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ISMÉT KARÁCSONYI NYEREMÉNYJÁTÉK
A KOLOZSVÁR ÚTI BENZINKUTNÁL!!!
(CELLDÖMÖLKÖN A MESTERI FELÉ VEZETÔ ÚTON, Volánkút.)
Ha október 24. és december 21. között 6.000 Ft
feletti értékben készpénzért tankol (bármely üzemanyagot) és a Shopban legalább 100 Ft értékben
vásárol, részt vesz nyereményjátékunkban!
Értékes díjakkal várjuk kedves vásárlóinkat!
Sorsolás: 2007. december 21. 18 óra Kolozsvár
úti üzemanyagkút!
NE FELEDJE: 95-ös, 98-as, DIESEL ÜZEMANYAG
ÉS AUTÓGÁZ LPG EGÉSZ ÉVEN ÁT
KEDVEZMÉNYES ÁRON! TANKOLJON NÁLUNK,
VELÜNK DUPLÁN NYERHET!

Nyitva tartás:
hétfôtôl vasárnapig 6.00–21.00

Balogh Zsolt vállalkozó
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1956-ra emlékeztek városunkban
Celldömölk Város Önkormányzata és a
Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár szervezett városi megemlékezést az ötvenegy évvel ezelôtti forradalom és szabadságharc emlékére,
október 23-án. A rendezvény Koloszár
Zoltán, helyi származású, 1956-os áldozat sírjának megkoszorúzásával

vette kezdetét. Az Önkormányzat, az
Együtt Celldömölk Városért Egyesület
valamint az MSZP Kemenesaljai Szervezetének képviseletében helyezték
el a tisztelet koszorúit. Ezután a celldömölki történések helyszínén, a volt
Gáyer iskola alsó tagozatos épületénél zajlott ünnepi megemlékezés kezdetén Molnár Gábor szavalta el Illyés
Gyula Egy mondat a zsarnokságról címû versét, majd Fehér László polgármester mondott ünnepi beszédet.
1956 sebei nehezen gyógyulnak be a
magyar nemzet testén. Szellemisége
soha nem válhat politikai erôk játékává, egységbe kell, hogy forrasszon
minden tiszta szívû magyar embert.
Hiszen akkor, 1956 októberében is
milliók szíve dobbant együtt egy közös ügyért. Soha nem lehet hiábavaló
az a sok áldozat, elôdeink küzdeni
akarása éljen tovább cselekedeteinkben – hangsúlyozta a szónok, majd arra buzdított, legyünk büszkék a celldömölki forradalmárokra is. A beszéd
után Újvári Gál Sándor Kimondatlanul
címû megzenésített verse hangzott el

A városi megemlékezésen túl az ’56-os szövetség
celldömölki tagozata, az Alsósági Életfa Egyesület,
a Kemenesaljai Trianon Társaság, a Magyar Polgári
Együttmûködés Egyesület Kemenesaljai Csoportja,
a Szövetség a Nemzetért Polgári Kör Kemenesaljai
Tagozata is szervezett megemlékezést az 1956-os
forradalom és szabadságharc tiszteletére, október
23-án. A civil szervezetek rendezvényére a vasútállomás mozdonyparkjában tavaly felavatott emlékmûnél került sor. Elsôként Heim Géza, a Kemenesaljai Trianon
Társaság elnöke
köszöntötte
az
egybegyûlteket,
majd Bezzeg István énekelt hazafias dalokat. Ezt
követôen Kannás
Alajos Kormos kövek címû forradalmi eposzából hangzottak el részletek
Rozmán
László
elôadásában. Az
ostffyasszonyfai
citerazenekar mûsora után Lendvai
Istvánné történelemtanár mondott

Újvári Gyöngy énekmondó elôadásában, majd Bartha István tolmácsolásában Zas Lóránt Novemberben címû
versét hallhatták az egybegyûltek. A
rendezvény zárásaként a jelenlevô
pártok és civil szervezetek képviselôi
elhelyezték az emlékezés koszorúit az
Illés Erika szobrászmûvész által készített, tavaly felavatott 1956-os dombormûnél.
az 1956-ban elhunyt koloszár zoltán sírja

ünnepi beszédet, hangsúlyozta, hogy a magyar nép ötvenegy évvel ezelôtti összefogása
a könyörtelen elnyomástól megszabadulásért az
ország tetterejét,
életerejét
mutatta meg. Az
akkori pesti eseményekrôl szólva, annak helyi
vonatkozásairól
beszélt, a forradalom heve ugyanis
a celldömölki ifjúsághoz is elérkezett. Az emlékezô beszéd után a civil szervezetek képviselôi elhelyezték koszorúikat az emlékmûnél. A megemlékezés végén a résztvevôk lerótták tiszteletüket
Koloszár Zoltán sírjánál, aki az 56-os mosonmagyaróvári sortûz áldozata lett, majd a rendezvény
ünnepi istentisztelettel zárult a református templomban.
»REINER ANITA
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Tizenkét hónap távlatából
ÉVÉRTÉKELÔ BESZÉLGETÉS FEHÉR LÁSZLÓ POLGÁRMESTERREL
» Eltelt egy év az önkormányzati
ciklusból. Polgármester úr, hogyan
értékeli az elmúlt idôszakot?
– Legnagyobb sikerként könyvelem
el, hogy most, az országos egészségügyi reformok idôszakában megmaradt a kórházunk. 50 aktív és 40 rehabilitációs ággyal mûködik tovább,
amihez hozzá tartozik még az
intaházi részleg 70 pszichiátriai rehabilitációs ágya, így összesen 160
ággyal mûködik a kórházunk. Kemenesalja lakosságának a teljes egészségügyi ellátását meg tudjuk valósítani, sôt bôvült is az ellátási kör, így
most negyven településért és mintegy
40 ezer lakosért felelünk. Reményünk van az elkövetkezendô idôszakban arra, hogy az aktív ágyak
számát tovább növeljük. Tervezzük
az egészségügyi intézmények további fejlesztését, ez magában foglalja a
fekvô- és járóbeteg-ellátást, az épület-felújításokat és az eszközfejlesztéseket. Mindezt európai uniós forrásból szeretnénk megvalósítani
» Milyen fejlesztéseknek vágtak neki egy évvel ezelôtt?
– A bölcsôde felújítására másodszori
pályázás után nyertünk 138 és fél
millió forintot, ami mellé mindössze
hárommillió forintot kell hozzátennünk önrészként. A nyáron kezdôdött
felújítás után jövô tavaszra tervezzük
a bölcsôde átadását. Az új épületben
már négy csoportnak lesz hely. Másik
nagy projektünk a mûvelôdési központ felújítása volt. A korábban elmegmaradt a kemenesalja kórháza
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nyert címzett állami támogatás
összege az épület átalakítására volt
elég, a színházterem felújítására a
regionális fejlesztési tanács pályázatán sikerült nyerni, így 25 millió forintot fordíthattunk e célra.
» Számos fejlesztési elképzelése van
a városnak a következô idôszakra.
Melyek a legfontosabbak?
– A képviselô-testületben hosszas
egyeztetés során alakult ki az elsôdlegesen illetve másodlagosan elôkészítendô beruházások köre. A legfontosabb beruházások között van a városi
általános iskola fejlesztése. A közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások
fejlesztésére a régiónkban 30–40 pályázat nyerhet. A három megye mintegy 600 települése közül természetesen nem mindegyik iskolafenntartó,
van azonban öt megyei jogú város, és
tudomásom szerint mindegyik kistérségbôl több település vagy intézményfenntartó társulás szeretne pályázni. Mi az 500 millió forintos támogatást célozzuk meg. A készülô tervek
a volt Eötvös, Gáyer és alsósági iskolaépületek felújítását, az étkeztetési
lehetôségek bôvítését, valamint –
amennyiben lesz rá elég forrás –, a
volt Gáyer és Eötvös között egy tornacsarnok építését tartalmazza.
A városmag-rehabilitációs program
több részbôl áll össze. A mûvelôdési
központ elôtti tér, a Szentháromság
tér rekonstrukciója mellett tervezzük

a kilencemeletes épület és a gyógyszertár között bevezetô kétsávos út
építését, amelyhez egy 80 helyes
parkolót szeretnénk kialakítani. Emellett a tízemeletes házak melletti parkoló felújítása és bôvítése, a templom környékén lévô terület felújítása,
valamint a Kossuth utca járdafelújítása és vízelvezetési rendszerének
kialakítása, a vasútállomás elôtti tér
felújítása is a program része.
Természetesen a Vulkán fürdô további
fejlesztése is a terveink között szerepel. Kemping, motel, szálloda, étterem építésére lehetne pályázni, de
ezeknél a pályázatoknál az önkormányzat csak partnerként szeretne
szerepelni, elsôsorban magánbefektetôk projektjeit várják. Ehhez kapcsolódik, hogy a képviselô-testület szeptemberi ülésének döntése értelmében
Celldömölk és Alsóság között, a benzinkút melletti területbôl három hektárnyit értékesítünk a közeljövôben
üzletközpont kialakítására, amelyrôl

a klastromban mûködik az önkormányzat

komoly tárgyalások folynak, s reményeink szerint egy éven belül megindul ott az építkezés. Elkészült a megvalósíthatósági tanulmány a Ság hegy
alatti egykori raktártelep területén
tervezett kalandparkra, és a tervek
között van a Ság hegyen a Vulkán Park
kialakítása, ezt a két elemet együtt
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– Polgármesterként szeretnék partnerként dolgozni a képviselô-testülettel. Az elôzô ciklusban ez így is
volt, most viszont nem tartom szerencsésnek a felállást. A városházaépítés ügyében látszik igazán, hogy
nem tudjuk összehangolni az elképzeléseket. A legsarkalatosabb dolog
az ellentétek között azonban az alpolgármester-választás, mivel a testület többsége nem támogat ebben

a felújított mûvelôdési központ és könyvtár

vagy külön-külön is megvalósíthatjuk.
Fontosnak tartom, hogy a fejlesztési
elképzelésekhez elkészüljenek a dokumentációk. Elképzelhetô, hogy egyegy projektre nem az elsô körben
nyerünk, de a dokumentáció meglétével bármelyik késôbbi pályázaton
részt vehetünk. Magántôke bevonásával is megvalósulhatnak a fejlesztések, ezért ezt is a lehetôségek között
tartjuk számon. A jelenlegi Nemzeti
Fejlesztési Terv után is lehet majd pályázni az Európai Unió fejlesztési ciklusaiban, biztosan maradnak elképzeléseink, amelyeket nem most, hanem
késôbb tudunk majd megvalósítani.
Az azonban nem mindegy, hogy melyek valósulnak meg elôbb, és melyek
maradnak késôbbre.
» Milyen elképzelései vannak a
munkahelyteremtéssel kapcsolatban?
– Két dolog fontos az ember életében: hogy legyen megfelelô munkahelye, és rendben legyen az egészsége. Úgy vélem, az egészséggel kapcsolatos dolgok a helyükre kerülnek,
a munkahelyteremtésben viszont van
még tennivalónk. Az elmúlt ciklusban
is sikerült cégeket megtelepíteni, felszámolás alatt lévô vállalkozásokat
megmenteni, bôvíteni, továbbra is ez
a célunk. Jelenleg tárgyalásokat folytatunk egy céggel, amely új üzem telepítésén gondolkodik. Még bizonytalan a tárgyalás kimenetele, hiszen
akadnak riválisaink is.
» Volt-e olyan projekt, ami a képviselô-testület egyet nem értése folytán megakadt?
– A városháza-építés sarkalatos kérdés a képviselô-testületben. 2011-ig
kellett volna megállapodnia a Pan-

nonhalmi Bencés Fôapátságnak és
Celldömölk Város Önkormányzatának
az épületet illetôen a kártalanításról.
Ezt 2005-re sikerült elôre hozni Kiss
Péter miniszter segítségével. Ezután
pályázatot írtunk ki az új városháza
tervezésére, szakmai zsûri hozta meg
a döntést a nyertesekre vonatkozóan.
A döntést azonban az új képviselôtestület felülbírálta. Eltelt egy év úgy,
hogy nem történt semmi. Kártalanításként 640 millió forintot kaptunk,
amely nagy részét, 610 millió forintot
lekötöttünk, 30 millió forintot pedig a
mûvelôdési központ felújítására költöttünk el. Igaz, hogy ez a pénz kamatozik, de idôvel kevesebbet ér majd.
Mindannyiunk érdeke, hogy a képviselô-testület tagjai párthovatartozástól függetlenül feladatuknak tekintsék, hogy megépüljön a városháza,
vagy más módon megoldódjon a polgármesteri hivatal elhelyezése. 2008.
január 1-jéig ki kell költöznie a polgármesteri hivatalnak az épületbôl,
ha mégis maradunk, két évig bérletet
kell fizetnünk. A Pannonhalmi Fôapátság szeretné tulajdonba venni az épületet, és élnének a pályázati lehetôségekkel a fejlesztésre, mert használni
szeretnék a klastromot.
» Mi a véleménye a jelenlegi testület munkájáról?
A Ligeti Óvoda Munkáját segítô
Alapítvány megköszöni mindazok felajánlását, akik adójuk
1%-ával alapítványunk munkáját
támogatták.
VÉGHNÉ GYÛRÛSSY KATALIN
A KURATÓRIUM ELNÖKE

tavasszal adták át a mentôállomást

engem. Ezt sérelmesnek tartom, hiszen az alpolgármester jelölése az én
jogom, hiszen nekem kell együtt dolgoznom a helyettesemmel. Jó jel vi-

az izsákfai gyerekek játszóteret kaptak

szont, hogy a fejlesztések ügyében
közös állásfoglalást tudtunk kidolgozni, ez a város fejlôdése érdekében
fontos volt.
A Vörösmarty úti Óvoda Óvodásaiért Alapítvány
ezúton szeretné megköszönni mindazoknak a
magánszemélyeknek, vállalkozóknak, akik
adójuk 1%-át az alapítványnak utalták. A
felajánlott összeget a Vörösmarty úti Tagóvoda
udvarának eszközfejlesztésére fordítottuk.
NAGY KÁLMÁNNÉ, AZ ALAPÍTVÁNY ELNÖKE
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In memoriam Kesztyûgyár…
Nincs kerek évforduló. Sem a gyár
alapításának, sem megszûnésének.
Csak éppen a közelmúltban olyan ismerôsökkel akadtam össze, akiknek
fél élete ehhez a (volt) munkahelyhez kapcsolódik. A Kesztyûgyár léte
ma már ipartörténeti fejezet Celldömölk életében. Azért egy szolid kis
apropója mégis van ennek az írásnak:
1963. november 3-án avatták fel a
gyárat illetve új épületének elkészültét, miután ezen év tavaszán nyolc
nô elindult Vácra megtanulni kesztyût varrni. Egy reményekkel – valóra
vált reményekkel – teli idôpont volt
ez, hiszen Celldömölkön olyan munkahelyet teremtettek, amely a nôk

nagy tömegének elhelyezkedését
tette lehetôvé. Volt idôszak, amikor
több mint négyszázan dolgoztak itt.
Talán nem túlzok, ha feltételezem: a
mûködés negyven-egynéhány éve
alatt ezernél több lánynak-asszonynak adott rövidebb-hosszabb idôre
megélhetést. Félelmetes és egyben
lenyûgözô szám. Szinte nincs család a
városban és a közeli községekben,
ahonnan ne kötôdne valaki a Kesztyûgyárhoz. Kis túlzással a vasutassághoz hasonlíthatnám: Cellben valaki vagy vasutas, vagy volt vasutas,
vagy lesz vasutas. Persze ma már ez
sem teljesen igaz, de az igen, hogy
kesztyûgyári már biztosan nem lehet.
Az én életemnek is meghatározója a
gyár, hiszen ennek révén kerültem
Celldömölkre és aztán lettem végleg
celli lakos. Elsô munkahelyem volt, és
mint az ember mindenben az életében, csak a szépre emlékezem.
A gyár, úgy tûnik, végleg a múlté.
Amíg a rendszerváltáskor üzemelô
munkahelyek nagy arányban – igaz,
többségében megfogyatkozva, de –
tovább üzemelnek, addig a volt kesztyûgyáriaknak már nincs hová menniük a nyugdíjas találkozókra. Bár
ilyet sem nagyon tartanak mostanában sehol, kiment a divatból.

Kapui Gyulával, a gyár egykori mûvezetôjével arra gondoltunk, meg kellene valahogyan emlékezni volt munkahelyünkrôl. Nem baj, ha nem kerek
az évforduló, hiszen az idô nagyon
szalad, jó lenne, ha az alapítók még
találkozhatnának egyszer felemlegetni ezt az idôszakot. Emléknapot
szeretnénk a Kesztyûgyárnak szervezni. Valamikor tavasszal, jó idôben.
Kell egy kis idô hozzá, meg kellene
visszajelzés is az olvasók részérôl. Jó
lett volna, ha erre a gyárban kerülhetett volna sor, ez azonban a jelen áldatlan körülményei miatt aligha lehetséges. De találnánk megfelelô helyet, idôt, programot, hogy azok, akik
régi ismerôsökkel szeretnék feleleveníteni a kezdeteket és a folytatást,
ezt megtehessék.
Várjuk az ötleteket, várjuk azok jelentkezését, akik jó ötletnek tartják
az emléknap megszervezését, és
akik dokumentumokkal tudnák segíteni a terveinkben szereplô emlékkiállítás anyagát. Jó lenne, ha olyan
aktivisták is jelentkeznének, akik a
szervezésben tudnának segíteni.
Azt reméljük, érdeklôdésre tart számot az ötletünk. Elérhetôségeink: 06
20/434-7070 ill. 06 95/420-987.
»KUSTOS LÁSZLÓNÉ

Reformációi emlékünnep
Október 31-én, a reformáció kezdetének
490. évfordulója alkalmából ünnepi istentiszteletet tartottak a celldömölki evangélikus templomban. Az istentiszteleten megjelent evangélikus és református testvéreket
Rác Dénesné lelkész köszöntötte. Miután a
gyülekezet elénekelte a „reformáció himnuszát”, az Erôs vár a mi Istenünk kezdetû
Luther-éneket, Németh Tamás református
lelkész olvasott fel zsoltárt és imádkozott.
Az igehirdetés szolgálatát Vetô István püspökhelyettes, az Alsósági Evangélikus Gyülekezet lelkésze végezte a Máté evangéliuma 16. fejezetének 13–18. versei alapján.
Igehirdetését azzal a kérdéssel kezdte: milyen nap is van ma? Munkanap vagy ünnepnap? Mit jelent ma számunkra október
31., a reformáció emlékünnepe? Elmondta,
hogy bár lassan kitörölhetjük naptárainkból az ünnepeket, nekünk imádkoznunk és
dolgoznunk kell. Annál is inkább, mert
minden munka forgáccsal, szeméttel, te6

hát takarítással jár együtt, lelki értelemben szíveinkbôl is ki kell takarítani a port,
a szemetet, ezért vannak az ünnepek. Mint
ahogy így emlékezhetünk ma Luther
„nagytakarítására”, a reformációra is. A
reformációra nem csupán mint történelmi
eseményre emlékezünk – fejezte be igehirdetését Vetô István –, hanem mint a jelen kötelezettségeire, elvégzendô feladataira. Nekünk, mint az Ige egyházainak, arra van szükségünk, hogy Isten Igéjének
helyét megtaláljuk mindennapjainkban.
Az igehirdetést követôen Baloghné Vince Katalin, az Evangélikus Hittudományi Egyetem
doktorandusa tartott elôadást „Imádkozzál
és dolgozzál! – Protestáns gondolatok egy
másfélezeréves tanács apropóján” címmel.
Elôadásában kiemelte, hogy egyrészt a
címben szereplô bencés jelmondat mennyire meghatározza európai kultúránkat, benne magyar identitásunkat, másrészt hogy
mennyi mai aktuális kérdést és problémát

vet fel. Így a munkanélküliség kérdését, a
spekulációra épülô gazdaság problémáját
vagy a munka és szórakozás hamis ideológiáját. Luther azzal hozott merôben újat,
hogy azt vallotta, minden munka istentisztelet, még a pelenkamosás is… Luther
felértékelte a világi munkát, s hangsúlyozta, ki-ki a saját helyén töltse be Istentôl kapott hivatását! Kálvin szerint a munka, mint
evilági aszkézis nevel, s Isten dicsôségét
szolgálja. Kálvin szorgalmas munkára és
mértéktartó, puritán életfolytatásra biztatta
híveit, s ez a szemlélet –ahogy azt Max
Weber szociológus kimutatta- döntô hatással volt a kapitalizmus kialakulására. Mi tehát a házi feladatunk? –tette fel a kérdést
Baloghné Vince Katalin elôadása végén. Az,
hogy szóval és tettel tegyünk bizonyságot
Isten szeretetérôl, így lesz imánk és munkánk valódi istentisztelet!
Az ünnepi istentisztelet a lelkészek áldásaival ért véget.
»NÉMETH TAMÁS
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„Ember módra élsz, ha igazságosan élsz”
BESZÉLGETÉS BARANYAI ATTILÁNÉ DOKTORRAL, A VÁROS JEGYZÔJÉVEL

» Ebbôl az alkalomból kerestük fel a
jegyzôasszonyt, hogy elmondja, mit
jelent számára ez a kitüntetés…
– Meglepetésként ért ez a díj. Meghívót kaptam a megyei közgyûlés ünnepi ülésére Szentgotthárdra, október 23-ára. Ekkor már gondoltam,
hogy kapok valamilyen elismerést,
de erre igazán nem számítottam.
Amikor Szentgotthárdra értem, derült
ki, hogy elsô tulajdonosa leszek a
Széll Kálmán Díjnak. Rendkívül büszke vagyok, mert közigazgatásban elsôként megkapni ezt a díjat komoly
szakmai elismerést jelent.
» Hogyan alakult az életpályája?
– Köcskön születtem, Egyházashetyére jártam általános iskolába, innen
Szombathelyre kerültem a közgazdasági szakközépiskolába, pénzügyi tagozatra. És noha a matematikával soha nem volt gondom, mégis úgy
éreztem, nem tudnám elképzelni az
életem a számok között. Engem az
emberek érdekeltek. Ennek megfelelôen jelentkeztem a jogi karra. Gyakornokként Egyházashetyére kerültem a tanácsra, ahol Horváth Laci bácsi segített mindenben. Itt ugyanis az
iktatástól az adóügyekig, az igazgatási ügyintézésig mindennel foglalkoznom kellett. Néhány hónap után Kissomlyóra kerültem VB-titkárként.
Ezután Dukára is át kellett járnom helyettesíteni. 1976-ban mentem férjhez, már Celldömölkön laktunk, de
1977 februárjáig innen jártam ki dolgozni, majd bekerültem Celldömölkre, a nagyközségi tanácsra. Ennek épp
30 éve, ebbôl adódóan az összes közigazgatási átszervezést megéltem.
1979-ben, amikor város lettünk, a
nagyközségi tanács titkárságán dolgoztam, ekkor kerültem át a szervezési és jogi osztályra, ahol egy-két
éven belül megbízott, majd kinevezett osztályvezetô lettem 1989-ig.
1979-ben született az elsô gyerme-

fotó: major tamás

Október 23-án Szentgotthárdon, a
Vas Megyei Közgyûlés ünnepi ülésén adta át Kovács Ferenc elnök az
újonnan alapított megyei kitüntetést, a Széll Kálmán Díjat Baranyai
Attiláné doktornak, városunk jegyzôjének közigazgatási feladatainak
magas színvonalú ellátásáért, eredményes fejlesztéséért.

kem, az ô születéséhez kötôdik, hogy
akkor lett a nagyközségbôl város, a
másodikéhoz pedig, hogy akkor kezdôdött az önkormányzatiság.
» Mi késztette, hogy elvállalja a város jegyzôi teendôinek végzését?
– Engem a rendszerváltozás GYES-en
ért még, 1990-ben voltak a választások, egy-két hónapon belül megkeresett a megválasztott polgármester, a
képviselô-testület tagjai, hogy vállaljam el a jegyzôi feladatok ellátását.
Nehéz, de mégis fontos döntést hoztam, amikor igent mondtam és a
másfél éves gyermekem mellôl
1991-ben visszajöttem dolgozni.
Hogy konkrétan mi késztetett erre?
Talán már elképzelhetônek tartottam,
hogy rendszert tudok felépíteni a
megszerzett tapasztalatok alapján,
mely az új helyzetnek megfelelôen, a
választott testület bizalmával megsegítve jól szolgálhatja az itt élôk mindennapjait.
» Kiket nevezne meg példaképeként?
– A közigazgatásban több olyan kollégával dolgoztam együtt, akik a szakmaiság mellett emberi tartással is
rendelkeznek. E nélkül az erény nélkül
nem lehet ebben a munkakörben dolgozni. Mindemellett Tömböly Tamást
szakmailag nagyon tisztelem. Kovácsné Julika nénit említeném még, aki az
elôdöm volt a nagyközségi tanácsnál,
számára is elsô volt a köz szolgálata.
És természetesen így az idôben
visszafelé haladva nem hagyhatom ki

Horváth Laci bácsit, akivel Egyházashetyén dolgoztunk együtt.
» Milyen jelmondatot tûzött a zászlajára?
– Egy-egy mélyen szántó gondolat
sokat jelent nekem. Amikor olvasok
egy-egy jó könyvet, ezeket a velôs
mondatokat ki is jegyzetelem magamnak, erôt adnak, ha csüggedek,
és igyekszem magamévá tenni ôket.
Álljon most itt egy Marie Curie-idézet: „Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és hogy ezt
a valamit bármi áron el kell érnünk.”
Úgy vélem, soha nem szabad feladni
a küzdelmet és a hitünket.
» Mit könyvel el legnagyobb sikernek pályája során?
– Minden településfejlesztéssel kapcsolatos dolgot pozitívumként élek
meg. Az önkormányzat sikere egyben
az apparátusé is, melynek a vezetését
rám bízták. Én minden egyes városfejlesztéssel kapcsolatos dologhoz kötôdöm. Számomra nemcsak a kiemelkedôen látványos beruházások fontosak, hanem a hozzám fordulók aprónak tûnô, de számukra legfontosabb
problémák megoldása is. Amit nehezen élek meg, az a közigazgatásban
foglalkoztatottaknak a szinte teljes ellehetetlenítése. Vallom, hogy jó munkát végeztetni azzal lehet, aki jó hangulatban tud dolgozni, ehhez pedig
szükséges a jó munkahelyi feltétel, az
aránylag elfogadható fizetés. Sajnos,
ez manapság nincs meg. Egyrészt
megkövetelem a dolgozóktól a
túlórát, a magas szakmai színvonalon
való teljesítést, másrészt pedig a teljesítményt nem tudom jutalmazni. Ez
nagyon rossz munkahelyi légkört teremt, és nehezen élem meg…
» Szertágazó feladatait hogyan tudja összeegyeztetni a családi élettel?
– El kell mondanom, hogy a családomnak nagyon sokat köszönhetek.
Én soha nem tudom, hogy mikor megyek haza. Havonta egy képviselôtestületi ülés itt, egy Merseváton, öt
bizottsági ülés, ezen kívül egyeztetések, rendezvények – és a hét nem ér
véget pénteken, a hétvégéim természetesen ugyanúgy foglaltak. Ezt egy
megértô család nélkül nehezen tudom elképzelni, és nem is tudtam
volna vállalni.
»LOSONCZ ANDREA
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Kálvária – halottak napja táján
Ilyenkor halottak napja környékén elcsendesedik kissé a legizgágább, leghangosabb ember is, talán mindannyian egy kissé „befelé” kezdünk
élni. A keresztek és sírkövek tövében
meggyújtott gyertyák, mécsesek fényénél visszagondolunk egy régi si-

mogatásra, felhangzani vélünk rég elszállt szavakat, és úgy érezzük, mintha tekintetünket valaki más, mások
pillantása is viszonozná. Jók ezek a napok. Kellenek nagyon. Jó megállni. Jó
volt megállni Kenyeriben, a falu Csönge felé esô végén található Kálváriánál is. Utam, ki tudja, hányszor vezetett el mellette, de kanyarból kimenve, vagy abba érkezvén sose figyeltem eléggé. A gyalogszerrel közlekedés sok másra is, gondolkozásra is
módot ad… A község egykori földbirtokosának, Cziráky Józsefnek a felesége emeltette téglából a Kálváriát,
1731-ben. A mesterséges magaslaton
elhelyezkedô, körívet formázó fal a
szakrális hagyományoknak megfelelôen három feszületet ölel körül. A fakereszteket a korábbi kôkeresztek helyére állították a XIX. században. A feszületek korpuszai lemezbôl készültek, festettek. A díszkô burkolattal lerakott belsô térben három szobor is

található. Szûz Mária, Mária Magdolna
és Szent János evangélista alakja szintén kötelezôen felbukkanó „eleme”
minden Kálvária-ábrázolásnak. A keresztek festett alakjai jó állapotúak, a
kôszobrokat azonban erôsen megviselte az idô. Felújításuk idôszerû lenne, mint ahogy a köríves fal külsô felére is ráférne egy felújító festés. Ismerve Kenyeri község polgárainak áldozatkészségét, ezek a munkák biztos
nem sokáig váratnak magukra. Érdemes felkeresni a kenyeri Kálváriát, netán meggyújtani egy mécsest, gyertyát, ha olyan szerettünkre gondolunk, akinek végsô nyugvóhelyét nem
tudjuk felkeresni. Emlékezzünk ilyenkor a pillanatokból álló életre Takáts
Gyula verssoraival is:
„Minden pillanat csak egyszer él…
Mégsem halott: a teljes része!
A látványon túl szívünkkel
indul a mindenségbe.”
»RL

Tisztelet a katonáknak
Halottak napjának délelôttjén sokan
gyûltek össze az ostffyasszonyfai fogolytemetôben, hogy leróják tiszteletüket az elsô világháború hadifoglyai elôtt, akiknek magyar föld lett a
végsô nyughelye. A megemlékezés
kezdetén Szûcs Viktória ostffyasszonyfai tanuló mondta el Babits
Mihály Zsoltár gyermekhangra címû
versét. Ezt követôen Dr. Andor Ferenc, a Vas Megyei Temetkezési Vállalat igazgatója köszöntötte a megjelenteket, köztük Márffy Gyula veszprémi érseket, Szabó Alexandru román katonai attasét, Kovács Feren-
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cet, Vas Megye Közgyûlésének elnökét, Varga László dandártábornokot,
a gyôri Arrabona ezred parancsnokát, és Lovag Vitéz Bozó Józsefet, a
Szent László Lovagrend magyarországi tartományfônökét. A köszöntô
után Andor Ferenc az egykori katonákra emlékezett azt kívánva, legyen könnyû számukra a magyar
föld. A végsô pihenés megszüntette
az országhatárokat, eltörölte az egykori gyûlöletet. A tábori szentmisét
Márffy Gyula érsek celebrálta, aki
szentbeszédében a halálról elmélkedett, párhuzamot vonva a buddhistahinduista hívôk Nirvána-hite, valamint a keresztény és keresztyén vallási meggyôzôdés tanítása között.
Irodalmi idézetekkel színesített beszédében az érsek azt is kiemelte,
hogy Jézus szava után hinni kell az
Örök Életben. A halál után a töredékes ismeretek világából a tökéletes
világba érünk, ahol hitünk szerint találkozunk Istennel. A liturgiát ökumenikussá tette Németh Tamás celldömölki református lelkész imája és
igehirdetése, aki az elhunyt katonák
családjaira is emlékezett. Felhívta a
figyelmet arra, hogy a mai világban

ne csak szívünk vágyaira koncentráljunk, hanem vegyük észre a szeretetlenséget, a gyûlöletet. Kétkedô
kérdéseinkre Isten igéjében találjuk
a választ, miszerint Krisztus halálával
békéltette meg a világot. A szentmise részeként Orbán István sárvári kanonok egy oroszul és magyarul is interpretált ortodox húsvéti énekkel
emlékezett a görög-keleti katolikus
vallású foglyokra. A szentmise végeztével az emlékezés és a tisztelet
koszorúit helyezték el a sírokon. Szabó Alexandru katonai attasé a román
állam, Kovács Ferenc elnök és Horváthné Stukics Erzsébet tanácsnok
Vas Megye Önkormányzata nevében
koszorúzott. Hasonló módon tisztelgett a katonák emléke elôtt az Arrabona ezred parancsnoka, Szombathely, Ostffyasszonyfa és Nagysimonyi
önkormányzata is. Kovács József
rendôrkapitány a Celldömölki Városi
Rendôrkapitányság, Németh János
tûzoltóparancsnok a celldömölki tûzoltók nevében helyezett el koszorút.
A tisztelgô megemlékezés zárásaként a Múltunk Útjain Baráti Kör adott
elô elsô világháborús katonadalokat.
»RL
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Nevetés, sírás, tánc, élet
A 2007–2008-as színházi évad felnôttbérletének elsô elôadására került sor
október 27-én. Kulka János és Vári
Éva színmûvészek elôadásában
Richard Alfieri Hat hét, hat tánc címû
produkcióját láthatta a nagyérdemû.
A hat hét alatt történt tánctanulás
eseményeit elbeszélô kétórás darab
a különbözô stílusú táncok felvonultatásán kívül két, sok mindenben különbözô ember egymáshoz igazodását, barátként egymásra találását
meséli el.
Lily, a hatvannyolc éves, magányos,
idôs asszony táncórákat készül venni
öregek otthonában lévô lakásában. A
„Hat hét, hat tánc" nevû tánciskola a
modortalan, káromkodó Michaelt
utalja ki hozzá. A két, merôben eltérô életvitelû és felfogású idegen em-

ber eleinte ellenségesen viszonyul
egymáshoz, majd az órák elteltével
egyre meghittebb és ôszintébb barátság alakul ki közöttük.
A szórakoztató színdarab barátságról,
szerelemrôl, bajokról, gondokról
egyaránt szól, illetve arról, hogy milyen nehéz helyesen élni az életünket, és hogy csak egy igaz barát segíthet az elkövetett hibáink illetve a
régi fájdalmak és a magány elfeledésében. A táncórák valójában leckék
az életrôl: Lily és Michael, a Hat hét,
hat tánc fôszereplôi megtanulják
megérezni, megérteni és elfogadni a
másik embert. A vígjáték egy látványos és hangulatos színházi elôadás
forgatókönyve, melyben minden
egyes jelenetnek megvan a maga
hangulata az eltérô korokból szárma-

zó táncokkal és zenékkel. A zenés
vígjáték hat tánca között swinget,
tangót, bécsi keringôt, foxtrottot,
chachachát és kortárs táncot lejtett a
két színmûvész, akik produkcióját
többszöri visszatapsolással díjazta a
közönség.
»REINER ANITA

Fiatalos lendülettel az Unióról
Szlankó Bálint újságíró volt a vendége a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság rendezvényének október
30-án, a KMKK Kresznerics Ferenc
Könyvtárában. Az Európai Unió mindennapjait bemutató történeteket
tartalmazó Az elnök, a képviselô és a
diplomata címû könyvét mutatta be
közönségének.
A kötet az új Európai Unió elsô két
évének eseményeit és változásait
mutatja be, melyeket a szerzô a Magyar Narancs és az Index tudósítójaként követett végig az Unió fôvárosában, Brüsszelben. Szlankó Bálint
könyve megírásával azt az emberekben élô tévhitet szerette volna eloszlatni, miszerint az Európai Unió egy
távoli, bürokratikus, bonyolult, unalmas valami. Az olvasmányosan
megírt történetek a napjainkban vál-

» PROGRAMAJÁNLÓ
• November 9. – Dr. Tóth Titanilla
enkausztika képeinek kiállítása. Helyszín: KMKK galériája.
• November 10., 19.00 – Operettgála –
125 éve született Kálmán Imre. Fellépnek: Kállai Bori, Teremi Trixi és Bozsó
József. Helyszín: KMKK színházterme.
• November 14., 15.00 – Cigány meseillusztrációs alkotások kiállításának

ságtüneteket mutató Unió nehézségeivel, az új tagállamok beilleszkedési kísérleteivel foglalkozik mindennapi eseményeken, anekdotákon keresztül, testközelbôl.
A történetek kiválasztásában fontos
szerepet játszott, mi illusztrálja legjobban a brüsszeli intézmények gyakorlati mûködését, az európai politizálás mindennapjait. A könyv végére
nyilvánvalóvá válik: az EU-ban nincs
semmi idegen vagy bonyolult, és a
brüsszeli politizálás nem sokban különbözik a budapestitôl vagy egyéb
más országétól, városétól.
A három fejezetbôl álló kötet az Európai Unió különbözô aspektusait
szemlélteti. Míg az elsô rész az Európai Bizottság elnökének személyét
mutatja be, a második az Európai
Parlament képviselôirôl szól. Az utolmegnyitója és eredményhirdetés.
Helyszín: KMKK.
• November 15., 17.00 – „Kussoltat a
sors” – Pálfy Margit elôadómûvész
estje Latinovits Zoltán emlékezetére.
Helyszín KMKK.
• November 20., 10.00 – ifjúsági komolyzenei hangverseny-sorozat elsô
elôadása. Helyszín: KMKK színházterme.
• November 21., 10.00, 14.00 –
Pocahontas – mese-musical, Szabad-

só fejezet pedig a diplomáciai mûködést tárgyalja. A könyvbemutató közönségének soraiban ülôk az Európai
Unióval kapcsolatos kérdéseiket is
feltehették az elôadónak.
»RA

ötletek Színháza. Helyszín: KMKK
színházterme.
• November 23–25. – Adventi meglepetések vására – különbözô, karácsonnyal kapcsolatos termékek kiállítása és adventi kulturális mûsor.
Helyszín: KMKK elôtere.
• November 27., 17.30 – Freund Tamás biológus, a MTA tagja tart
elôadást az önzésrôl. Helyszín: KMKK.
• Szilágyi Mária keramikus mûvész
állandó tárlata a KMKK-ban.
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Beszélgetés a fogápolásról
November az egészség, a fogápolás
hónapja is. Ebbôl az alkalomból beszélgettünk városunk egyik fogorvosával. Talán kevesen tudják, de a
gyermekkorban kialakult helyes
fogápolási szokások s a megfelelô
szájüregi higiénia szintén közelebb
vihet minket az egészségesebb
élethez. Dr. Bérdi Zsolt lassan húsz
éve követi nyomon betegei problémáit. Megkértük, mondja el tapasztalatait és lássa el jó tanácsokkal az
újság olvasóit.
» Ön a nyolcvanas évek végén kezdett praktizálni. Mennyiben változtak meg a betegek fogápolási szokásai az eltelt közel két évtized alatt?
– Sajnos csak egy nagyon szûk kör
változtatott pozitív irányban. Nagyon súlyos betegségek kialakulásához vezethet a nem megfelelô
száj- és fogápolás. Érdekességképpen elmondanám, hogy napjainkban hazánkban évente átlagosan
egy fogkefénél (0,6) kevesebbet
vásárolnak. A háromhavonkénti csere lenne az optimális. Szomorú
tény, hogy a 12 évesnél fiatalabbaknak átlagosan négy-öt, a 35–44
éveseknek pedig 15–16 rossz foguk
van, 65 éves korára pedig minden
második embernek hiányzik a teljes
fogsora. Egy felmérés szerint 19 európai országot összehasonlítva a 18.
helyen állunk. Hazánkban a fogszuvasodás és a fogágybetegség népbetegségnek számít.

» Gondolom, a fogápolási szokások
gyermekkorban rögzülnek, s végigkísérik a felnôttkort is. Milyen tanácsot
adna számukra?
– Abban, hogy a gyerekek hogyan
viszonyulnak a szájápoláshoz, a szülôknek és a gyermekekkel foglalkozó
pedagógusoknak is nagy szerepe

van. A végsô cél a fogászati betegségek megelôzése és az, hogy egész
életünkben megôrizhessük saját fogainkat. Kisgyermekkorban kell elkezdeni a szoktatást, érdemes ehhez
kikérni szakember véleményét is.
Mindenképpen ajánlanám, hogy fluorid tartalmú fogkrémet használjanak,
mert az megelôzi a fogszuvasodás
kialakulását, ugyanis erôsíti a fogzománcot. Este különösen fontos a szájápolás, de lehetôség szerint minden
étkezés után mossunk fogat, vonatkozik ez a felnôttekre is.
» Vannak- e új szájápolási módszerek?

– Ezek igazából nem újak, csak nálunk
még nem olyan elterjedt a használatuk. Ilyen az elektromos fogkefe,
amely talán még alaposabban tisztítja
a fogakat, mint a hagyományos. A fogselyem használata is kezd elterjedni,
fôleg a fiatalabb korosztály körében. A
fejlett fogápolási technikához hozzátartozik a nyelv tisztítása is, ezáltal
megelôzhetô a baktériumok elszaporodása a nyelven. Már kaphatók olyan
fogkefék, melyek alkalmasak erre.
» A fogápolás nem mai keletû foglalatosság. Elmondana néhány érdekességet e területrôl?
– Már ôseink is használtak fogkefét,
melyek faágakból, gyökerekbôl készültek. Ezek végét szétrágták vagy
széthúzták, hogy felrostozódjon, majd
a rostos véggel tisztították meg a fogakat. Hazánkban a 19. században jelentek meg az elsô külhonból behozott fogkefék, melyek disznósörtébôl
álltak. Nem is sejtenénk, de a különbözô foglalkozások is ártalmasak lehetnek a fogakra. Így például a sütô-,
a malom-, a cukrász- és a cukoripari
dolgozóknál lehet különösen ezzel a
veszéllyel számolni. A levegôben
szálló liszt vagy cukorpor a fogakra lerakódik és nagyfokú szuvasodást
idézhet elô. Azt gondolom, mindenképpen az a legfontosabb, hogy a
gyerekek minél elôbb elsajátítsák
többek között a legfontosabb szájápolási szokásokat, hogy minden téren egészséges felnôtt váljék belôlük.
»TAKÁCS MÁRIA

Újítások a Vulkán fürdôben
Népszerûek az úszótanfolyamok, errôl tanúskodik az is, hogy a vártnál
nagyobb számban vették igénybe,
de a szolgáltatást igénybe vevôk
körében jelentkezett az az igény,
hogy a jelenleginél komolyabban
szeretnének úszással illetve egyéb
vízi sporttal foglalkozni. Ezt a tevékenységet az üzemeltetô nem kívánja átvállalni, de célszerûnek tûnik egy civil szervezet létrehozása,
amelynek tagjai jelentôs kedvezményt kaphatnának a Vulkán fürdô
medence-használatához, másrészt a
szervezet a pályázási lehetôségeket
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is igénybe vehetné. Az egyesületbe
mindenkit várnak, akik érdeklôdnek
az úszás illetve egyéb vízi sportok
iránt. November 13-án, kedden, 18.00
órakor tartanak tájékoztatót a Vulkán fürdôben a létrehozandó egyesülettel kapcsolatosan.
A gyógyászattal kapcsolatban is történtek változások: a képviselô-testület egyik korábbi ülésén adott megbízást a gyógyászat indítására. Az üzemeltetô a tárgyi feltételek jelentôs
részét beszerezte, a személyi feltételekkel kapcsolatban az orvosokkal

megkötötték a szerzôdést, a szakasszisztenciai állásokat meghirdették. Gyógymasszôröket, gyógytornászokat, fizioterápiás szakasszisztensek jelentkezését várják. Számítások
szerint december–januártól meg lehet kezdeni a gyógyászat elindítását.
Várhatóan nyolcféle kezelést fognak
beindítani, a többi között szerepel a
gyógyvizes ülômedence-kezelés, a
gyógyvizes kádfürdô-kezelés, víz
alatti gyógytorna, súlyfürdô, a 18
éven aluliak terápiás gyógyúszása, ez
utóbbit a társadalombiztosító teljes
összegben támogatja.
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Megkérdeztük
» válaszoltak

»OLVASÓI

OLDAL

Mit tesz az egészségéért?

»kérdez: reiner anita

»fotó: völgyi lászló

Németh
Rezsôné

Szerencsére a csontritkuláson
kívül egyéb bajom nincs. Az
egészségem megtartása érdekében éppen most próbálok leszokni a kártékony dohányzásról. Nyugdíjasként igyekszem
nagyokat sétálni a szabadban
és különbözô gyógyhelyekre
eljárni. Fontos, hogy az ember
karban tartsa egészségét, és
ahogy lehet, hosszabbítsa meg
az életét. Laborvizsgálatot minden évben végeztetek, ugyanis
a vérképbôl sok minden kiderülhet. Tudom, hogy egyéb szûrôvizsgálatokra is el kellene
menni, de a sok várakozás viszszatart.

Szabados
József

Nemrég volt epemûtétem, így
a szokásosnál is jobban oda
kell figyelnem a táplálkozásra.
Az ember mindig igyekszik
egészségesen élni és étkezni,
de a nyugdíj és az árak néha
korlátot szabnak ennek. Rendszeresen vásárolok vitamincsomagot. A dohányzást szerencsére már két éve sikerült abbahagynom. Az egészség
megôrzésében fontos a testmozgás is. Mindennap legalább egy órát levegôzöm,
sokszor sétálok fel a Ság hegyre. A szûrôvizsgálatok közül
csak a tüdôszûrést veszem
igénybe rendszeresen.

Sütô
Ágostonné

Szerencsésnek érzem magam,
mert így hetven év felett is elmondhatom, hogy teljesen
egészséges vagyok. Persze, ezt
az állapotot meg is kellene
ôrizni. Ennek érdekében állandóan dolgozom a hegyen, tulajdonképpen a munka éltet.
Az egészséges életmódban a
természet éltetô ereje is sokat
számít, nem szabad elhagyni
magunkat és ellustulni. Igyekszem egészségesen táplálkozni, sok gyümölcsöt, zöldséget,
vitamint fogyasztok. Semmiféle gyógyszert nem szedek. Tüdôszûrésre, vérvételre járok
rendszeresen.

Kocsis
Gyuláné

Az ember meg kell, hogy adja
magának a lehetôséget arra,
hogy idôben felismerjék kialakulóban levô betegségét, ezért
a szûrôvizsgálatokra mindenképpen elmegyek. Fontos az is,
hogy, ha tudjuk, elôzzük meg a
nagyobb bajt. Az életmóddal és
a táplálkozással is igyekszem
odafigyelni az egészségem
megôrzésére sok vitamin bevitelével. Tudom, hogy a testmozgás is fontos lenne, de ezzel még adósa vagyok magamnak. A gyógyszereknek nem
vagyok híve, inkább a természetes dolgokat részesítem
elônyben.

Két óra rockzene a Rádió Cell mûsorán
A Rádió Cell tematikus mûsorai közül
a keményebb mûfaj kedvelôinek
kedvence, a Rock Story péntekenként
jelentkezik a 98.8-on. 16 órától a rock
mûfaj szinte minden irányzatával
várja a hallgatókat 120 percben, a
heavy metaltól a progresszív rockon
át egészen a punk zenéig. A mûsor
házigazdája Géczi Kata.
» Mikor ismerkedtél meg a rockzenével, és hogyan vált a kedvenc mûfajoddá?
– Már gyerekkoromban találkoztam
ezzel a zenei irányzattal apukám által.
Így ismertem meg a régi, ma már
klasszikusnak számító rock-együttesek, elôadók dalait, lemezeit. Hétéves
korom óta minden évben ott vagyok a
sitkei rockfesztiválon. E mellett a
bátyám is „segített” ebben. Tôle hallottam elôször Tankcsapdát, Ossiant, az
elsô kedvenceimet. Ezen kívül az ide

kapcsolódó sajtót, illetve szakkönyveket, rock-lexikonokat is nagy kedvvel
böngésztem és böngészem a mai napig is. Különösen megkedveltem a
punkzenét. Persze csakis azokat az
együtteseket, amelyeknél a szövegnek ténylegesen van mondanivalója,
és igényes a hangszerelés is, vagyis
igazi zenészek adják elô a dalokat.

» Tehát a Rádió Cellben nem is volt
kérdés, hogy a rockzenével foglalkozz elsôsorban. A rádiózással is elég
korán megismerkedtél.
– Igen, idén ötödik éve, hogy rádiózom. Négy évet a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola rádiójánál töltöttem el. Nyilván az nem ugyanez,
de hasonló mûsorok voltak ott is,
csak „kicsiben”. Kezdésnek nagyon
megfelelt az én számomra. 2006 augusztusában megkeresett Kerekes
Gábor, hogy van-e kedvem folytatni
a megkezdett utat, immáron a Rádió
Cell színeiben. Örömmel mondtam
igent, és már az induláskor a rock zenei mûsorral jelentkeztem, ami azóta
is tart. Minden hallgatót várok a rádió
elé a Rádió Cell hullámhosszán, a
98.8-on péntekenként 16 órától, egy
„kis esti” rock-zenével!
>>HP
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Nôi kézilabda –
magas (hô)fokon

» ASZTALITENISZ

A férficsapathoz hasonlóan túl jár az ôszi szezon
elsô felén a CVSE-MÁVÉPCELL nôi kézilabdacsapata. A két legutóbbi mérkôzését tényleg magas
hôfokon égve, lelkes és fôként jó játékkal nyerte
a csapat. A Sárvár ellen Ikerváron, október 28-án
játszott mérkôzést mondhatni ellentmondást
nem tûrôen, az Alsóôrs elleni hazai derbit pedig
igazi közönségszórakoztató játékkal hozták a
lányok. Salamonné Csótár Adrienn edzô elôször a
mérkôzéseket értékelte, majd megvonta a szezon eddigi mérlegét.
A múlt heti megyei rangadón jó mérkôzést játszottunk Ikerváron. Jó védekezéssel semlegesíteni tudtuk azt, hogy nagyon gyorsak,
meg tudtuk akadályozni a gyors indításaikat. Ez
volt a kulcsa a mérkôzésnek. Ehhez persze társult a jó támadó játék, a lövôk teljesítményét
emelném ki, és Wittmann Krisztina kapuban
nyújtott teljesítményét. Mindez eredményezte
a 10:12-es félidô után a 21:26 arányú
megérdemelt gyôzelmet. Az Alsóôrs elleni mai
mérkôzésrôl azt mondtam, hogy ha nincs jó
napunk, akkor is tudunk nyerni. Ez sikerült
annak ellenére, hogy a védekezéssel a
mérkôzéseink elején általában gond van. Ennek
elmúltával már semlegesíteni tudtuk az erô és
magassági fölényben lévô nagy lövôket, s itt
Geiger Csillát emelném ki. Belekényszerítettük
ôket lövôhelyzetekbe, amiket vagy sáncoltunk,
vagy jól védett Wittmann Kriszta. A vezetést
már a negyedik percben átvettük és végig mi
vezettünk, a második félidôre négygólos elônnyel
fordultunk. Gácser Klaudia hozta megszokott
kiemelkedô lövô-teljesítményét, aminek
emberfogás lett a vége. Kissé nehézkesen álltunk át a módosított támadójátékra, de aztán
ezt is megoldottuk. Az új játékstílusnál emelném ki Farkas Boglárkát, aki nagyon jól oldotta
meg a keresztmozgásokat és gólokat szerzett.
A 28:22 arányú gyôzelemnek köszönhetôen a
tabellán helyet cseréltünk az Alsóôrssel és jobb
gólkülönbségünknek köszönhetôen harmadikak
vagyunk. A szezont értékelve elmondhatom,
hogy két vereségünk azért következett be,
mert erôsítésként igazolt játékosaink még nem
állhattak rendelkezésre. A többiekhez viszonyítva – az Ajka visszalépése miatt – mi egy
mérkôzéssel kevesebbet játszottunk, s ennek
függvényében elégedett vagyok a csapat teljesítményével. Vannak még hátra olyan
mérkôzéseink, ahol a kettôs igazolású játékosainkra ismét nem számíthatunk, de mindent
megteszünk a minél jobb eredmény érdekében, hogy megnyugtató helyrôl várhassuk a
tavaszi szezont.
»RL
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3, Orbán Renátó 2, Szabó Ferenc 2 és
a Fehér-Tamás páros.

Békési TE – CVSE-Mávépcell-Vörsas I. 0:7.
Békés, október 24., extraligás mérkôzés.
Párosok: Bohács-Baranyi – LindnerMarsi 0:3 (0:1). Elsô egyéni kör:
Klampár – Lindner 1:3, Bohács – Marsi 1:3, Baranyi – Molnár 1:3 (0:4). Második egyéni kör: Klampár – Marsi 0:3,
Bohács – Molnár 2:3, Baranyi –
Lindner 0:3 (0:7).
A Fazekas Péter nélkül felálló celli
csapat – Fazekas az orosz nemzetközi
bajnokságon vett részt, és párosban a
negyeddöntôbe jutott – gond nélkül
szerezte meg a két bajnoki pontot
Békésen, és továbbra is száz százalékos az extraligában.
Gyôzött: Lindner Ádám 2, Marsi Márton 2, Molnár Krisztián 2 és a LindnerMarsi páros.

CVSE-Mávépcell-Vörsas IV. – Szombathelyi Vízéptek AK 14:4.
Celldömölk, október 21., NB III-as
mérkôzés.
A megyei rangadón a vártnál könynyebben nyert a csapatunk.
Gyôzött: Teket Attila 4, Máthé Gyula
4, Lukács Balázs 4, a Teket-Máthé és
a Lukács-Csupor páros.

CVSE-Mávépcell-Vörsas III. – Turris SE
Sopron II. 12:6.
Celldömölk, október 21., NB III-as
mérkôzés.
A celli gárda magabiztosan tartotta itthon a két pontot.
Gyôzött: Fehér László 4, Tamás László

Hévízi SK – CVSE-Mávépcell-Vörsas IV. 16:2.
Hévíz, október 28., NB III-as mérkôzés.
A bajnoki címre pályázó hévízi gárda
legázolta a tartalékosan felálló cellieket.
Gyôzött: Teket Attila 2.

Zalakomár SE – CVSE-Mávépcell-Vörsas
III. 8:10.
Zalakomár, október 28., NB III-as
mérkôzés.
Az egyenlô erôk csatájában a jobban
küzdô és összpontosító celliek szerezték meg a gyôzelmet.
Gyôztek: Fehér László 3, Tamás László
3, Orbán Renátó 2, Balázs Gyula 1 és
a Fehér-Tamás páros.

»VÖLGYI L.

A biztonságos közlekedésért
A sajnálatos közlekedési balesetek
sokasága egyre fontosabbá teszi azt,
hogy gyermekeinket mielôbb megtanítsuk a szabályos közlekedésre. Az
ismeretterjesztés mellett fontos,
hogy a legjobbak idôrôl idôre
összemérjék elméleti és gyakorlati
oszkó ádám és baranyai krisztián

tudásukat, mely nemcsak a motiváció, hanem a pozitív példa megmutatása miatt is fontos. Ennek egy
állomásaként a Vas Megyei Sportnapon Ostffyasszonyfán került sor a
Celldömölki Rendôrkapitányság Balesetmegelôzési Bizottsága és a Vas
Megyei Rendôr-fôkapitányság Balesetmegelôzési Bizottsága közös szervezésében a két korcsoportos KRESZ
ügyességi vetélkedôre. Amint azt
Erôss Elemér r. ôrnagy elmondta, a
pályát hibátlanul csak a komoly
felkészültséggel rendelkezô tanulók
tudták teljesíteni. Örvendetes volt
azonban, hogy a tavalyi évhez képest
több résztvevô volt, ami fontos abból
a szempontból is, hogy növeli a tanulók bizalmát a rendôri testület iránt.
A Celldömölki Városi Általános Iskola
két tanulója is elsô helyezést ért el a
megmérettetésen. Baranyai Krisztián
a 12 év fölöttiek mezônyében, Oszkó
Ádám pedig a 12 év alattiak között
érdemelte ki az elsô helyet. A fiúk
felkészítô tanára Kondics Balázs volt.
»RL
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Pontokat eredményezô játék
Celldömölki VSE-Kapuvár 3:0 (2:0).
Celldömölk, 150 nézô. NB III-as labdarúgó-mérkôzés Bakony-csoport 11.
forduló, vezette Berke B. (Szalai,
Földszin).
Celldömölk: Tóth – Györkös, Kazári,
Gyôrvári, SZALAI K. (Kovács) – KOCSIS,
Manganelli (Szakos), Babics, SZILÁGYI
– Vánkos (Baranyai), SZALAY T. Edzô:
Balhási István.
Kapuvár: Endrôdy – Hegyi (Világos),
Bencsics, Fuhrmann, Makk (Horváth
Gy.) – Tóth, Horváth A. (Markó),
Licskai G., Bieder – Böcskör, Füsi. Edzô:
Halász Ernô.
Góllövôk: Szalay T. (7. és 40.), Gyôrvári (75.).
Keszthelyi idegenbeli sikerrel hangolt
október 20-i hazai mérkôzésére a celldömölki NB III-as focicsapat és nem
okozva csalódást, jó játékkal biztos
gyôzelmet aratott a Kapuvár ellen. A
mérkôzés úgy indult, ahogy a futball
tankönyvek tanítják, már a 7. percben
az ellenfél hálójában táncolt a labda.
Szalay Tamás még az elsô félidôben
megduplázta találatai és egyben a
csapat góljainak számát, a végeredményt – nem akarván lemaradni a házi gólkirályi címért folyó versenyben –
Gyôrvári Gábor jegyezte.
Csesztreg-Celldömölki VSE 1:0 (1:0).
Csesztreg, 100 nézô. NB III-as labdarúgó-mérkôzés Bakony-csoport 12.
forduló, vezette Erdôs (Rogácsi, Németh Edina).

Csesztreg: Dóra – Pászti, Fentôs, Somogyi, Pintér – Szabó Zs. (PETHÔ), Szabó
T., NÉMETH, Nagy – ÁGOSTON, Szabó
P. (Hozbor). Edzô: Fentôs Pál.
Celldömölk: TÓTH – Györkös, KAZÁRI,
GYÔRVÁRI, Szalai K. – Kocsis, Szakos
(Manganelli), BABICS, Szilágyi (Baranyai) – Vánkos, Szalay T. Edzô: Balhási
István.
Góllövôk: Németh (43.).
Három nappal a kapuvár elleni siker
után újabb fordulót, jelesül a tizenkettediket rendezték a Bakony-csoportban. A
mérkôzésre egy kis zalai faluban,
Csesztregen került sor, zuhogó esôben,
kellemetlen hideg szélben. Ezzel azonban a kellemetlenségek sora csak kezdôdött, hisz a pálya mérete és helyenként minôsége is hagyott kívánni valót
maga után. Ráadásul a zalai csapat jól
kamatoztatta a hazai pálya elônyeit,
agresszív kontra játékuk végig nyomás
alatt tartotta a vendég kaput. Míg a Kapuvár ellen inkább a celliek
támadójátékát kell és lehet dicsérni, addig a Csesztreg ellen a védekezésben
jeleskedtek játékosaink, kiemelten a
két belsô védô, Kazári Barnabás és Gyôrvári Gábor valamint még jobban kiemelve Tóth András kapus játékát. A mérkôzés 43. percében azonban ôk is kapitulálni kényszerültek az egész mezôny
legjobbja, Németh István találatakor. A
csesztregiek tulajdonképpen megérdemelten gyôztek, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy a mérkôzésben végig
benne volt a döntetlen esélye is.

Celldömölki VSE-Gyôri ETO II. 2:2 (1:0).
Celldömölk, 100 nézô. NB III-as labdarúgó-mérkôzés Bakony-csoport 13.
forduló, vezette Kondákor P. (Nagy Tímea, Vincze G.).
Celldömölk: TÓTH – GYÖRKÖS, KAZÁRI,
GYÔRVÁRI, SZALAI K. – KOCSIS, SZELE,
BABICS, SZILÁGYI (Baranyai) – VÁNKOS,
SZALAY T. Edzô: Balhási István.
Gyôri ETO II.: Somogyi – Kiss,
Domanyik, Klement, Dombi – Leitold
(Nyéki), Nagy (Markó), Müller, Dorogi
– Csermelyi, Sánta (Lappints). Edzôk:
Klement István, Galambos Zoltán.
Góllövôk: Vánkos (19. és 69.), illetve
Csermelyi (74.), Markó (77.).
A mezôny talán legerôsebb csapata
ellen a szezon legjobb teljesítményével rukkolt ki a Celldömölk és teljesen megérdemelten okozta döntetlenjével a forduló meglepetését.
Balhási István tanítványai nem ismertek elveszett labdát, remekül
küzdöttek, sokat futottak. A mérkôzés végére azonban elfáradtak és a
Gyôri ETO amatôr csapata pontot tudott menteni.
Lapzártakor érkezett hír: RépcelakCelldömölk 4:1.
(DOTTO)
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»Kemenesalja
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
megjelenik kéthetente
felelôs kiadó:

Felhívás!
2007. november 23–25. Adventi meglepetések vásárát
tartanak a KMKK-ban. A vásár ideje alatt az ünnephez
kapcsolódó kulturális mûsorok és foglalkozások lesznek.
Várják mindazon kézmûvesek, alkotók, vállalkozók, cégek, pénzintézetek, utazási
irodák stb. jelentkezését,
akik a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó termékeiket
be kívánják mutatni. Jelentkezés és bôvebb információ:
Lónainé Kondics Zsuzsannánál a 95/779-302 telefonszámon.

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
E-mail: ujkemenesalja@freemail.hu;
ujkemenesalja@gmail.com
lapterv:

Horváth Attila
nyomda:

Antók Nyomda Celldömölk
lapzárta: minden páratlan hét péntek

ISSN 0865-1175
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Zajlik az élet a CVSE férfi kézilabdacsapatának háza táján. Az Ajka elleni itthoni fiaskó után a csapat döntetlent ért el Ácson,
és ezt betetôzendô Süle Nándor edzô lemondott tisztségérôl. Helyét egykori tanítványa, Horváth Csaba foglalta el, aki eddig
az ificsapat munkáját irányította. Az október 28-i hétvégén nem volt mérkôzés, november 4-én azonban a Szentgotthárd elleni megyei rangadó várt a fiúkra. Horváth
Csaba a bemutatkozás után az eddigi eredményeket és az esélyeket is latolgatta.
– Celldömölkön születtem, az Eötvös Loránd Általános Iskolába jártam, Süle Nándor, sikeredzônk volt a testnevelô tanárom. Az egyik legjobb korosztályban játszhattam, hiszen Császár Gábor, Grebenár
Gábor, Erôss Péter, Kazári Attila voltak a
csapattársaim. (Ez az együttes 1996-ban
országos diákolimpiai bronzérmet, ’97-ben
aranyérmet, 99-ben negyedik helyet szerzett.) Éppen tíz éve, hogy Császár Gáborral,
Grebenár Gáborral, Kazári Attilával szinte
együtt kerültünk Dunaújvárosba. Imre Vilmos volt az edzôm, nála is fölfelé ívelt a
pályám. Korosztályos bajnokságokon mindig jól szerepeltünk. A késôbbiekben
adottságaim miatt nem fértem bele a keretbe. Váltottam, többféle csapatban játszottam. Közben elkezdtem a Testnevelési
Egyetemet is, amit idén fejezek be. Most
szerzem meg a kézilabda szakedzôi végzettséget, középfokú edzôi képesítésem
már van. Dunaújvárosban már edzôsködtem gyerekcsapatoknál, s ez jó fôpróba
volt, hogy idén játékosként és ifiedzôként
térjek vissza a szülôvárosomba. A felnôtt
csapat munkáját mostantól irányítom, de
ha szakmai kérdéseket kell megvitatni, ak-

fotó: major tamás

Edzôváltás és negyedik hely Hirdetmény

kor Török Lajos és Pozsonyi Mihály is segítségemre van. Az eddigi szereplésrôl elmondhatom, hogy a csapaton belül senki
sem elégedett a negyedik hellyel.
Mindössze két ponttal vagyunk lemaradva
az elsôtôl, és ezzel a játékoskerettel többre vagyunk képesek. Török Lajos volt NB Ies játékos, többen vagyunk, akik játszottunk NB I/B-ben, és fontosak a celli kézilabdát eddig is életben tartó játékostársak.
A dobogó a célunk, és mindent megteszünk a minél jobb szereplésért. Minden
mérkôzést meg kell nyerni, csak a gyôzelem az elfogadható.
Hat lejátszott mérkôzés után a celldömölki
csapat 9 ponttal a negyedik. Harmadik helyezett 10 ponttal a Komárom csapata. Második szintén tíz ponttal az Ajka, a bajnokságot pedig 11 ponttal vezeti a Várpalotai
Bányász együttese.
»RL

Ingatlanok árverése Celldömölkön
Celldömölkön az Önkormányzat tulajdonát képezô, alábbi ingatlanok kerülnek árverésre:
200.000 Ft foglaló lefizetése szükséges a licitálást megelôzôen.
Az árverés idôpontja: 2007. november 15., csütörtök 9.00 óra.
LAKÓHÁZ ELHELYEZÉSÉRE SZOLGÁLÓ INGATLANOK:
Akácfa utcában: 2 db 665m2 ingatlan 3.600.000 Ft
(ÁFA-val). Beépítési mód: földszint + tetôtér,
szabadon álló beépítés.
Táncsics utcában: 1440 Ft/m2 (ÁFA-val) 6 db ingatlan 824 m2-tôl 1001 m2-ig. Beépítési mód: földszint + tetôtér, oldalhatáros beépítés. Beépítési határidô: Akácfa u.-ban 4 év, Táncsics u.ban 2 év.
Elidegenítési és terhelési tilalom a beépítési
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kötelezettség teljesítéséig valamint visszavásárlási jog a beépítési kötelezettség nem
teljesítése esetén. A közmûvek kiépítése, a
rákötés és hálózatfejlesztés költségei a vevôt terhelik. Az Akácfa utcában lévô 2 db ingatlan elektromos áram ellátását földkábellel kell megoldani.
Közlekedési célú építmények elhelyezésére (pld.:
garázstömb) szolgáló ingatlanok:
Kodály Z.u. keleti végén: 3840 Ft/m2 (ÁFA-val) 2
db ingatlan 1201 m2 és 1694 m2.
Helye: Celldömölk Város Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozója.
A licit elnyerését követôen 15 napon belül
szerzôdést kell kötni. Bôvebb információ a
Polgármesteri Hivatal Mûszaki osztályán
kapható a 95/525-810-es telefonszámon.

Celldömölk Város Önkormányzata nyilvános árverésen értékesíteni
kívánja a tulajdonában lévô Celldömölk, Sági u. 111. fsz. 2. sz. alatti 59
m2 nagyságú, egyéb épület megnevezésû, korábban a posta által
használt épületrészt, a társasház
tulajdonában álló épületrészekkel és eszmei tulajdoni hányaddal együtt.
Az ingatlan kikiáltási ára:
11.062.500 Ft + ÁFA.
Licitlépcsô mértéke: 100.000 Ft.
Licit idôpontja: 2007. november
20., kedd 10 óra.
Licit helye: Polgármesteri Hivatal
Celldömölk emeleti tanácskozóterme.
Az ingatlan megtekinthetô: telefonon történô elôzetes egyeztetés alapján munkanapokon 8–16
óráig.
Az ingatlanra csak az licitálhat,
aki az árverés megkezdése elôtt
készpénzben 1.000.000 Ft-ot letéti díjként a Polgármesteri Hivatal pénztárába befizet.
A letéti díj a vevô által fizetendô
vételárba beszámít, a többi
résztvevô számára az árverés
befejezése után visszafizetésre
kerül.
Az ingatlan tulajdonjogát a liciten résztvevôk közül az szerzi
meg, aki a legmagasabb összegû
vételár egy összegben való megfizetésére tesz ajánlatot.
Az ajánlattevô az árverésen köteles bemutatni személyi igazolványát illetve egyéni vállalkozói
igazolványát, gazdasági társaság
esetén 30 napnál nem régebbi
hiteles cégkivonatot.
Az árverés nyertesének feladata
és költsége az adás-vételi szerzôdés elkészíttetése legkésôbb a
licit idôpontját követô 15 napon
belül. A vételár kifizetése a szerzôdés megkötését követô 15 napon belül esedékes, ellenkezô
esetben a befizetett letéti díjat
elveszíti, és a licit eredménytelennek minôsül.
További felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal vagyonkezelôjénél, illetve a 95/525-813-as telefonon kapható.

Családi ünnepek, céges
rendezvények, bankettek?
A legjobb választás
a városban a Trója Étterem!
Megújult ételkínálatunkkal 130 fôig vállaljuk lakodalmak, céges bulik, családi rendezvények lebonyolítását.
Amennyiben pénteken tartja a lagzit, mi 15% engedményt adunk az ételek árából! Vállaljuk továbbá hidegés melegtálak készítését is. Vasárnaponként pedig
többféle ételválasztékkal, svédasztalos étkeztetéssel
várjuk minden kedves vendégünket. Ne feledje, a
Trójában mindig itthon van!

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

SZILVESZTERI BULIRA JEGYEK ELÔVÉTELBEN MÁR
KAPHATÓK!

Érdeklôdjön személyesen
a Trója Étteremben, vagy
a 06 30/981-77-09-es
telefonszámon!
Hozza el családját,
és ünnepeljünk együtt
a Trójában!

ölk
Vulkán fürdô – Celldöm

„gyógyvíz a vulkán erejével”

A friss sütemények mestere
Pályázatot hirdet a következô pozíció
betöltésére:

Betanított munka:
három mûszakos munkarenddel
Jelentkezni önéletrajz küldésével
a következô címen lehet:

9500 Celldömölk
Pápai u. 27.
E-mail: m.jona@wewalka.hu

Kimerültnek, fáradtnak érzi magát?
Töltôdjön fel a „Celli Vulkán Gyógyvíz”
természetes erejével! A nátrium-hidrogénkarbonátos gyógyvíz kiválóan alkalmas
mozgásszervi panaszok enyhítésére.
Még mindig tart „Ôszi Pezsgôés Kádfürdô Árzuhanás”
akciónk! November végéig
keddi és csütörtöki napokon
6-tól 8 óráig reggeli úszással
várjuk vendégeinket.
Jegyek elôvételben a fürdô
pénztárában.

Egészségpénztári és üdülési
csekk elfogadóhely!
Vulkán fürdô Celldömölk, Sport utca 8. • Tel.: 95/525-070
Nyitva minden nap 9-tôl 20 óráig, pénteken és szombaton 21 óráig.

Minden, ami a fürdôrôl fontos: www.vulkanfurdo.hu

Ajándék kamatok
a Répcelak és Vidéke
Takarékszövetkezet
Celldömölki, Ostffyasszonyfai és
Vönöcki kirendeltségénél!
Személyi kölcsön bármire
100.000 – 2.000.000 Ft-ig, akár 7 évre
Pl.:
300 ezer Ft
500 ezer Ft
1 millió Ft
2 millió Ft

6.300 Ft/hó
9.900 Ft/hó
19.500 Ft/hó
37.500 Ft/hó
törlesztô részlettel.

THM: 16,06 – 16,55%

Az akció 2007. november 5-tôl indul.
Kis bank – nagy lehetôségek!
Répcelak, Petôfi S. u. 50.
Tel.: 95/588-666
Celldömölk I., Kossuth L. u. 18.
Telefon: 95/420-035

Celldömölk II., Hegyi u. 1.
Telefon: 95/420-507

Ostffyasszonyfa, Kossuth u. 60. Vönöck, Kossuth L. u. 69/b.
Telefon: 95/394-005
Telefon: 95/485-010

SIMPLY CLEVER. EGYSZERÛEN NAGYSZERÛ

ŠkodaOctavia Tour
már

2.990.000 Ft-tól

700.000 Ft

Gazdag alapfelszereltsége (ABS, klíma, szervokormány, vezetô- és utasoldali légzsák,
központizár, elektromos ablakemelôk elôl,
elektromosan állítható és fûthetô külsô tükrök,
stb.) és a hatalmas, 526 literes csomagtartó
mellett az ára is igazán elragadó, hiszen most
már 2.990.000 Ft-tól az Öné lehet!

Kombinált átlagfogyasztás: 5,3– 9,8 l/100 km,
CO2 kibocsátás: 140–199 g/km

A részletekrôl érdeklôdjön
márkakereskedésünkben!

700.000 Ft

Most nem nehéz megválni használt autójától.
melyet egyes Škoda Fabia modellek vásárlása
esetén akár 700.000 Ft-tal többért számítunk be!

Az Ön Škoda
márkakereskedôje:

Akciónk 2007.09.14.–2007.11.30-ig érvényes!

Akár kezdôbefizetés nélküli hitelre is!
Akciónk 2007. 09. 14-tôl 11. 30-ig érvényes!

400.000 Ft

Leier Autó Kft.
9500 Celldömölk,
Nemesdömölki u. 15.
Tel.: 95/525-525
www.leierandco.hu

