg a megtermelt mennyiséget érté-
kesíteni tudjuk, de nagyon meg kell
érte dolgozni. 
» Hogyan lesz a búzából liszt?
– A búzát mi már szárítva vesszük át,
beérkezéskor elsôként minôségvizsgá-
laton megy át a szállítmány. Ez nagyon
fontos állomás, kiderül, milyen minô-
ségû a búza, milyen liszt várható belô-
le. Legfontosabb mutató a sikértarta-
lom, ami a búza fehérjetartalmát jelö-
li. Minél magasabb, annál jobb a minô-
ség. Az idei búzára ilyen szempontból
nincs panasz. Ezután a tisztítás követ-

Betakarították az új búzát, ilyenkor
rendszerint elhangzik a közlemények-
ben, hogyan is áll a következô évben
az ország kenyere. A fô szabály szerint,
ha kevés a búza, akkor általában na-
gyon jó a minôség, és fordítva. Persze
vannak kivételek mindkét irányban, és
ezt elsô lépcsôben a malmok érzékelik.
A Polinwest Kft. Malomüzeme – mert
így hívják a „malmunkat” – már az új
termésbôl dolgozik. Az egyik legrégeb-
bi üzemünk mindennapjairól beszél-
gettem Kocsis László üzemvezetôvel:
» A rendszerváltást követô privatizá-
ciós folyamat sok malom sorsát meg-
pecsételte, a celli megmaradt. Mit
tudhatunk a malom újkori történel-
mérôl?
– A celldömölki malmot 1990-ben tel-
jesen felújították: új berendezések, új
technológia, új épületrészek kerültek
kialakításra. Így aztán az 1994-es pri-
vatizáció során jó gazdára talált, folya-
matosan nyereséggel dolgozunk.

2004-ben még kapacitásbôvítésre is
sor került, ami azt jelenti, hogy egy ve-
zérlôgép-cserével a napi 72 tonnás
termelés 90 tonnára emelkedett.

A malomnak nincsen köve…
kezik, majd a búza a silókba kerül
(ezek a magas fémhengerek, amik
messzirôl jelzik, hogy itt malom mûkö-
dik). A silókból az ôrlôüzembe kerül a
búza, ahol újabb tisztítás után, fém-
hengerek – nem malomkövek! – között
ôrlôdik lisztté. Az ôrlés tulajdonképpen
a búzaszem aprítása, szitálása. Az aprí-
tás megismétlésével lehet mind fino-
mabb lisztet nyerni, ez adja a különfé-
le lisztfajtákat. Végül a lisztet csoma-
goljuk és szállítjuk a felhasználókhoz.
» Mitôl híresen jó a celli liszt?
– Az üzletekben ma már sokféle lisztet
lehet kapni, de tudjuk, hogy sok há-
ziasszony ragaszkodik a lisztünkhöz.
Számukra ez márka, aminek van is
alapja. A jó hírnevet a régi molnárok
alapozták meg azzal, hogy minden
idôben a legjobb minôségû búzából
ôröltek lisztet a hazai vevôknek. Ezt a
hírnevet mi is ôrizzük. Habár úgy tûnik,
hogy a mai technológiában kevés le-
hetôsége van az embernek, ez a való-
ságban nem így van. A lehetô legjobb
alapanyag mellett a gépek beállításán
és a folyamatos odafigyelésen sok
múlik. A mi üzemünk negyven dolgo-
zója kivétel nélkül ezt tartja szem elôtt.
Nem könnyû a három mûszakos üzem,
de mi szeretünk itt dolgozni. 
A molnár szakmának ma is van tekin-
télye, bár már nagyon keveset képez-
nek belôle, és úgy tudom, csak egyet-
len helyen az országban. Valaha, a
szél- és vízimalmok korában nagyság-
renddel több molnár kellett ennek az
iparnak. Ma, ahogyan az ôrléshez nem
kell már malomkô, úgy a molnárok
munkája is gyökeresen megváltozott. 
Még ma is fehér ugyan a liszttôl a mol-
nárlegény, de már sokbillentyûs mû-
szerfalon figyeli, ahogy a malom
„mégis lisztet jár, mégis lisztet jár…”

»KUSTOS LÁSZLÓNÉ

Jó minôségû csomagolt és zsákos lisztek értékesítése! 
95/420-025 és az e-mail címüket: polinwest@cellkabel.hu
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Mindig jó érzés arról írni, hogy a
mai – kissé deformálódott értékren-
dû – világban valaki a színvonalas,
kiemelkedô munkájáért megkapja
az ôt megilletô elismerést. (Az már
más kérdés, hogy ennek természe-
tesnek kellene lennie…) Tinger
Vendel, a Berzsenyi Dániel Gimná-
zium nyugdíjas tanára a Magyar
Köztársasági Ezüst Érdemkereszt ki-
tüntetést vehette át Augusztus 20-a
alkalmából. 
» Elôször is tisztelettel gratulálok az
elismerésedhez! Mondanál valamit a
kezdetekrôl?
– 1962-ben végeztem a Türr gim-
náziumban Pápán, utána egybôl fel-
vettek a Pécsi Tanárképzô Fôiskolá-
ra, matematika–fizika–mûszaki is-
meretek és gyakorlatok szakra. Ez
háromszakos képzés volt, bár az is
igaz, hogy a harmadik szakomat so-
ha nem használtam. Már fôiskolás
koromban megkerestek a Megyei
Mûvelôdési Osztályról, hogy van le-
hetôségem a celldömölki gimná-
ziumban elhelyezkedni, és az a fel-
tétel, hogy egyik szakból el kell vé-
gezni az egyetemet. A fôiskolai ta-
náraim ajánlottak egyébként, én
pedig elvállaltam a felkérést. 1966-
ban végeztem, így egybôl Celldö-
mölkre kerültem. Elsô évben még

nem lehetett egyetemre jelentkez-
ni, de 1967-ben már igen, és elvé-
geztem az akkor még négyéves ma-
tematika kiegészítô szakot. A Ber-
zsenyi gimnázium volt az egyetlen
munkahelyem, és innen mentem
nyugdíjba 2003-ban. Utána még ta-
nítottam, de most, az utolsó tanév-
ben már csak esti tagozatos hallga-
tókat. Az aktív munkával csak szep-
tembertôl hagyok fel.
» Mit jelent számodra a kitüntetés?
– Ôszintén megmondom, úgy ért, mint
derült égbôl a villámcsapás. Aztán a
kezdeti izgalmak után megnyugod-
tam, és nagyon örültem, mint min-
denki, akinek elismerik a munkáját.
Augusztus 15-én a Szociális és Mun-
kaügyi Minisztériumban Lamperth
Mónika miniszterasszony és Csizmár
Gábor államtitkár adták át az elisme-
rést egy szép ünnepség keretében.
Számomra a kitüntetés az elmúlt 40
évet, egy munkás élet eredményeit
jelenti, tehát természetes, hogy na-
gyon örülök neki.
» Milyen momentumokra emlékszel
szívesen vissza az elmúlt negyven év-
bôl?
– Magára a tanításra, mert az szá-
momra gyönyörûséges dolog. Amikor
bemegyek matematika órára, tudom,
hogy a diákok még nem ismerik azt
az anyagot, amit tanítani akarok.
Negyvenöt perc elteltével kijövök, és
már tudják, tehát gazdagabbak let-
tek. Örülök annak is, hogy a végzôs

diákjaim közül sokan többre vitték,
mint én. Jó, hogy visszajönnek, felke-
resnek.  Ez több, mintha kétszer any-
nyi fizetést kaptam volna a pályám
során. Szeretettel elbeszélgetnek ve-
lem, ennél jobb nincs. Ez volt az én
életem értelme. Ha most kezdhet-
ném, újra pedagógus lennék, még
akkor is, ha tudom, hogy nagyon ala-
csonyak a fizetések. Ez nem foglalko-
zás, hanem HIVATÁS. A 45 perc szá-
momra mindig 45 perc volt. Ha be-
csengettek, azonnal elmentem órára
és azt becsülettel végigdolgoztam,
de ha kicsengettek, akkor kijöttem,
mert a szünet a diáké. Ez szent dolog.
Elmondhatom, hogy élveztem a taní-
tás minden percét.
» Mit tekintesz igazán kiemelkedô do-
lognak gazdag pályafutásod négy év-
tizedébôl?
– Nagyon szerettem osztályfônök
lenni. Minden osztályomban talál-
tam valami szépet. Volt olyan tár-
saság, akik nem tûntek ki a tanulás-
sal, de becsületes, rendes emberek
voltak, és azok maradtak felnôtt
korukban is. Aztán volt olyan osztá-
lyom, akiknél minden együtt volt.
Az emberséges, tisztességes maga-
tartás mellett kiemelkedô volt a ta-
nulmányi eredményük is. Boldog-
ság volt az osztályfônöküknek len-
ni. Persze ebben sokat számított a
szülôi háttér, hiszen ez elengedhe-
tetlen kelléke az eredményes ne-
velô és oktató munkának. Volt
olyan szülôi közösségem, akik a
gyerekek bankettje mellett saját
maguknak is szerveztek bankettet.
Most ennek az osztálynak lesz
érettségi találkozója, de már tu-
dom, hogy a szülôk szervezik a sa-
ját szülôi találkozójukat is.
» Milyen tanácsot adnál a pályakezdô
pedagógusoknak, vagy az ezt fontol-
gató fiataloknak?
– Azt tanácsolnám, hogy csak hiva-
tásból menjenek pedagógusnak, és
csak azok, akik szeretnek tanítani, és
nagyon szeretik a gyerekeket. Ez
egész embert kíván, ha valaki jól
akarja csinálni, akkor csak ezzel fog-
lalkozzon. Még egyszer elmondom,
hogy ha újra kezdhetném az életem,
akkor is csak ezt választanám!

»ROZMÁN LÁSZLÓ

Az életpálya méltó elismerése
» B E S Z É L G E T É S  T I N G E R  V E N D E L  G I M N Á Z I U M I  T A N Á R R A L

„Ha újra kezdhet-
ném az életem,
akkor is csak ezt
választanám!”
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51 év után az elsô szeptember, amit
nem iskolában kezdek.
Fél évszázada, szeptember elsején
szorongó, copfos-szalagos kislány-
ként léptem át a kemenesmagasi ál-
talános iskola küszöbét, aztán sok
éven át szorgalmasan koptattam kü-
lönbözô iskolai küszöböket. Az alapo-
kat adó kis falusi iskola után a celldö-
mölki Berzsenyi Dániel Gimnáziumét.
Sikeres felvételi vizsgám alapján Bu-
dapesten, az ELTE Bölcsészettudomá-
nyi Karának patinás falai között ta-

Ôszköszöntô
nulhattam. Tanulmányaim befejezé-
se után visszatértem Kemenesaljára,
a celldömölki gimnáziumba.
Tanárként is mindig izgalommal vár-
tam az iskolakezdést. Kíváncsi voltam
az új feladatokra, az új diákokra, ér-
dekelt, mennyit nôttek – fejlôdtek a
régiek. Diákjaim tudják, soha nem is-
mételtem, nem azt kerestem, mit fe-
lejtettek, az volt a fontos, hogyan fej-
leszthetôk tovább. Hittem, hogy a ki-
pihent agyakat edzeni kell, minél
gyorsabban újra feszes tempójú gon-
dolkodásra sarkallni.
Szülôként gyermekeimen és tavaly
már legidôsebb unokámon is tapasz-
talhattam a „szeptemberi áhítatot”,
az új tanév varázsát. Ilyenkor még
úgy indul a diák, hogy idén minden
lehetséges, az írás-olvasás könnyen
elsajátítható, a matematika megért-
hetô, a der, die, das megtanulható.
Aztán persze érik csalódások, amiket
le kell gyôzni. Derûs szívvel, kemény
akarattal.
Mert a matematika igenis megérthe-
tô, a der, die, das megtanulható, a
kötelezô olvasmány elolvasható és a
Cooper lefutható. A világ megismer-
hetô. – Mindenkinek a saját szintjén.
Csak hinni kell benne, és tenni kell érte. 

A tudás jó érzés, a nemtudás zavaró.
Ez a tanulás legfôbb motiválója, az is-
kola lényege. Jól érzem magam
azért, mert tudok valamit – megér-
tettem, megtanultam, begyakorol-
tam. A tanárom csak segített ebben,
a „tettes” én vagyok. 
Christian Morgenstern mondta: „Ein
Hauptzug aller Pädagogik: unbe-
merkt führen.„ – Szabad fordításom-
ban: „Minden pedagógia legfonto-
sabb jellemzôje, hogy észrevétlenül
vezet.” Számít arra, hogy a diák célja
a tanulás. És valahol, valamilyen szin-
ten, valamennyien egész életünk so-
rán „diákok” maradunk. Igyekszünk
hát „jól tanulni”.
Nem a jegyekért, nem a dicsérete-
kért. Magunkért, a magunk embersé-
gébôl. Hiszen a rendben, felelôsen
végzett munka mindenkit nemesít.
Csak figyelnünk kell arra, hogy ne
váljék robottá, hanem személyisé-
günket gazdagítsa. József Attila sza-
vaiban hiszek-hittem pályám során:
„… jó szóval oktasd, játszani is en-
gedd szép, komoly fiadat!”
Kívánom, hogy ez a gondolat vezessen
tanárt-diákot egyaránt az új tanévben!

»MOLNÁR MARGIT, 
A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM TANÁRA

Ha nyár vége, akkor koncert a Kápol-
náért. Így is lehetne summázni az el-
múlt 21 évet. A tavalyi jubileumi nagy
buli után idén egy napra szervezte a
programot a „Kápolnáért Kulturális és
Sportegyesület”. A lassan szállingózó
nézôk „hangolását” 14 órától a tapol-
cai fiatalokból álló Morality kezdte
meg, majd a sárvári Athran együttes
következett. A B.A.D. (Béla a disznó)
nevû bandát a budapesti Hard tagjai
követték, akik igazi régi motorosok a

rock-életben. A „Magyar Örökség” Dí-
jas Kormoránra már sokan kíváncsiak
voltak. A 31 évvel ezelôtt Koltay Ger-
gely által alapított – és 15 millió ma-
gyar zenekaraként aposztrofált – ze-
nekar minden várakozást felülmúlt.
Szóltak a régi és az újabb dalok. Meg-
tudhattuk, hogy „Magyarnak lenni hi-
vatásunk” és ha magyart a magyartól
„Három határ” választja el, az tényleg
„olyan, mint három halál”. Változatos
volt a hangzás, Koltay Gergely sorban
cserélgette a fúvós hangszereket, Gé-
czi Erika – egykori kajak-világbajnok –
idônként gitárt ragadott, és a régi ra-
jongók szinte várták már, hogy a má-
sik szólista lány, Tóth Reni szokott
módon egy szám erejéig beüljön a
dobok mögé. A Kormorán, szokás sze-
rint a Miatyánkkal, valamint a Magyar
és Székely himnusszal zárta mûsorát.
Ákos koncertjére szép számmal özön-
löttek a nézôk. A profi hang-, fény- és
videó effektusok mellett Ákos igazi
virtuóz elôadásmóddal, ugyanakkor
humorral és közvetlenséggel vará-
zsolta el csaknem két órán keresztül

közönségét. A régi nagy dalok mellett
szóltak az újak is, a 2006-2007-es év
tizennyolc koncertbôl álló sorozata
éppen Sitkén zárult. „Ilyenek vol-
tunk”, „Hûség”, „Minden ami szép
volt”, Ölelj meg újra”. Kivétel nélkül
jelképszerû dalok, de szólt az új szer-
zemény, az „1956” is, a kivetítôn pe-
dig a tavalyi „jubileumi” rendôri bru-
talitás budapesti sokkoló képeit lát-
hattuk. Biztos nem véletlenül… Ba-
lázs Fecó a fesztiválok alapítója, és
örökös közremûködôje. A virtuóz játé-
kú billentyûs szinte teljes palettáját
adta a Korál együttes és saját eddigi
életmûvének, bemutatva néhány kü-
lönlegességet is, mint például a húsz
évvel ezelôtti szerelmes válogatás
(Lyrák) néhány darabját. És ezzel még
mindig nem volt vége, hiszen a kon-
cert zárásaként a Nyíregyházán ala-
kult, ma már budapesti Dust tette oda
magát. A sitkei koncert huszonegyed-
szer is véget ért. Régi is volt benne,
és új is. Így van ez rendjén. Köszönet
a szervezôknek! Várjuk a következôt!

»RO-LÓ

Mindhalálig Sitke – varázslat a Kápolnánál

a kormorán állandó szereplôje a fesztiválnak
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Másfél évtizeddel ezelôtt kötöttek
hivatalosan is testvérvárosi szerzô-
dést Celldömölk és az olaszországi
Pagnacco (Észak-Olaszország, Friuli
tartomány) település akkori vezetôi.
A fôleg kulturális területen zajló cse-
relátogatások nagyban hozzájárultak
egymás szokásainak és hagyomá-
nyainak alaposabb megismeréséhez,
máig is tartó barátságok szövôdésé-
hez. Az évek során nagyon jó kap-
csolat alakult ki az Ipsics Péter mûvé-
szeti vezetô által irányított Keme-
nesalja Néptánccsoport és a Diego
Minisini elnök által vezetett Lis
Primulis (hegyi virág neve) Néptánc-
csoport között. 
A celldömölki fiatalok már több alka-
lommal vettek részt az olaszok által
szervezett Festa Folk elnevezésû
fesztiválon, amelyet minden évben
nemzetközi néptánccsoportok rész-
vételével szerveznek meg. Idén au-
gusztus másodika és ötödike között
többször kápráztatták el fiataljaink
vendéglátóikat és a szépszámú kö-
zönséget. Rajtuk kívül még román,

bosnyák, olasz és szárd csoport volt a
meghívottak között. A néptáncosok
többek között szatmári, zempléni,
mezôségi és székely legényes tánco-
kat adtak elô. Minden elôadáson fer-
geteges sikert arattak, több alkalom-
mal kaptak nyilvános dicséretet. Az
olasz néptánccsoport vezetôje elis-
merését fejezte ki a csoport magas
színvonalú mûvészeti munkájáért és
leszögezte: „Bíztam a celldömölkiek-
ben és nem is csalódtam. Hozták a
tôlük már több alkalommal tapasz-
talt és megszokott színvonalat”. A
néptánccsoport minden este más
helyszínen mutatta be kultúránk egy
kis szeletét. Ezen kívül volt alkalmuk
megtekinteni az egyik legrégibb
ókori dómot messzeföldön híres mo-
zaikképeivel Aqueliában. Megmár-
tóztak Bibionenál a tengerben. S ki-
rándultak egy gyönyörû, de jéghideg
vizû hegyi tavacskához. 
A néptánccsoport vezetôje, Ipsics Pé-
ter köszönetét fejezi ki azoknak, akik
lehetôvé tették a csoport számára az
olaszországi utat: Celldömölk Város

Önkormányzatának, Celldömölki Kis-
térség Önkormányzatainak Többcélú
Társulása Társulási Tanácsának, az
Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvészeti
Alapiskola vezetésének és a Keme-
nesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár vezetésének. A Kemenesal-
ja Néptánccsoport idén ünnepli fenn-
állásának 35. évfordulóját.

»TAKÁCS M. TÜNDE

Olaszországi fesztiválon szerepeltek 

Mint arról korábban már hírt adtunk lapunk hasábjain, pályázatot hirdetünk a
Batthyány-emlékév tiszteletére. 
I. Lehet pályázni képzômûvészeti alkotásokkal 1–8. osztályos korosztálynak a követ-
kezô témakörökben:
1. A reformkor kiemelkedô alakjai;
2. Az 1848-49-es szabadságharc hôsei és eseményei.
A képzômûvészeti alkotás tetszôleges technikával készülhet, egy személy
csak egy alkotással pályázhat.
II. A másik pályázási lehetôség az esszé-kategória középiskolások és felnôttek szá-
mára. Témák:
1. Gróf Batthyány Lajos és Vas megye kapcsolata;
2. Gróf Batthyány Lajos, az elsô magyar miniszterelnök;
3. Batthyány Lajos magánélete
címû témakörökben.
Egy pályamunka 5-7 oldalas esszé lehet, 12-es betûmérettel, 1,5-szeres sor-
távolsággal, a felhasznált irodalom feltüntetésével.
III. Harmadik lehetôségként egy kétrészes, összesen 48 kérdésbôl álló teszt-
sorozat áll majd az 5–8. osztályos tanulók rendelkezésére, melynek helyes ki-
töltésével nevezhetnek az október 5-én tartandó szóbeli vetélkedôre. A teszt-
sorozat elsô részét következô lapszámunkban közöljük.
Beküldési határidô mindhárom kategóriában: 2007. szeptember 21.
Beküldési cím: Új Kemenesalja szerkesztôsége, 9500 Celldömölk, Szenthárom-
ság tér 1. 

A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtárá-
ban a felnôtt részleg nyitva tartása
2007. szeptember 3-tól: hétfô: szün-
nap, kedd-szerda 10-17, csütörtök 9-
17, péntek 10-18, szombat 9-13 óráig
várja a könyvtárhasználókat ; a gyer-
mekkönyvtár keddtôl csütörtökig 13-tól
17 óráig, pénteken 13-tól 18 óráig,
szombaton pedig 9-tól 13 óráig áll a
diákok rendelkezésére. 
Központi telefonszámuk: 779-450
(egyúttal fax is), a további elérhetôsé-
geik: infotéka: 779-451, felnôtt részleg
779-452, gyermekkönyvtár 779-453,
feldolgozó iroda 779-454, könyvtárve-
zetô: 779-455. 
E-mail címeink: info@cellbibl.hu (köz-
ponti), gykvt@cellbibl.hu (gyermek-
könyvtár), feldolg@cellbibl.hu (feldol-
gozó iroda), kvtvez@cellbibl.hu (könyv-
tárvezetô). 

A Celli Búcsú és a Ság Hegyi Szüret 2007.
szeptember 7–8–9-én kerül megrendezésre a
városközpontban és a Vulkán fürdô elôtti par-
kolóban. A kulturális és szórakoztató mûsorok-
ról valamint a szüreti hagyományok feleleve-
nítésérôl szóló részletes programokat a szóró-
lapokról és a plakátokról ismerhetik meg.

Kedves Olvasóink!
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Zánkán nyaraltak
T Á B O R O K R Ó L «

A Népjóléti Szolgálat 2001 szeptem-
berétôl indította útjára a szociálisan
hátrányos helyzetû és veszélyeztetett
családi hátterû, általános iskoláskorú
gyermekek számára a Gézengúz klu-

bot. Ennek keretén belül szervezték a
celldömölki Népjóléti Szolgálat Csa-
ládsegítô és Gyermekjóléti Csoportjá-
nak nyári táborát 2007. augusztus 3.
és 7. között a Zánkai Gyermek- és If-
júsági Centrumban. Az idén tíz
kistérségben és tíz Celldömölkön élô
hátrányos helyzetû gyermek nyaralt a

Szolgálat szervezésében. A húsz gyer-
meket hat felnôtt kísérte és felügyel-
te. A tábor számtalan szórakozási, ki-
kapcsolódási és hasznos tevékenysé-
get nyújtott a gyerekeknek. Hasznos
volt a csoportépítô foglalkozás, mely
lehetôvé tette a gyermekek számára
a gyors megismerést. Sokat fürödtek,
vízibicikliztek, homokvár-építô ver-
senyt rendeztek, sportversenyeken
vettek részt. Amikor az idô kedvezôt-
lenebbre fordult, agyagozást tanul-
hattak a fazekas mestertôl, de volt
diszkó, és volt olyan nap is, amikor a
gyerekek maguk készíthették el
ebédjüket. A zánkai nyaralás alatt
számos kellemes élménnyel gazda-
godtak a táborozó gyermekek. A kísé-
rôk mindent megtettek azért, hogy
szívesen emlékezzenek vissza az
együtt töltött derûs napokra. A szer-
vezôk köszönetet mondanak a támo-
gatásért a Népjóléti Szolgálatnak, az
Együtt Celldömölk Városért Egyesület-
nek, a Provident Pénzügyi Zrt.-nek,
Celldömölk Város Önkormányzatának,
Nemeskocs, Egyházashetye, Keme-
nessömjén, Köcsk Községek Önkor-
mányzatainak, valamint Orbán László
és Rozmán Ferenc vállalkozóknak.

A kívül-belül megújult Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ és Könyvtár elsô
aktív vendégei a legifjabb generáció
tagjai voltak. Augusztus 21–25-ig
ugyanis olvasótábort rendeztek szá-
mukra. A program megszervezésé-
nek kiinduló pontja az a tény volt,
hogy Vas megye számos települése
ôrzi egykor élt híres írók, költôk em-
lékét. Ezen belül Kemenesalja két je-
lentôs géniuszt is adott a magyar iro-
dalomnak: Berzsenyi Dánielt és Weö-
res Sándort. 
Ennek kapcsán álmodta meg Pálné
Horváth Mária, a KMKK igazgatónôje
az „Utazás tarka rongyszônyegen” el-
nevezésû programsorozatot, utalva
ezzel a Weöres Sándor-féle versciklus-
ra, megismertetni akarva költészetét. 
Az egyhetes tábort a költô életének
fontosabb momentumait, versrészle-
teit tartalmazó tabló megalkotásával

kezdték a résztvevôk. Emellett felol-
vasások, filmnézés, képzômûvészeti
tevékenységek, zenehallgatás, szóto-
tó, kvízkérdések, társasjátékozás vár-
ta az érdeklôdôket. 
Mint azt Emih Virág Eszter gyermek-
könyvtáros elmondta, az olvasótábor
célja volt az olvasási kedv felébresz-
tése, a közösségformálás valamint a
tájegységben született és alkotott
szellemóriások példaképként állítása.
A tábor végére megszületett a Weö-
res Sándor versidézeteket, és versil-
lusztrációkat tartalmazó tarka rongy-
szônyeg is, amelynek elkészítéséhez
minden résztvevô hozzátette az egy-
hetes irodalmi barangolás során elsa-
játítottakat és saját fantáziáját. Az ol-
vasótábor a csöngei Weöres Sán-
dor–Károlyi Amy emlékház látogatá-
sával ért véget. 

»REINER ANITA

A nagy érdeklôdésre való tekin-
tettel idén nyáron két alkalom-
mal is szervezett lovas tábort a
Kemenesaljai Mûvelôdési Köz-
pont és Könyvtár. Júniusban és
augusztusban is nyeregbe ülhet-
tek az állatszeretô gyerekek a
Sándor-majorban. Az elsô turnus-
nak tíz, a másodiknak tizenöt
résztvevôje volt. A két oktató ál-
tal irányított lurkók hadában a
kezdôk kötôszáron tanultak lova-
golni, aki pedig már biztosan ült
a nyeregben, az a haladó cso-
porthoz csatlakozhatott. A tábor
résztvevôi a lovaglás megisme-
rése mellett a paripák minden-
napi életébe is betekintést nyer-
hettek és megtanulhatták, ho-
gyan kell a nemes állatokat fel-
nyergelni, tisztán tartani, táplál-
ni, és gondoskodni róluk.

»RA

Az idén is 
népszerû volt
a lovastábor

Weöres Sándor szellemét idézve
C S Ö N G É R E  I S  K I L Á T O G A T T A K  A Z  O L V A S Ó T Á B O R  R É S Z T V E V Ô I
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Megkérdeztük
» válaszoltak

Nagyon tetszetôs az intéz-
ményben kialakított presszó.
Jó ötlet volt, egy kellemes,
hangulatos hely lett. A helyi
kulturális életben meghatáro-
zó szerepet betöltô Soltis La-
jos Színház, remélem, vissza-
költözik régi helyére, és több
elôadást láthatunk tôlük. Így
reprezentatív körülmények
között lehetne állandó színhá-
za a városnak. Jó, hogy több-
féle szakkör is mûködik, és
rendszeres kiállítások is kelle-
nek. Örülnék, ha ismert
elôadókat, komoly színtársu-
latokat is gyakrabban láthat-
nánk itt szerepelni.

Szép lett az intézmény, de jó
lett volna, ha bôvítik a szín-
háztermet. Szeretném, ha a
mozi minél elôbb elkészülne,
mert az hiányzik a városból.
Elkelne több kulturális prog-
ram és színházi elôadás is.
Korábban több neves együt-
tes, elôadó, humorista is fel-
lépett itt, de ezek a rendezvé-
nyek sajnos eltûntek. Jó len-
ne, ha a mûvelôdési háznak
visszatérne a kulturális jelle-
ge, ami újabban kiveszôben
van. Szükség volt egy ilyen
presszóra is, amit kihasználva
kávéházi könyvbemutatót is
el tudnék képzelni.

Alig vártam, hogy az új helyén
megnyisson az intézmény. A
kávézóra nagyon számítot-
tam, és remélem, minél elôbb
elkészül a mozi is. A negyve-
nes-ötvenes korosztálynak szó-
ló bálokat és a könnyûzenei
koncerteket hiányolom, jó
lenne, ha ezekért nem kellene
elutazni Celldömölkrôl. Több
színházi elôadásra és kiállítás-
ra lenne szükség, például a
Soltis Színház jelmezeibôl is
lehetne rendezni. Gyerekek-
nek szóló kiállítás is több le-
hetne. Tudom, minden pénz-
kérdés, de remélem, sikerül
bôvíteni a szolgáltatásokat.

Rendszeres könyvtárba járó
lévén örülök, hogy annak szol-
gáltatási köre is bôvült. Sze-
retném, ha több színházi
elôadás lenne majd a jövô-
ben, és a Soltis Lajos Színház is
többször felléphetne. A mozit
nem hiányolom, mert a szín-
házat emberközelibbnek tar-
tom. Hangversenyeket, neves
személyek elôadásait, és kü-
lönféle kiállításokat is szíve-
sen látogatnék. Jó lenne, ha
több foglalkozást szervezné-
nek a felnôttek és a gyerekek
számára. A néptánc- és kéz-
mûves-foglalkozásokat bizto-
san igénybe veszem majd.

»fotó: völgyi lászló»kérdez: reiner anita

Miklós Ferenc Szilassy Lívia Gyürüssy 
Sándorné

Bokor Krisztina
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» Egészségügyi SZOLGÁLAT
Szeptemberi központi orvosi ügyelet

01. szombat Dr. Kovács Zoltán Tompa Kálmánné
02. vasárnap Dr. Kassas M. Khaled Karádi Ferencné
03. hétfô Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin
04. kedd Dr. Palatka János Vida Leventéné
05. szerda Dr. Nagy Ildikó Karádi Ferencné
06. csütörtök Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
07. péntek Dr. Kovács Larisza Vida Leventéné
08. szombat Dr. Pánykó Magdolna Karádi Ferencné
09. vasárnap Dr. Mesterházy Gábor Horváth Katalin
10. hétfô Dr. Pánykó Magdolna Tompa Kálmánné
11. kedd Dr. Palatka János Karádi Ferencné
12. szerda Dr. Nagy Ildikó Horváth Katalin
13. csütörtök Dr. Gájer Tatjána Tompa Kálmánné
14. péntek Dr. Mojzes Szonja Karádi Ferencné
15. szombat Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin
16. vasárnap Dr. Kassas M. Khaled Tompa Kálmánné
17. hétfô Dr. Pánykó Magdolna Karádi Ferencné
18. kedd Dr. Gájer Tatjána Horváth Katalin
19. szerda Dr. Kassas M. Khaled Vida Leventéné
20. csütörtök Dr. Kovács Zoltán Karádi Ferencné
21. péntek Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
22. szombat Dr. Nagy Ildikó Vida Leventéné
23. vasárnap Dr. Kovács Zoltán Karádi Ferencné
24. hétfô Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin
25. kedd Dr. Gájer Tatjána Tompa Kálmánné
26. szerda Dr. Kovács Larisza Karádi Ferencné
27. csütörtök Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
28. péntek Dr. Kovács Zoltán Tompa Kálmánné
29. szombat Dr. Márton Katalin Karádi Ferencné
30. vasárnap Dr. Gájer Tatjána Horváth Katalin
az ügyeleti rendben a változtatás jogát fenntartják.

A Vas Megyei Igazságügyi Hivatal (Szombathely, Széll K. u. 54.
Tel.: 94/512-620) rendszeres jelleggel minden hónap elsô csütörtö-
kén kihelyezett ügyfélfogadást tart Celldömölkön.  Az ügyfélfogadás
helye: Celldömölk, Dózsa György u. 18. Az ügyfélfogadás ideje: 2007.
szeptember 6., csütörtök 9.00–11.00 jogi segítségnyújtó szolgálat.
Jogi problémák megoldásában tájékoztatás és felvilágosítás, a szo-
ciálisan rászorulók részére ügyvéd közremûködésének biztosítása.
11.00–13.00 áldozatsegítô szolgálat. Bûncselekmény következté-
ben anyagi – testi – lelki sérelmet elszenvedôknek anyagi, jogi és
érdekérvényesítési segítségnyújtás.

Kihelyezett ügyfélfogadása

Megszokott esemény városunk életében, hogy kétszer emlékezünk a trianoni or-
szágvesztésre. Egyszer a sajnálatos évfordulón, míg a másik alkalom a Trianoni Ke-
reszt felállításának szeptemberi dátumához kötôdik. Celldömölk Város Önkormány-
zata idei évtôl a városi rendezvények sorába emelte a szeptemberi rendezvényt. Az
idénre tervezett programról Heim Géza, a Kemenesaljai Trianon Társaság elnöke
adott tájékoztatást. Eszerint már szeptember 21-én este 18 órakor várják az érdek-
lôdôket Bayer Zsolt ismert újságíró és publicista fórumára, melyre az Apáczai Kiadó
székházában kerül sor. A másnapi (szeptember 22.) program a Trianoni Keresztnél
14 órakor kezdôdik. Egy tárogató mûvész mûsora mellett hallható lesz a Kemenes-
magasi Citerazenekar és versmondók is közremûködnek. Lovasbandériumot is vár-
nak a rendezvényre, s elôreláthatólag a megemlékezés szónoka Németh Zsolt or-
szággyûlési képviselô, a Magyar Országgyûlés Külügyi Bizottságának elnöke lesz. A
rendezvény zárásaként, vasárnapra ökumenikus istentiszteletet szerveznek a rende-
zôk, melynek egyeztetése még folyamatban van. A részletes programot következô
lapszámunkban közöljük. »EREL

Megemlékezés a Trianoni Keresztrôl
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Molnár Tibor 16 éves celldömölki ifjú
hét évvel ezelôtt kezdett el úszással
foglalkozni és azóta is szorgalmasan
mûveli ezt a sportágat. Ennek ékes bi-
zonyítékai több alkalommal elért szép
helyezései. Háromszoros megyei baj-
noki címmel és az országos ranglistán
nyolcadik illetve kilencedik helyen
végzett szerepléssel büszkélkedhet.
Eddig csak a serdülô korosztályban in-
dulhatott a különbözô versenyeken,
idén azonban már két rangos, maga-

sabb kategóriájú megmérettetésen
képviseltethette magát. A múlt hó-
napban az Egerben rendezett ifjúsági
országos bajnokságon ötven illetve
száz méteres mellúszásban indult.
Elôbbiben kilencedik, utóbbiban pedig
tizedik helyet vívott ki magának. 
Ezenkívül szintén júliusban, az orszá-
gos felnôtt bajnokságon is vízbe ve-
tette magát Budapesten, és a mell-
úszás 50, 100 valamint 200 méteres
távján szerepelt. 1990-ben született-
ként az egyik legfiatalabb indulóként
állt a rajtkôhöz. Amint az ifjú úszó el-
mondta, a versenyre egy bizonyos
szint elérésével lehet bekerülni és
azt, vagy azon belüli színvonalat a
bajnokságon is teljesíteni kell. Az or-
szágos rendezvényen hagyományos
esetben az elôfutamokat reggel, a
döntôket pedig délután rendezik.
Most azonban a pekingi olimpia me-
netrendje miatt ezek megcserélôd-
tek, és délelôtt zajlottak a döntôk. Így
a teljesítés is nehezebb volt.
Tibor, elmondása szerint, egyéni csú-
csaihoz képest rosszabbul úszott, de
így is a 12. helyen végzett. Élmény-
ként említi, hogy egyik bemelegítés
alkalmával Cseh László világ- és Euró-

pa-bajnokkal úszott egy sávban. S
hogy mik a további tervei az úszásra
nézve? „Szeretnék versenyeket nyer-
ni, és ötven méteres mellen 30 má-
sodperc, száz méteresen pedig 1,10
perc alatt teljesíteni. Ezek nem elér-
hetetlen célok, megpróbálom ôket
elérni”.

»REINER ANITA

Molnár Tibor, az úszás szerelmese

f
o
t
ó
: 
m

a
jo

r
 
t
a
m

á
s

Tizenegyedik alkalommal került
megrendezésre a Cell-Cup Nemzet-
közi Kézilabda Fesztivál, melyen
Celldömölkrôl három csapat is érde-
kelt volt. Mivel mindhárom együt-
tesnek Süle Nándor az edzôje, tôle
kértünk értékelést, illetve a bajnok-
ság hamarosan következô rajtja
miatt a felnôtt férficsapat játékos-
keretérôl is beszélgettünk.

– A kupán mindhárom csapatunk
esélyesnek tûnt. A szuper mini kate-
góriás Eötvös DSE csapat a szép or-
szágos szereplés miatt kapta a lehe-
tôséget, az ifi csapat rendszeres
résztvevô, a nagy csapat pedig az
idén elôször meghirdetett felnôtt ka-
tegóriában indult. A kicsik az elért
második hellyel megismételték az
ADIDAS Gyermekbajnokságon elért
országos 2. helyet, és ugyanattól a
gödöllôi csapattól kaptak ki. Született
egy szép egyéni siker is, ami már

szokásosnak mondható, hiszen Sala-
mon Szabolcs lett a kategória legjobb
játékosa. Az ifi csapat tizedik helye-
zésében benne van, hogy sok játékos
hiányzott, és a kétszer 25 perc játék-
idô szinte cserejátékos nélkül
komoly erôpróba volt. Be-
csületesen helytálltak a
hiányos kerettel. Velük
egyébként már egykori
tanítványom, Horváth
Csaba foglalkozik, és ez
így lesz a jövôben is. A
felnôtt csapatot az összeko-
vácsolás szándékával nevez-
tük, ami szinte teljes egészében meg
is valósult. Az elért harmadik hely ér-
tékét tekintve a legjobb a celli csapa-
toké közül. Akit lehetett, és akikkel a
bajnokságban majd találkozni fo-
gunk, azok közül mindenkit megver-
tünk. Két kiemelkedô külföldi csapat-
tól kaptunk ki, ami elfogadható.
» Kik az új játékosok?

– A tavalyi keret hetven százalékban
kicserélôdött. Egykori Eötvös iskolás si-
kercsapatom (Diákolimpia országos
elôdöntôs, és döntôs második, harma-
dik, illetve elsô helyezettek – a szerk.)

tagjai közül itt fog játszani Horváth
Csaba, Erôss Péter, Kazári Atti-

la és Horváth Zsolt. Újra
edzésbe állt Pozsonyi Mi-
hály illetve a tavaly már itt
játszó balatonfüredi játé-
kosok – Egyed Gábor,

Mikás Gábor – mellé csatla-
kozik még két játékos. A régi

csapatból maradtak Bakonyi,
Koronczai, Berghoffer, Dénes. Lendvai
Rolandra, Kozma Bálintra úgy számít-
hatunk, mint eddig, illetve Tapolcáról
igazoltunk még egy kapust Sárfi Béla
személyében. 
A bajnoki mérkôzésekrôl a korábban
megszokott módon természetesen
tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasókat.

»RO-LÓ

A Cell-Cup-ról a bajnoki rajt jegyében
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CELLDÖMÖLK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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Bakó István

felelôs szerkesztô:

Györéné Losoncz Andrea

szerkesztôség:

Farkas Gábor, Káldos Gyula, 
Reiner Anita, Rozmán László, 

Takács M. Tünde, Vass Veronika, 
Völgyi László (nívódíjas), 

Horváth Lajos (örökös tag)

hirdetésszervezô:

Nagy Antal (06 70/338-9880)
szerkesztôség:

9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1.
Telefon: 95/525-810
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lapterv:

Horváth Attila

nyomda:

Antók Nyomda Celldömölk

ISSN 0865-1175

lapzárta: minden páratlan hét péntek

Vereséggel zárultak az elsô meccsek

A Soltis Lajos Színház Évszázados komédiák címmel 2007. szeptember 7-én
19.30 órai kezdettel tartja bemutató elôadását a Koptik Odó u. 2. alatti
Kamaraszínházban.
Arisztophanész: Lüszisztraté és Macchiavelli: A fráter c. komédiája kerül
bemutatásra.
Jegyárak: a helyszínen 1200 Ft, elôvételben, valamint nyugdíjas- és diák-
jegy: 1000 Ft.

ÁLLAMILAG ELISMERT, AZ OKJ-BEN SZEREPLÔ

SPORTOKTATÓ (33-8962-01)
SPORTSZERVEZÔ, -MENEDZSER (52-8962-02)

TANFOLYAMOKAT SZERVEZ MINDEN SPORTÁGBAN, 2007 SZEPTEMBERÉTÔL.

JELENTKEZNI, ÉRDEKLÔDNI, A SZERVEZÔ INTÉZETNÉL (94/513-213) 
ÉS TIHANYI TIBORNÁL (30/902-7878) LEHET, VAGY TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 

E-MAIL-BEN KÉRHETÔ. (vasmsportig@t-online.hu)

A VAS MEGYEI SPORTIGAZGATÓSÁG
9700 Szombathely, Markusovszky u. 6.

(OKÉV nyilvántartási szám: 18-0114-05)

Megkezdôdött a labdarúgó NB III.
ôszi szezonja. A Celldömölki VSE az
elsô fordulóban a Sárvár vendége-
ként játszott. A mérkôzés nem ígér-
kezett könnyûnek, hisz a hazaiak az
elôzô bajnokságban is remekül szere-
peltek. A kezdô sípszó után aztán
tényleg beigazolódott, hogy nem
számíthatunk könnyû sikerre. A sár-
váriak szervezett futballt játszva

rendre zavarba hozták a celli gárdát.
Néhány megmozdulásunk után azért
lefagyott a mosoly a hazaiak arcáról,
de gólig sajnos nem jutottunk. A szé-
leken kidolgozott akcióink elhaltak
érkezô támadók hiányában. Ellenfe-
lünk támadói viszont nem kegyel-
meztek, és három alkalommal is be-
vették Tóth András kapuját. A beka-
pott gólok megfogták a cellieket, és a

végén már esélyünk sem volt a szé-
pítésre. A végeredmény: Sárvár-FC –
Celldömölki VSE 3-0. A második for-
dulóban hazai közönség elôtt is be-
mutatkozott a CVSE. Ellenfelünk ezút-
tal, a tavalyi szezonban csapatunknak
ötöt gurító, Hévíz-FC volt. A meccs
eleje kiegyenlített küzdelmet hozott.
A játék a mezônyben folyt, a kapuk
nem igazán forogtak veszélyben.
Egy-két kósza lövéstôl eltekintve,
nem okoztak nagy izgalmakat a csa-
patok. A 16. percben aztán megszûnt
a gólcsend. A Balaton-partiak egy
lendületes támadás végén megsze-
rezték a vezetést. A folytatás sem si-
került jobban. A hévíziek több táma-
dást vezettek, és bár jobbak nem vol-
tak mezônyben, még két helyzetüket
is gólra váltották. A celli válasz egy
kétes büntetôbôl született, melyet
Gyôrvári a hálóba küldött. A vége 3-
1-es vendégsiker. A Celldömölk a kö-
vetkezô fordulóban Csornán vendég-
szerepel, reméljük, ott megszületik
elsô gyôzelmünk.

»CSUKA L.
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A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtára a felújított intézmény átadásához kap-
csolódva akciót hirdet a lakosság számára. Az épület 35 évvel ezelôtti felavatását idézve 35 könyvtári nyitvatartási
napon keresztül október 7-ig, az országos Könyves Vasárnap programjáig kedvezményes beiratkozásra nyílik lehetô-
ség. Új tagjaink illetve azok, akiknek július 1-je és október 7-e között jár le az olvasójegye, a korabeli, 1972-es áron
3 (!!) Ft-ért válthatják meg olvasójegyüket, valamint hosszabbíthatják meg tagságukat a Kresznerics Emlékév jegyé-
ben egészen 2008. január 18-ig, Kresznerics Ferenc halálozási évfordulójáig. Az akcióban regisztrálók között október
7-én, a rendkívüli vasárnapi nyitvatartási napon „Örökös Tagság”-ot sorsolunk ki, amely a szerencsés nyertest élete
végéig jogosítja a városi könyvtár beiratkozási díj nélküli használatára. Az alábbi adatlapot kitöltve és hozzánk eljut-
tatva lehet, hogy Önnek gratulálhatunk?!  

RENDKÍVÜLI KÖNYVTÁRI BEIRATKOZÁSI AKCIÓKedves Olvasó!

NÉV:
SZÜL. HELY, ÉV, HÓ, NAP:
LAKCÍM:
MOBIL vagy E-MAIL*:

Szeretnék – nem szeretnék (kérjük aláhúzni) részt venni a  2007. október 7-i „Örökös Tagság” sorsoláson.

Dátum: 2007.  ......................                  ......................................                 
aláírás* Nem kötelezô kitölteni! 

KEDVEZMÉNYES BEIRATKOZÁS ADATLAPJA

✁

Bizonyára sokaknak feltûnt, hogy egy
eddig nem ismert meztelen csigafaj
jelent meg, és pusztít kiskertjeink-
ben. A témáról Dr. Hollósy István fa-
lugazdászt kérdeztük meg.
– Mintegy 5–6 évvel ezelôtt jelentek
meg elôször az ország nyugati részén
– elsôsorban Vas és Zala megyében –
ezek a hússzínû vagy rózsaszínes ál-
latok, pontos meghatározásuk spa-

nyol meztelen csiga. Nagy baj, hogy
nincs természetes ellenségük, egye-
dül az indiai futókacsa eszi meg, a
nálunk honos állatok nem bántják.
Sajnos ez a csiga mindenevô állatnak
minôsül, még a zsenge fiatal csalánt
vagy a vérehulló fecskefüvet is
megeszi. Még nagyobb gond, hogy a
Európában jelenleg engedélyezett
csigaölô szerek – elsôsorban met-
aldehid tartalmúak, melyek az em-
berre nem veszélyesek – a spanyol
csigára sem mérgezôek.
» Mit tehetünk ellenük?
– Próbálkoznak a kerttulajdonosok
házilagos gyérítési módszerrel, hogy
vastagon hamut szórnak az elôfordu-
lási helyükre, mert az kiszárítja a csi-
gák testét. A konyhasó a termôterüle-
teken káros, mert szikesíti a talajt,
ezért ajánlatos inkább a kálisó haszná-
lata, melyet ugyan magasabb dózis-
ban kell kiszórni, de az eddigi tapasz-
talatok szerint elpusztítja ôket, sôt ká-
lium tartalma miatt javítja a talajt is.

»EREL

Spanyol csiga – veszély 
a kiskertekben

Tavasszal a költôk fehérbe öltözött
menyasszonyokhoz szokták hasonlíta-
ni a virágzó akácfákat. Nyárutón már
nem annyira az esküvôk, hanem a las-
san beköszöntô ôsz csendessége jár a
fejünkben, de szemünket ugyanúgy
gyönyörködtetik a fehér virágok, illa-
tuk pedig talán szép emlékeket is
idéz. A népi megfigyelés szerint, ha
nyár végén újra virágzik az akác, akkor
szép, hosszú ôsz lesz. Így legyen!

Újra virágzik



C E L L D Ö M Ö L K Ö N  
A SÁGI U 43. SZ. ALATT ÉPÜLÔ

15 LAKÁST, 7 GARÁZST ÉS EGY IRODÁT
TARTALMAZÓ TÁRSASHÁZBAN 

LAKÁS, ÉS GARÁZSOK MÉG ELADÓK.

ÉRDEKLÔDNI:
95/422-493, 06 70/317-4194-es 

telefonszámokon.

SÁGI ÚTI HOMLOKZAT

ARTERIOGRÁFIA
magyar találmány az érelmeszesedés 

korai felismerésére

A VIZSGÁLAT ELVÉGZÉSE JAVASOLT.
– 40 év feletti férfiaknál,
– 45 év feletti nôknél,
– magas vérnyomás, cukorbetegség, 

emelkedett koleszterin miatt kezelteknél,
– és a fenti betegségek családi halmozódása esetén.

Korai felismeréssel, hatékony kezeléssel 
megelôzhetô a szívinfarktus és a stroke!

A vizsgálatot végzi: Dr. Galambos György szakorvos
A vizsgálat helyszíne: 

CELLRUBIN Rendelô, Celldömölk, Mikes u.14.
A vizsgálat ideje: Bejelentkezés alapján

Bejelentkezés: 20/9376-749 

A friss sütemények mestere

Pályázatot hirdet a következô pozíció
betöltésére:

Könyvelô
Feltétel:

mérlegképes könyvelôi képesítés,
szakmai gyakorlat.

Elôny: német nyelvtudás.
Jelentkezni önéletrajz küldésével

a következô címen lehet:

9500 Celldömölk
Pápai u. 27.

E-mail: m.jona@wewalka.hu

Pápa-Borsosgyôr Strandi tó
Újdonság!
Nagy mennyiségû tok hal, afrikai harcsa, 5 mázsa amur, 20 mázsa nagytestû
ponty (4-16 kg-ig) valamint a tóban található még 100 mázsa 2-3 kg ponty,
csuka, süllô, apróhalak, keszegfélék, nagytestû harcsa, valamint 10–20 kg-s
amurok. Folyamatos telepítés! 1 hektáron folyamatosan 100 mázsa fölötti hal-
mennyiség! Az idei év újdonsága még, hogy egyetlen megjelölt hal kifogásával
200.000 forintot nyerhet!

Rekord fogások: 46 kg busa, 4.7 kg csuka, 3 kg dévér valamint az egyik
versenyen egy versenyzô 149 kg pontyfogással büszkélkedhetett, ami ter-
mészetesen az elsô helyet jelentette számára. 

2007 tavaszától megújult és igényes környezetben várjuk a kikapcsolódásra
vágyó horgászokat és vendégeinket.

Kínálatunk:
Napijegyes horgászat: /Gyerekjegy: 500 Ft 
Nyolcszemélyes filagóriák, stégek 1 bottal horgászhat/
Gyerekeknek fedett homokozó, hinta, csúszda                    
Hölgyeknek napozóágyat biztosítunk                     
Horgászoknak horgászfelszerelésük bepakolásához kiskocsit biztosítunk.
Büfé, Ingyenes steak-sütési és bográcsozási lehetôség.    
Társaságoknak, munkahelyeknek horgászversenyek lebonyolítását vállaljuk.
Horgászcikkek, etetôanyagok, csalik árusítása.

Rövid házirend: Napijegy 1000 Ft (egy fô két bottal való horgászatát engedélyezi).
A napijegy személyre szól, nem horgászbot darabszámra. A napijegy nem ru-
házható át, a kísérô nem horgászhat a horgász második botjával. Egy belépô két
bot, nem két ember egy-egy bot. A halat nem kötelezô megvásárolni, korlátlan
számban vissza lehet engedni. Minden haltartóba került halat meg kell vásárolni!  

Ha szeretne részt venni egy 4.000.000 Ft összdíjazású amatôr horgászverse-
nyen, szintén keresse fel tavunkat. Az év horgásza Energofish kupáért amatôr
horgászverseny egyik rendezési jogát nyerte el a tó. 

További bôvebb információ kérhetô: Karvas Gábor 06/30-3-786-062
A tó közvetlenül Pápa felöl Pápa-Borsosgyôr után jobbra a fôútvonal mellett
található. Nyitva: mindennap 8:00-tól sötétedésig.



K E Z E L É S E I N K :

• Botox kezelés – kiválóan alkalmas a mimikai ráncok
„drámai” csökkentésére.

• Ráncfeltöltés – nagyon alkalmas a homlokráncok,
és az orrszárnytól az ajkakig húzódó ún. nasolabia-
lalis redô feltöltésére. (nevetôránc)

• Injekciós zsírszobrászat: A lefogyhatatlan, sporttal sem
leküzdhetô lerakódásokat zsírszívással távolítjuk el.

• Aranyszál behúzás (beszövés) Az eljárás lényege,
hogy steril 24 karátos aranyszálat (99,9% arany tisz-
taságú) fûzünk be a bôrfelszín alá 3–5 mm mélység-
ben, rács alakban, mintegy láthatatlan hálót képezve
a bôr alatt.

Rendelési hely:
Sárvár Gyógy- és Wellnessfürdô Gyógyászati Részleg
Péntekenként 13–17 óráig. A rendelésre bejelent-
kezni a 95/523-615 vagy a 06 30/975-4795 tele-
fonszámokon lehet.

Dr. Ignácz Zsuzsanna
PLASZTIKAI SEBÉSZ SZAKORVOS


