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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



Január 22. a magyar kultúra napja. Nem
divat ma kultúráról beszélni, és fôként
nem kifizetôdô ebben a világban, amikor
mindennek értékmérôje a pénz. A ma-
gyar kultúra meg egyébként sem állt so-
ha az európai kultúra élén. Tanulmá-
nyaink során arról olvashattunk, hogy
mindig némi elmaradással kullogtunk a
„nagy” nemzetek után. Pedig ha jobban
átgondoljuk, van nekünk egy, még a
nemrégiben is élô táltos-hagyományok-
kal rendelkezô kultúránk, melynek kü-
lönbözô motívumai visszaköszönnek a
népmeséinkben, mondáinkban. Gondol-

junk csak a népi gyógyítókra, javasasszo-
nyokra, a szemmel verés tudományát is-
merô boszorkányokra… Milyen ôsi, a ter-
mészettel együtt élô világ ez! És kultú-
ránk ebbôl táplálkozott. Talán, valahol
mélyen a kollektív emlékezet még nem
hagyta kihalni ezeket a szép és eredeti
dolgokat. S hogy a „nagy” nemzetek mi-
tôl lettek naggyá? Talán jól tudták tálalni
kultúrájukat (is). 
Végezetül álljon itt egy részlet Kosztolá-
nyi Dezsô: Magyarul címû vallomásából:
„Az a tény, hogy anyanyelvem magyar,
és magyarul beszélek, gondolkozom,

írok, életem legnagyobb eseménye,
melyhez nincs fogható. Nem külsôséges
valami, mint a kabátom, még olyan sem,
mint a testem. Fontosabb annál is, hogy
magas vagyok-e vagy alacsony, erôs-e
vagy gyönge. Mélyen bennem van, a vé-
rem csöppjeiben, idegeim dúcában, me-
tafizikai rejtélyként. Ebben az egyedül-
való életben csak így nyilatkozhatom
meg igazán. Naponta sokszor gondolok
erre. Épp annyiszor, mint arra, hogy szü-
lettem, élek és meghalok.”

»REA
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A magyar kultúra napjára

Felújítási munkálatok folynak a Keme-
nesaljai Egyesített Kórház Krónikus Bel-
gyógyászati Osztályán. Az épület igen el-
hanyagolt állapotban volt, ráfért az ala-
pos felújítás. A tavaly történt változások-
ról, átszervezésekrôl, munkakörülmé-
nyekrôl kérdeztük dr. Szabó Ildikót, a
Krónikus Belgyógyászati Osztály osztály-
vezetô fôorvosát.

– A magyar egészségügyi átalakítás foly-
tán jelentôs változás történt Celldömölkön
is: sokáig aggódtunk a kórház megmaradá-
sáért, szerencsére sikerült megtartani. En-
nek óriási jelentôsége van a lakosság
szempontjából. A múlt évben a legfôbb

változás, hogy a belgyógyászati osztályon
20 ágy maradt, a krónikus belgyógyászatot
40 ágyra bôvítették. Ez eddig Intaházán
mûködött 20 ággyal. Osztályunkat nagyon
sokan elfekvônek, ápolási osztálynak te-

kintik – szeretném hangsúlyozni, hogy mi
utógondozóként mûködünk, ami nem azo-
nos a fentiekkel. Épp az egészségügyi
átalakítás miatt annyira lecsökkent az aktív
belgyógyászat lehetôsége, hogy van
jónéhány olyan betegség, amelyek eseté-
ben nincs idô arra, hogy stabil állapotban
küldhessük haza a beteget – ezért vagyunk
mi. Természetesen nálunk elég sok a geri-
átriai eset, de ôk is mind állapotrosszabbo-
dás miatt kerülnek ide. Hátrányos szociális
helyzetük miatt kevesen vannak itt. Azért
vagyunk, hogy akinek állapotát hosszabb
idô alatt lehet stabilizálni, erre is legyen le-
hetôség.
– Rátérve a felújítási munkálatokra: örü-
lök, hogy megkezdôdött, hiszen áldatlan
körülmények között dolgoztunk, és noha
megnehezíti a betegekkel való munkát és
a betegek gyógyulása is lassúbb, mégis:
lassacskán a befejezéshez közeledik. Eddig
az is rontott a helyzetünkön, hogy az intéz-
mény új épületében már korszerû körül-
mények között gyógyulhattak a betegek,
nálunk pedig nem. Remélem, ezután a be-
tegek hozzáállása is javul valamicskét, ha
korszerûbb körülmények között tudjuk fo-
gadni ôket.
– Milyen személyi illetve tárgyi feltételek-
kel dolgoznak?
– Nagyon kevesen vagyunk. Gyakorlatilag
a 60 ágyra négy orvos jut. Nehezen tudjuk
beosztani, hogy a napközbeni szakrende-
léseket, ügyeletet egyaránt el tudjuk látni.
A nôvérek is nagyon kevesen vannak. Je-
lenleg tizenketten dolgoznak annak elle-
nére, hogy tizenhat státusunk van. Már
háromszor írtunk ki álláspályázatot, de
senki sem jelentkezett. Ez is jelzi, hogy a
szakmának sem anyagi, sem erkölcsi
megbecsültsége nincs. 

A tárgyi feltételeink sem a legjobbak: elég,
ha csak annyit említek, hogy elavult szá-
mítógépeink vannak, a hétköznapokban
használatos EKG-készülékünk épp javítás
alatt áll. Igaz, kaptunk mostanában egy
reanimációs készüléket, aminek örülünk,
hiszen olyan ez gyakorlatilag, mint egy mi-
ni intenzív osztály. Állami szinten viszont
nagyon kevés a lehetôségünk. Úgy vélem,
ha már sikerült megtartani a kórházat, jó
lenne, ha az itt lakók magukénak éreznék.
Nem gondolok nagy dolgokra, csak például
arra, hogy ha az adózók közül többen az
adójuk 1%-át a kórháznak ajánlanák fel
(Kemenesaljai Kórházért Alapítvány
19245450-1-18) vagy akinek van haszná-
laton kívüli, de mûködô tévéje, számítógé-
pe azt is felajánlhatja. Vagy csak egysze-
rûen részt vennének a parkosításban… Azt
szeretném, ha a civil élet élôbb lenne itt a
városban, és magukénak éreznék az em-
berek ilyen módon is a kórházat.

»LOSONCZ ANDREA

Megújul a belgyógyászat
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Liliom méhnyakszûrési program 
A rosszindulatú daganatos megbetegedé-
sek Magyarországon az összes haláleset
mintegy negyedét okozzák.
Hazánkban évente 1100-1200 nô beteg-
szik meg méhnyakrákban, 2005-ben a be-
tegség 416 esetben végzetes kimenetelû
volt. A méhnyakrák-halálozás Magyaror-
szágon 3,5-szer nagyobb, mint az Európai
Unió többi országában. 
A méhnyakrák azon kevés rosszindulatú
daganatok egyike, amelynek ismerjük az
okát, védôoltással megelôzhetô, rendsze-
res szûrôvizsgálattal korai stádiumban
felismerhetô és teljesen meggyógyítható.

A méhnyakszûrés akkor igazán hatékony a
méhnyakrák megelôzése szempontjából,
ha a 25 és 65 év közötti hölgyek legalább
háromévenként egyszer részt vesznek a
szûrôvizsgálaton. Sajnos, közülük kevesen
élnek a már szervezetté vált szûrôvizsgálat
lehetôségével.
A Liliom Program a szûrôvizsgálatot eluta-
sító nôket célozza meg. Média-kam-
pánnyal, nyereményjátékkal, felvilágosító
programokkal ösztönöz a szûrésen való
részvételre. 
A nyereményjátékba bárki bekapcsolód-
hat, aki igazoltan részt vett a szûrôvizsgá-

laton és a kitöltött nyereményszelvényt
2008. február 15-ig postára adja az Orszá-
gos Tisztifôorvosi Hivatal címére (1092 Bu-
dapest, Gyáli u. 2–6.). A program fôdíja egy
kétszemélyes skandináviai körutazás,
melynek átadására 2008. március 8-án
egy nôi egészségnap keretében kerül sor.
A tájékoztató kiadványok a jelentkezési
szelvénnyel együtt megtalálhatók a nô-
gyógyászati szakrendeléseken, háziorvosi
rendelôkben, gyógyszertárakban, védônôi
szolgálatnál és az ÁNTSZ-nél.                     

ÁNTSZ SÁRVÁRI, CELLDÖMÖLKI 
KISTÉRSÉGI INTÉZETE

Az ünnepek alatt, sôt még január elején is
megtapasztalhattuk, milyen veszélyes a
közlekedés a jeges, illetve a havas utakon
gépjármûvünkkel. Horváth Balázs gépjár-
mûvezetô-oktatót kérdeztük arról, mire is
kell ilyenkor nagyon odafigyelnünk.
– Ha mindenképpen autóba kell ülnünk
jeges illetve havas útviszonyok mellett,
azt tanácsolnám elsôsorban, hogy feltét-
lenül ügyeljünk a sebesség helyes meg-
választására, e mellett figyeljünk a köve-
tési távolságra, amely ilyen körülmények
között a száraz utakon a megszokottnak
a többszöröse, ez alapvetô feltétele a
biztonságnak. Ha netán megcsúszna az
autó, ilyenkor a fék gyakorlatilag az „el-
lenségünk”, azt kell elengedni, felenged-
ni, és amikor a motorfék fog az autón,
azután lehet újból finoman fékezni. E
mellett óvatosan, nyugodtan, finoman

Csúszós utakon… gyorsítsunk, ne pörögjenek el a kerekek,
abból is adódhatnak komoly balesetek.
Ilyenkor az ijedség is nagy ellenségünk
lehet, ôrizzük meg nyugalmunkat veze-
tés közben. Ha jégbordás útszakaszhoz
érünk, egybôl lassítsunk biztonságos se-
bességre, illetve ha rámentünk, azon hir-
telen kormánymozdulatot ne tegyünk.
Elôfordulhat ez esetben, hogy az autónk
irányíthatatlanná válik. Havas úton az in-
dulásnál figyeljünk a nyomatékra. Ha el-
sô sebességi fokozatban nem sikerül,
próbáljunk meg másodikban elindulni.
Nagyon sokat segít a biztonságos közle-
kedés tekintetében a téli gumi használa-
ta, de vigyázzunk, ez sem jelent száz szá-
zalékos megoldást, a gépjármûvezetô fe-
lelôssége és viselkedése a leglényege-
sebb tényezô. Lényeges dolog még az
ilyenkor gyakran elôforduló gyengébb lá-
tási viszonyok miatt is, hogy indulás elôtt
mindig tisztítsuk meg a hótól, sártól jár-
mûvünk lámpáit.

»HP

A Rádió Cell hullám-
hosszán minden nap
déli 12 órától százhúsz
percen keresztül zenei
csemegék szólalnak
meg az éterben szöveg
nélkül. E mûsor egyik
zenei szerkesztôje So-

mogyi András.
» Már a Rádió Cell elôtt is közremûködtél
néhány internetes rádiónál. Itt viszont a
vágási munkák mellett konkrét szerkesztôi
feladatot is kaptál a tizenkét órás adásidô
indulásakor.
– Megörültem, amikor 2006-ban hallot-
tam arról, hogy itt Celldömölkön is indul

egy helyi rádió. Kézenfekvô volt, hogy je-
lentkezem. Aktív tagja akartam lenni a
stábnak, szerencsére ez sikerült is. 
» Riportokat vágsz, média-figyelô vagy,
de a legaktívabb tevékenységed heti há-
rom alkalommal a Szieszta – tisztán zenei
mûsor – szerkesztése. Milyen szempontok
alapján állítasz össze egy-egy mûsort?
– Nagyon sok dologtól függ. Nyilván hangu-
lat kérdése is, milyen idô van éppen, milyen
dátumot írunk. Egyrészt figyelem az aktuális
eseményeket, az idôjárás okozta hangula-
tot, és ez alapján válogatom ki az adott da-
lokat. Természetesen nem hagyom figyel-
men kívül a friss slágereket sem, de nagyon
fontosak az elmúlt idôk kedvencei is. Emel-

lett szerepet kapnak azok a dalok is, ame-
lyeket lehet, hogy egy kissé elfeledtünk, de
ha megszólalnak, kellemes emlékeket éb-
resztenek bennünk. Egy-egy dal nagyon sok
üzenetet hordozhat. Szinte minden zenei stí-
lust hallgatok, meghallgatok, amely – úgy
érzem, hogy – a Szieszta keretein belül is
tükrözôdik. Próbálom minél szélesebb kör-
ben, több zenei stílus egy-egy képviselôjét
is bemutatni, ami e déli idôpontba belefér. A
könnyedebb, emészthetôbb stílusú dalok
mellett szerepet kap – népszerûsége folytán
is – a rock, de az úgynevezett „dance”-stílus
is képviselteti magát, elsôsorban az összeál-
lításaim végén a Sziesztában.

»HP

Szieszta a Rádió Cellben à la Somogyi Andris
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Felhívjuk a Celldömölk város és Mersevát község közigazgatási területén méheket
tartó állampolgárok figyelmét, hogy a 70/2003. (VI. 27.) sz. FVM rendelet A méhállo-
mányok védelmérôl és a mézelô méhek egyes betegségeinek megelôzésérôl és leküz-
désérôl 2. §. értelmében
„A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett
méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétôl számított 8 napon belül
kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormány-
zat jegyzôjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi és a nyilvántartást folya-
matosan vezeti. 
Amennyiben a méhek állandó tartási helye nem a méhész lakóhelyével össze-
függô területen (udvarban, kertben stb.) van, a méhész köteles a méhek tartá-
si helyén a nevét, lakcímét, telefonszámát, a tartási helyen lévô méhcsaládok
számát egy legalább 40x30 cm nagyságú táblán jól látható módon feltüntetni.”

Kérem, hogy amennyiben a fent leírt bejelentési kötelezettségüknek eddig nem tet-
tek eleget, úgy azt 2008. február 28-ig szíveskedjenek megtenni Celldömölk Város Pol-
gármesteri Hivatal Mûszaki Osztályán.

CELLDÖMÖLK VÁROS POLGÁRMESTERI 
HIVATAL MÛSZAKI OSZTÁLYA

Méhészeti felhívás

Hetven éve alakult meg Magyarországon
a mai Magyar Polgári Védelmi Szövetség
jogelôdje, a Légoltalmi Liga. Az évforduló
megünnepléséhez Celldömölk is csatla-
kozott. Január 18-án, az alsósági sport-
csarnokban tartott megemlékezésen el-
sôként Fehér László polgármester kö-
szöntötte a celldömölki és sárvári kis-
térség katasztrófavédelmi szervezeteinek
vezetôit, tagjait és a megjelenteket.
Palkó Imre, a Vas Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság igazgatója beszédé-
ben taglalta az 1937. december 5-én
megalakult Légoltalmi Liga kialakulásá-

nak történetét és létrejöttének jelentô-
ségét. Mint elmondta, ez a szervezet volt
Magyarország történelmében az elsô,
mely kifejezetten honvédelmi feladatok-
ra, a lakosság légi támadások elleni vé-
delmére, önvédelmének megszervezé-
sére és az emberek felkészítésére alakult
meg. Az önkéntes társadalmi szervezet
méltó jogelôdje a mai Magyar Polgári
Védelmi Szövetségnek. Palkó Imre az Or-
szágos Polgári Védelmi Szövetség tábor-
noka nevében emléklapot adott át
Mersich Mátyás megyei elnöknek és a
celldömölki Rosta Zsoltnak, aki a diákok

Hetven éve a lakosság
védelmében

ifjúsági versenyekre felkészítésében vett
részt hatékonyan.
Az évforduló megünnepléséhez kapcsoló-
dóan katasztrófavédelmi kiállítás is nyílt a
sportcsarnok emeletén, ahol a hozzá kap-
csolódó régi tárgyak, eszközök, mûszerek,
ruházatok voltak megtekinthetôk. 

»REINER ANITA

Január 18-án tartotta soros klubfoglal-
kozását a Kemenesaljai Szôlô- és Kert-
barátok Köre.

A megjelentek elsôként aktuális dol-
gokról hallhattak dr. Hollósy István fa-
lugazdásztól, így szóba került az állat-
tartási regisztráció, valamint az ôster-
melôi igazolványok kérdése. Ezt köve-
tôen a növényvédô szakmérnök a tava-
szi felkészülés egyik alapvetô feladatá-

ról, a lemosó permetezésrôl, és annak
fontosságáról beszélt. A szôlôkben és
gyümölcsösökben a közeljövôben a
pajzstetû támadására lehet számítani,
emellett a levéltetvek elszaporodása is
várható. A lemosó permetezés a levél-
tetveket csak gyéríti, a pajzstetût azon-
ban teljesen kiszûri – mondta el dr.
Hollósy István. Az almafélék esetében a
lisztharmat és varasodás ellen kell
kiélezni a lemosó permetezést, míg a

csonthéjasoknál a monília és a tafrina
ellen. Az esetlegesen elôforduló beteg-
ségek kezelésére is hasznos tanácsokat
kaptak a kertbarátok, emellett az újon-
nan megjelent növényvédô szerek
használatáról esett szó a rendezvé-
nyen. A kertbarátok körének legköze-
lebbi összejövetelére február 21-én ke-
rül sor, amikor a tápanyag-gazdálko-
dásról és -utánpótlásról lesz szó. 

»RA

Aktuális kérdések a Kertbarátoknál

„Varietas delectat” – azaz a változatosság gyö-
nyörködtet – vallották már a rómaiak is. Ezért
utazunk, keresünk fel messzi tájakat, ezért ala-
kítjuk át otthonainkat, kertjeinket. Néha sok
pénzbe és fáradságba kerül mindez, pedig ta-
lán elég lenne csak nyitott szemmel járnunk,
és meglátni azt, ami elôttünk áll. Így van ez a
Természettel is. Néha akkor kápráztat el a leg-
jobban, mikor nem is számítunk rá. Így lett
„mûalkotás” a holtában virágformát adó fa
keresztmetszete. Szép. Csak így egyszerûen,
mert egyszerûen szép. »EMEREL

Virág-fa
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A beruházásról, a várható változásokról és
azoknak a lakosságot érintô részleteirôl
Végh Szilárd képviselôvel, okleveles környe-
zetmérnökkel beszélgettem. 
» Kérem, ismertesse röviden a most zajló
beruházás lényegét!
V. Sz.: A teljes beruházás három megyére
terjed ki, fô területei: a szelektív gyûjtés
szélesebb körûvé tétele, a helyes ártal-
matlanítás és a rekultiváció. Városunk egy
Zalabér központú újonnan létesítendô lera-
kó érdekkörébe tartozik. Az új lerakó építé-
se mellett az érintett önkormányzatoknál
szükség szerint kialakítanak hulladékudva-
rokat, gyûjtôszigeteket és természetesen
új gépek, edényzet is beszerzésre kerül. E
feladatokból Celldömölköt az alábbiak
érintik: elkészül egy hulladékudvar a régi
telephelytôl keleti irányban. Elkészül 13
gyûjtôsziget a szelektív hulladékgyûjtés le-
hetôségeinek bôvítésére. Új gyûjtôkocsit
és konténereket is kapunk és két régi lera-
kóhely – a celli és az alsósági – rekultivá-
ciójára kerül sor.
» Milyen forrásból épül ez a beruházás?
V. Sz.: A projekt 95%-os támogatottságú,
tehát az önkormányzatoknak mindössze
5%-ot kell állniuk. A 95%-nyi támogatás
85%-a uniós forrás, 15%-a pedig kor-
mányzati. Ez utóbbiból 5%-nyi támogatás
arra szolgál, hogy az önkormányzatok ere-
detiben megkövetelt 10%-os önrészét ki-
váltsa. A beruházás nagy összegét tekintve
mindenképpen hasznos a város számára,

hogy részese lehet, hisz a hozzájárulásunk
többszörösét kapjuk vissza. Elvárása ezzel
szemben az EU-nak, hogy a beruházás
fenntartsa önmagát, azaz a keletkezô –
nem csekély – költségeket a szolgáltatás
áraiban érvényesíteni kell.
» Milyen készültségrôl számolhatunk be?
V. Sz.: A beruházás lelke, a zalabéri új lerakó
készen van, folyik a mûszaki átadása. Várha-
tóan a nyár elejére fogadja a hulladékot.
Celldömölkön is elkészült a hulladékudvar,
folyamatban van a használatba vétele. Itt is
a szelektív hulladék fogadásának bôvítése a
cél, ide lehet vinni például a veszélyes hul-
ladékot is. A biohulladék egy részének hasz-

nosítására komposztáló telep is létesült. Ide
ki lehet vinni ingyenesen a lakosságnak
minden olyan hulladékot, amire a gyûjtôszi-
geteken illetve a zsákos módszerrel nincs le-
hetôség: bútor, háztartási gépek, stb… Jó
tudni, hogy építési hulladék elhelyezésének
egyedüli lehetôsége jelenleg a vönöcki, en-
gedéllyel rendelkezô elhelyezô telep. Itt tör-
ténik a vegyes hulladékok tömörítése is,
hogy minél kisebb térfogattal – ezáltal ol-
csóbban – lehessen a lerakóba szállítani. El-
készültek a gyûjtôszigetek is, ez alatt térbur-
kolattal, szegéllyel ellátott területeket kell
érteni. Ide érkeznek meg a tavasszal a sze-
lektív gyûjtésre – papír, üveg, mûanyag – al-
kalmas konténerek. Reméljük, minél többen
igénybe veszik ezt a lehetôséget. A gépek,
eszközök beszerzése közbeszerzési eljárás
keretében történik, ez is folyamatban van.
» Lesz-e változás az üzemeltetésben?
V. Sz.: Celldömölkön továbbra is a Celli
Huke gyûjti a hulladékot és üzemelteti a
hulladékudvart. A zalabéri lerakó üzemel-
tetésére a társulás egyszemélyes Zrt. alakí-
tott, melynek – a társuláson keresztül – ön-
kormányzatunk is résztulajdonosa.
» Az eddig elmondottak a lakosságot csak
jó értelemben érintették. Hogyan alakul-
nak az árak, ha a teljes beruházás üzem-
be lép? Tudják-e a lakosság érdekeit kép-
viselni az árak alakításánál?
V. Sz.: Eredetileg decemberben kellett vol-
na a 2008. évi hulladékszállítási díjakat
megállapítani, de ez elmaradt, várhatóan
januárban lesz döntés. A mostani javaslat
már tartalmaz elemeket az új rendszer
költségeibôl. Ha ez megtörténik, akkor va-
lószínû, ebben az évben már nem kell az
árakkal foglalkozni. A beruházás összes
elemének üzembe állításával viszont egy
átfogó, új ármegállapításra kell, hogy sor
kerüljön. Ez a jövô évtôl lépne életbe. An-
nak érdekében, hogy az árak drasztikus
emelését mérsékelni lehessen, költség-
csökkentô megoldásokat keresünk. Min-
denképpen azt preferáljuk, hogy a lakos-
ság minél nagyobb mennyiséget szelektív
módon gyûjtsön. Ennek – bár ehhez a ház-
tartásokban némi többletmunka kell – in-
gyenes az elszállítása. A megmaradó ke-
vesebb hulladék elszállítására pedig alter-
natív lehetôségek közül választunk: vagy
kisebb – és így olcsóbb – edények vagy rit-
kább szállítás. Az önkormányzat a költsé-
geket átvállalni nem tudja, a szolgáltatást
meg kell fizetni. A képviselô-testület kere-
si a kompromisszumos megoldásokat, de a
lakosságnak is be kell segíteni – a szelektív
gyûjtés általánossá tételével – a hulladék-
ügy realizálásába.

»KUSTOS LÁSZLÓNÉ

...hogy a szemét ne bántsa a szemét!
Lapunk 2007. 10. 12-i számában írtunk arról, hogy nagy változás elôtt áll a la-
kossági hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása. Ismeretes,
hogy jelenleg a Celli HUKE Kft. a hulladék szállítója, és e cég szerzôdik az elhe-
lyezésre – jelenleg éppen egy ajkai – lerakóteleppel. A változás küszöbön áll,
hiszen ebben az évben befejezôdik az a nagy beruházás, mely a ZALAISPA Hul-
ladékgazdálkodó Társulás keretében zajlik, és amely társulásnak Celldömölk
önkormányzata is tagja. 
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Nem is volt olyan régen, amikor még azzal
büszkélkedhetett városunk, hogy milyen
magas arányban vannak utcáink gázzal el-
látva, valamint mennyire korszerû és kör-
nyezetbarát a fûtés ezáltal. A történések is-
mertek. Az elmúlt évek drasztikus drágulá-
sa miatt egyre többen térnek vissza a fatü-
zelésre, mely megújuló energiaforrásunk. 
A folyamatos elszegényedés persze visszás
helyzeteket is teremt, ugyanakkor örülnünk
is kell, mert nem csak erdeink letarolása,
hanem újraültetése is folyamatosan zajlik.
Mindezekrôl Döme László kerületvezetô er-
désszel beszélgettünk, aki Celldömölktôl a
sárvári határig jól ismeri az állami és ma-
gánerdôk helyzetét.
Elöljáróban megtudhattuk, hogy a fiatal
szakember illetékességi területe másfél-
szeresére nôtt a tavalyi évhez képest, és
mivel magánerdôk szakirányítását is ellát-
ja, kellô rálátással rendelkezik az ágazat
helyzetét illetôen. A faanyag kurrens cikk-
nek tekinthetô, hisz a bölcsôtôl a koporsóig
elkísér minket – ahogy azt az Erdô fohásza
címû vers is megfogalmazza. Meghatároz-
za életünket a fûtéstôl a bútorokon, tetôfán
keresztül mindig kapcsolódunk a fához. Ha
a többi energiaforrással összevetjük a fa
árát, akkor megállapíthatjuk, hogy nem
emelkedett olyan mértékben, mint a többi
tüzelôanyag, és így természetes az embe-
rek érdeklôdésének újbóli megnövekedé-
se. Az egyetlen megújuló energiaforrás az
erdô, melyet, ha újból elültetünk, akkor
egy meghatározott idô-intervallumon belül
újra hasznosíthatjuk. Az erdôvel komplexen
kell foglalkozni, hisz olyan összetett ökoló-
giai rendszer, melyben a fát, a lágyszárú
növényeket és a vadon élô állatok közössé-
gét együtt kell kezelni. Ez nem csak gazda-
sági, hanem környezetvédelmi, közjóléti
szerepet is szolgál. Ennek függvénye, hogy
nem csak nagy tarvágásokat végzünk, ha-
nem gyérítéseket is, s így nem sérül annyi-
ra a természet egyensúlya. Bizonyos tekin-
tetben ez lesz a jövô egyik fakitermelési
módja, ami egyfajta szemléletváltást is je-
lent. Döme László elmondta azt is, hogy
mintegy huszonöt százalékkal nôtt meg
azok száma, akik fával tüzelnek. Persze ez
a csoport is rétegezôdik: vannak, akik tûzi-
fát vásárolnak, de egyre több azok száma,
akik ággyûjtési lehetôséghez szeretnének
jutni, mert vagyoni helyzetük csak ezt teszi
lehetôvé. Az erdészek telefonja szinte fo-
lyamatosan cseng, s általában várni kell a
jelentkezôknek, mivel az igény többszörö-
sen meghaladja a lehetôségeket. Az ilyen
engedélyek kiadásakor a szociális tényezô-

ket is figyelembe veszik, és minden rászo-
rulónak igyekeznek segíteni. Az értékesíté-
si körbe bekerülnek azok a fák is, melyek
elszáradtak – ezek száma az elmúlt évben
jelentôs volt – s az ilyen „száradékfa”
eladása is megnôtt, a klasszikusnak mond-
ható tûzifa-értékesítés mellett. A száradék-
fa eladása természetesen azért is elônyös,
mert így nem kell annyi élô fát kivágni.
Döme László elmondta azt is, hogy meg-
nôtt a falopások száma, melyek egy része
megélhetési falopás, mikor biciklivel, kul-
lóval kisebb mennyiséget tulajdonít el va-
laki, de elôfordult nagyobb tételû eltulaj-
donítás is. Itt az erdészeti szakemberek jól
együttmûködnek a rendôrséggel, minden
esetben feljelentést tesznek, a felderíthe-
tôséget azonban számos tényezô befolyá-
solja. Vannak esetek, mikor az utolsó szá-
lat is sikerül felgöngyölíteni, de maradnak
felderítetlen ügyek is.
A fakitermelés után természetesen adódott
az erdôk megújításának témája. Döme
László örömmel mondta el, hogy Magyaror-
szágon már meghaladták az EU-ban elôírt
erdôterület nagyságát (20%), mely még
mindig folyamatosan nô. Jelenleg kétmillió
hektár az erdôterület nagysága, de az ala-
csonyabb aranykorona értékû földeken
még mindig folyik a telepítés. Korábban
nemzeti, most EU-s pályázatok támogatják
az erdôsítést, melynek köszönhetôen csak
tavaly illetve tavalyelôtt 15 illetve 16 ezer
hektár erdôt telepítettek hazánkban. Idén
talán már a 18 ezer hektáros nagyságren-
det is elérik. A telepítések során – a terület
adottságait figyelembe véve – az ôshonos
fajtákat részesítik elônyben, tölgyet, csert,
bükköt, ültetnek, de az akácnak is létjogo-

»  K Ö R N Y E Z E T Ü N K

„Erdô, erdô, erdô…” 
» B E S Z É L G E T É S  D Ö M E  L Á S Z L Ó  K E R Ü L E T V E Z E T Ô  E R D É S S Z E L

sultsága van, hiszen sokféle módon haszno-
sítható fa. Az erdôtelepítéshez hatósági en-
gedély kell, illetve szakember segítségét
kell kérni, hogy az minden tekintetben sza-
bályosan történjen. (Az üzemterv tízéves
intervallumot ölel fel, erdôrészletenként
leírja az elvégzendô munkákat, s ezeket
természetesen erdész irányítja.) Döme
László elmondta még, hogy az erdôsítésnek

teljesen új profilja van kialakulóban, mely
egy speciális igényt hivatott kielégíteni: a
hôerômûvek számára telepítenek olyan
ipari fûzfajt és akácot a magánerdô-gazdál-
kodók, mely rövid idôn belül – három-négy
év – már letermelhetô, mivel erômûvi hasz-
nosításra így a legalkalmasabb. Ezután az
„ültetvény” spontán módon megújul, s rö-
vid idôn belül ismét hasznot hoz.

»ROZMÁN LÁSZLÓ

ii. józsef

rendelete 

az erdôkrôl 

1787-bôl
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A vízkereszttôl hamvazószerdáig tartó
farsangi idôszak celldömölki báljainak so-
rát már hagyományosan, minden évben
a Soltis Lajos Színház színészbálja nyitja
meg. Idén már hetedik alkalommal gyûl-
tek össze a színészek és színházbarátok
január 12-én a Rezgônyárfa Étteremben. 

A rendezvény kezdetén Nagy Gábor, a
színház vezetôje köszöntötte a megjelen-
teket. A bált a korábbi évekhez hason-
lóan ezúttal is Söptei Józsefné önkor-
mányzati képviselô nyitotta meg, aki a
farsang eredetérôl beszélt, mely a népi
színjátszás kialakulásához is vezetett.
Hangsúlyozta, hogy városunk méltán le-
het büszke az égisze alatt mûködô kiváló
Soltis Lajos Színházra. Ezután Solténszky
Tibor, a Magyar Színházi Társaság elnök-
ségi tagja szólt, aki abbéli reményét fe-
jezte ki, hogy a 2008-as esztendôben
több pénz jut majd színjátszásra, és talán
Celldömölkön is javulhat a színház anya-
gi helyzete. 
A báli vacsorát megelôzôen zenés mûso-
rokkal szórakoztatták a megjelenteket a
színház tagjai és az általuk meghívott fel-

lépôk. Elsôként az Energy Dabaston tánco-
sai léptek színre, majd Joós Viktória éne-
kelt slágereket és musical-részleteket.
Mellettük még hastánc-produkciót, break-
táncot is láthatott a nagyérdemû.

A bál programjait idén is tombolahúzás, és
bálkirálynô-választás színesítette. A táncra
hívó muzsika és a jókedv ezúttal is hajna-
lig kitartott.

»REINER ANITA

Jól emlékszem a hírre. Este volt, ültünk a
„koli” pinceklubjában. Bejött az egyik srác,
és csak ennyit mondott: – Meghalt Nagy
László. Ettôl fogva aznap este
nem ízlett senkinek sem a kó-
la és a lopva elszívott cigi sem.
Tavasszal csak sajátmagunktól
indíttatva verses emlékestet
szerveztünk. És felhangzottak
a legendás versek. „Seb a céd-
ruson”, „Tûz”, „Menyegzô”,
„Versben bujdosó”, „Szerel-
mem, csonttörô élet” és így
tovább. Mi, versmondók pedig
nem szégyelltük, ha „enged-
ve” a versnek egy-egy sornál lecsordult ar-
cunkon a máskor annyira restellt fukar-
forró kamaszfiú-könny. 
De hát ki is volt Nagy László? Az egykori
Felsôiszkázon született falusi fiú az intéz-
ményesített tanodák mellett kijárta az Élet
iskoláját is. A szenvedések korán megpró-
bálták, bicegését gyerekkori betegség
okozta. Tanárai korán látták benne a tehet-
séget, mely elôször a festészet felé von-
zotta, irányította ôt. Aztán mégis költô lett,
de a képzômûvészethez való vonzódása
élete végéig megmaradt. „Szárny és pira-
mis” címû kötete halála után látott napvi-

lágot. Versei, grafikái, festményei egy se-
hol nem látott harmonikus egészet alkot-
nak. A mûvésszé válásba belefért nála az

új áramlathoz – a népi kollégis-
tákhoz – való vonzódás, de a
kiábrándulást és az ötvenes
évek léleknyomorító diktatúrá-
ját sokkal jobban megszen-
vedte, mint amennyire kez-
detben lelkesedett az új rend
iránt. Bulgáriában csaknem két
évet töltött, Szmoljan városa
díszpolgárává választotta, szü-
lôházában külön bolgár szobát
rendeztek be tisztelôi. A legsö-

tétebb diktatúra éveiben hallgatott, és in-
kább fordításokkal foglalkozott. Az 1956-os
forradalom leverésének traumája szintén
mély nyomokat hagyott benne. Költô volt,
író, újságíró. Csak az egészen kiválóakkal
barátkozott (Berek Kati, Huszárik Zoltán,
Kondor Béla, Latinovits Zoltán, Sebô Fe-
renc, Vígh Tamás és mások), fômunkatársa
volt az Élet és Irodalomnak. Sorra jelentek
meg kötetei, gyûjteményes kiadása osz-
tatlan sikert aratott. Verseit megzenésítet-
ték, népszerûsége egyre emelkedett. A kö-
rülötte tapasztalható értékválság azonban
nem kedvezett a „poéta-lelkû” embernek

(Latinovits Zoltán nevezte így a költôket).
Költészetében az élet fájdalmasabb oldalát
kereste, tényleg „versben bujdosó” lelki
haramia lett. „Jönnek a harangok értem”
címû versébôl halálvágy csendült, mely
1978. január 30-án beteljesedett. 
A boncoláskor 11 kisebb-nagyobb infarktus
forradását találták meg szívén. Az „izgága
Jézus” (szintén Latinovits nevezte így ôt,
Adyt és József Attilát) 53 évesen bevégez-
te saját, nekünk címzett megváltását. Szü-
lôi háza ma múzeum. Szívesen fogadják a
látogatót, a kertben nyáron méhek dön-
genek, a „bolgár szobában” csengôk és
harangok. Harminc éve, hogy elvitték a
költôt, de verseiben mindig velünk marad.

»MAKRAY R. LÁSZLÓ

Harminc éve halt meg Nagy László

Színészbál nyitotta az idei évadot is
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Gimnazisták szalagavatója

A Berzsenyi Dániel Gimnázium végzôs tanulói
január 18-án tartották szalagavató ünnepsé-
güket. Az idei tanév 58 gimnazista számára je-
lenti a középiskolai tanulmányok befejezését.
A KMKK színpadán felsorakozott ünnepeltek-
hez elsôként Kiss Flóra 11. évfolyamos tanuló
szólt a még maradók nevében, majd az iskola
énekkara mûködött közre. Az ünnep jelentô-
ségét Tóthné Bali Krisztina, a 12. H osztályfô-

nöke méltatta, majd elérkezett a szalagok fel-
tûzésének ünnepélyes pillanata. A gimnáziumi
évekre és az elkövetkezô próbatételekre fi-
gyelmeztetô szimbólum ünneplésre és szám-
vetésre egyaránt felszólítja a felnôttkor küszö-
bén álló ifjakat. A végzôsök nevében Horváth
Dóra 12. A osztályos tanuló mondott beszédet,
majd az ünnepeltek mûsorai következtek. A
12. H osztályosok kalotaszegi táncot mutattak

be, és az István a királyból énekeltek részletet
saját hangszeres kísérettel. A 12. A diákjainak
zenés, képes, múltidézô elôadása után széki
táncot roptak az osztály tanulói, majd angol-
keringô következett. A zenés, táncos mûsorok
után kezdetét vette a szalagavató bál, mely-
nek nyitányaként a végzôs diákok szüleikkel
táncoltak keringôt.

»REINER ANITA

9

Ú j  K e m e n e s a l j a   »   2 0 0 8 .  0 1 .  2 5 . »  M Û V E L Ô D É S

• 2008. január 25., 19.00 Tamási Áron: Énekes
madár c. színmûve. Helyszín: KMKK színház-
terme.

• 2008. január 26., 18.00 Jótékonysági mûsor a
Beteg és Gyógyíthatatlan Beteg Gyermeke-
kért Misszió Egyesület Vasi Képviseletének
szervezésében. Helyszín: KMKK színházterme.

• 2008. január 31., 10.00 Felnôttképzési Ván-
dorbörze. Helyszín: KMKK. 

• 2008. február 1., 17.00 óra Nosztalgia teaest
az izsákfai nyugdíjasok részére. Helyszín: az
izsákfai faluház 

• 2008. február 1., 19.00 Református bál. Hely-
szín: Rezgônyárfa Étterem. 

• 2008. február 2., 18.00 Szent Benedek Katoli-
kus Általános Iskola SZM bálja. A mûsor
helyszíne: KMKK, a bál helyszíne: SZBKÁI tor-
naterme.

• 2008. február 2., 18.00 Városi Általános Iskola
SZM bálja. Helyszín: Celldömölki Mûszaki
Szakközép- és Szakiskola tornaterme.

• 2008. február 4., 18.00 Farsangfarki asszony-
party – farsangbúcsúztató, szórakoztató
zenés mûsor és jelmezszépségverseny
lányok, asszonyok részére. Helyszín: KMKK

• 2008. február 8., 17.00 a Celldömölki Mûsza-
ki Szakközép- és Szakiskola szalagavatója.
Helyszín: Celldömölki Mûszaki Szakközép- és
Szakiskola aulája.

• 2008. február 9., 19.00 Városi bál Celldömölk
Város Önkormányzata és a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ és Könyvtár szervezé-
sében. Helyszín: KMKK.

• 2008. február 16., Városi Általános Iskola Al-
sósági Tagiskolájának SZM bálja. Helyszín:
alsósági tornacsarnok.

» PROGRAMAJÁNLÓ

Két mûvésztanár, Banyó Gyula és Katoná-
né Erdély Györgyi alkotásaiból nyílt kiállí-
tás a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
és Könyvtár galériáján, január 11-én.

A KMKK ezévi elsô tárlatának megnyitója
nagy érdeklôdésre tartott számot, szinte
zsúfolásig megtelt a galéria a két helyi al-
kotó neve hallatán. A megjelenteket Pálné
Horváth Mária, az intézmény igazgatója
köszöntötte és nyitotta meg a festô-alko-
tók tárlatát. 
Katonáné Erdély Györgyi munkájában fon-
tosnak tartja a tájak hosszú, aprólékos
megfigyelését, mivel a látvány, a termé-
szethez és az épített környezethez fûzôdô
élmények és érzelmek alakítják képeit.
Ritkán készít vázlatokat, inkább fotók segí-
tik a pillanatok megörökítésében. A termé-
szet gazdag színvilágából emeli ki a szá-
mára vonzót. A harsogó színek távol állnak
tôle, a visszafogottság, a pasztell világa
jellemzi mûveit. Ars poeticája pedig nem
más, mint: kiindulni mindig a természeti
valóságból kell, mert a természet önmagá-
ban a legcsodálatosabb alkotás. 
Banyó Gyula elsô alkotói korszakában olaj-
festményeket készített. A természet sokol-
dalúságát, szépségét expresszív erôvel áb-
rázolja. Munkáinak egyik különlegessége
az erôs kontrasztok használata, mellyel

szinte bevonja a szemlélôt a festménybe.
Az erô és dinamizmus mellett a lírai
könnyedséget lehet felfedezni képein. Az
alkotóhoz az olajjal festés áll legközelebb,
emellett a selyemképek különleges világa
és az archaikus ikonmásolás felé is elka-
landozott már. A galéria falain ezekbôl is
láthatnak ízelítôt az érdeklôdôk. 
Mindkét mûvésztanár alkotásai szerepel-
tek már a hazai kiállításokon túl külhonban
is. A Kemenesaljai Alkotókör két tagja a
helyi mûvészeti élet meghatározó egyéni-
ségei, akik bárhol a világban méltón kép-
viselik szülôföldünket és hazánkat. E sza-
vakkal méltatta és ajánlotta a megjelentek
figyelmébe Pálné Horváth Mária a két mû-
vész tárlatát, mely február 12-ig látogatha-
tó a KMKK galériáján.

»REINER ANITA

Két helyi mûvész tárlata

A kiállításon fellépô Radányi Károly (gitár) 
és Gregorich Domonkos (marimba)
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Száz évvel késôbb, az Erzsébet Nôegylet
báljára kocsik egymásután „robogtak” a
Korona szállodába, a bál nyitótáncát, a
négyest 40 pár táncolta. Látványnak, él-
ménynek sem lehetett akármi!
Hasonló tudósítást olvashatunk a Griff
szállóról. Hintóval érkezô selyemviganós
hölgyeket, kalapos urakat fogadóbizott-
ság kísérte asztalukhoz. Megadták a
módját!
Természetesen, minden társadalmi réteg
igyekezett közösségén belül farsangolni. 
A kocsisok például felhajtott fehér ingujj-
ban hajnalig járták a kopogóst.
Egy-egy bál önmagában a felkészüléssel
is megmozgatta, élénkítette a városi éle-
tet. Utána pedig hetekig beszédtéma
volt, ki kivel táncolt, kit kísért haza, mi-
lyen új ruhákat, frizurákat vonultattak fel
a hölgyek. A fiatalok tánciskolában sajátí-
tották el a lépéseket, illemet. Úgy ám!
Vagyis társadalmi esemény volt egy-egy
farsangi bál. Sajnos, a befogadó intézmé-
nyek: Korona, Griff, más vendéglátóhe-
lyek a múlt ködébe vesznek. Nagy kár...

A báli megjelenés alapvetô kelléke az
alkalmi öltözet. A nôi ruhák nagy szak-
értôje, Varga Józsefné Irmi így véleke-
dik errôl: A 60-as, 70-es években igazi
báli szezonok voltak, némely hétvégén
akár két-három bállal is. Abban az idô-
ben készen nem lehetett alkalmi ruhát

venni, ma ezerfélét kínálnak, fôleg fia-
taloknak. Volt, aki többfélét is varratott,
hogy változatosan öltözhessen. Kedvelt
volt a fekete szoknya, alkalmanként
más-más felsôrésszel. Lehetett kapni
elég méterárut is, nem úgy, mint ma-
napság. A 70-es évektôl megjelentek a
fényes és könnyed anyagok, a hosszú
ruhák. Volt egy elég széles bálozó ré-
teg, akiknek igazán elegáns volt a meg-
jelenése. Ma elsôsorban az a gond,
hogy nincs elég bál: változatos, gyö-
nyörû ruhákat lehetne készen venni
vagy egyedi igényre varratni.

A báli megjelenés másik fô kelléke a fri-
zura. Somogyi Elekné nôi fodrász zsúfolt
hétvégékre emlékszik a régi – ugyan-
csak a 60-as, 70-es évek – báli szezonjai
kapcsán. Ilyenkor a péntek, szombat az
ünnepi frizura készítésének jegyében
telt, alig gyôzte a sok vendég kívánságát
teljesíteni. Nagyüzem volt a farsang
összes hétvégéje, fiatalok, idôsebbek
megtalálták a maguk báli eseményeit.
Ahogy a vendégköre idôsödött, úgy lett
ritkább az alkalmi frizura az ô tevékeny-
ségében. A bálok is erôsen megritkultak,
és ma már a fiatal fodrászoknak sem je-
lent kiugróan sok feladatot az alkalmi
frizurák készítése.

A szép smink kiemeli a bálozó hölgyek
szépségét, és ki ne akarna a bálban szép
lenni? Az anya-lánya kozmetikusok,
Golda Erzsébet és Sándorné Golda Regi-
na errôl így vélekednek:
Erzsi a régi báli szezonokat határozottab-
ban létezônek, jelentôségteljesebbnek
jellemzi. Igazi készülôdés elôzte meg, a
nôk az arcuk, bôrük rendbetételét tartot-
ták fontosnak, nem a napi sminket. 
A kozmetika nem a tinédzserekrôl szólt, a
fiatalok, középkorúak tartották fontosnak
a szép arcot, ápolt bôrt.

Gina sem érzékeli a munkájában, hogy
báli szezon van, mivel az egy-két bál
nem jelent a forgalomban növekedést. 
A fiatalok szalagavatója, tablókészítése
kapcsán több a munka, de a szórakozá-
saik alkalmával leginkább saját maguk
sminkelik magukat. A tinédzserek viszont
egyre nagyobb számban kezdik kozmeti-
kusnál a rendszeres bôrápolást báli sze-
zontól függetlenül.

AZ OLDALT KÁLDOS GYULA ÉS 
KUSTOS LÁSZLÓNÉ ÍRÁSAIBÓL ÁLLÍTOTTUK ÖSSZE

Farsang a távoli és közelmúltban
A néphit szerint telet, hideget, sötétséget legyôzô örömünnepként emlegették
egykor a farsangot, a különbözô formában megjelenô szokásokat: alakoskodás,
gondûzés, természetvarázslat stb. Kemenesalján egyértelmûen a vidámság, szóra-
kozás idôszaka volt. Nagy hagyománya volt a báloknak. A 19. század elejérôl Du-
kai Takách Judit költônô maga is beszámol ilyenekrôl. Farsang idején csak akkor
tartózkodott Dukán, mely napokon bál nem volt a környék udvarházaiban. Különö-
sen szerette a szombathelyi, kiscelli bálokat, ahova „idegen” megyékbôl sok jó
táncos érkezett.

Filmeken regényekben sokszor találkozunk a kisváros egy-egy jellegzetes figu-
rájával. Megjelenésük vagy éppen foglalkozásuk emelte ôket központba.
Ilyennek tartom többek között a régi gyógyszerészeket, például Bunyevácz Sán-
dort – sokan emlékezhetnek rá. Nagy szivaros volt, szipkában vagy szipka nél-
kül állandóan a szájában volt.
Egyszer a patika portáján valami dolga akadt, akkor éppen nem volt forgalom,
kettôslétrát hozatott s elvégezte azt, amit akart. Úgy gondolta, amíg elmagya-
rázza, mit kellene kijavítani, addig kész is lesz.
Amíg ô serénykedik, segédje néhány lépéssel odébb a Korona ablakába kitett
plakátot tanulmányozta. Visszajön, felszól:
– Gyógyszerész úr, a jövô szombaton álarcosbál lesz a Koronában, úgy döntöt-
tem elmegyek, csak még azt nem tudom, mit kellene felvenni.
Nyilván nem ruhára, hanem álarcra gondolt. Sándor bácsi még a létrán áll, le-
néz, szájából kiveszi a szivart és a következôket mondja:
– Gyuri, mosakodjál meg rendesen, állítom, nem ismer rád senki!
Ezek után elment-e a bálba, nem került szóba.

napjaink ifjú bálozói
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Milyen bálokra emlékszik vissza?Megkérdeztük
» válaszoltak

Nagyon jók voltak a régi bá-
lok, mert akkor még fiatalok
voltunk. Szívesen emlékszem
vissza az 1970-es évek nép-
szerû hópehely-báljaira, me-
lyek mindig karácsony kör-
nyékén voltak. Az énekkari
bálok is több éven keresztül
léteztek, de sajnos abbama-
radtak, jó lenne feleleveníteni
ezek hagyományát is. Akkori-
ban a zene is más volt, zon-
gora és dobszó volt a bálokon.
Jók voltak a közös táncok, éj-
fél körül azzal fokoztuk a han-
gulatot. Általában hajnali egy-
két óráig lehetett mulatni, ez
meg volt határozva.

Szívesen emlékszem vissza,
nagyon szerettem szórakozni
járni. Iskolabálokba és mun-
kahelyi bálokba rendszeresen
elmentünk, szerettük a közös-
séget és a jó zenét, amire so-
kat lehetett táncolni. A han-
gulat is mindig jó volt. Diák-
koromban Izsákfán is nagyon
jó bálok voltak, akkor még az
anyák kísérték és felügyelték
lányaikat. Utoljára négy-öt
éve voltam bálban, de úgy lá-
tom, már nem olyanok, mint
régen voltak. Már nem a ma-
ga egyszerûségében zajlik
egy bál, hanem a magamuto-
gatásról szól. 

Kitûnôek voltak régen a bá-
lok, sokat eljártunk a Korona
fölé, valamint az akkori Griff-
be. Szüreti, búcsúi, szilveszte-
ri mulatságok voltak mindig.
Szerintem hangulatilag és
összességében is jobbak vol-
tak az akkori bálok, mint a
mostaniak. Az emberek sok-
kal jobban összetartottak,
nem azt nézték például, hogy
a másik milyen ruhában van.
Nem is volt az öltözködésben
olyan nagy magamutogatás,
mint ma. Mindenki a hangulat
kedvéért ment a bálba, és
hogy jól érezze magát isme-
rôseivel, barátaival közösen.

Hangulatosak voltak a régi
bálok, akkor még volt közös-
ségi élet. Ma már az emberek
nem is érnek rá ilyesmire, és
pénzük sem nagyon van rá.
Pedig jó volt, hogy el lehetett
menni ilyen helyekre, és volt
alkalom az ismerkedésre, ba-
rátságok kötésére. Nem is a
szórakozás volt a lényeg, ha-
nem a társadalmi élet. Min-
denki várta a báli szezont, hi-
szen az a legkellemesebb ki-
kapcsolódás volt. Akkor még
az emberek az öltözködéssel
is megadták egymásnak a
tiszteletet, ma sokan utcai ru-
hában járnak bálozni.  

»fotó: völgyi lászló»kérdez: reiner anita

Süle Ferenc Büki Lajosné Gyûrûsi Sándorné Nagy József

» Egészségügyi SZOLGÁLAT
2008.  FEBRUÁRI  KÖZPONTI  ORVOSI  ÜGYELET

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

Az ügyeleti rendben a változtatás jogát fenntartják.

Kemenesmihályfa Község Önkormányzata nyilvános árverésen
értékesíteni kívánja a tulajdonában lévô Kemenesmihályfa,
Hunyadi u. 12. szám alatti 74 m2 nagyságú egyéb épület meg-
nevezésû (korábban a Posta által használt) épületét a hozzá
tartozó 313 m2 nagyságú telekkel együtt.

Az ingatlan kikiáltási ára: 1.300.000 Ft + ÁFA
Licitlépcsô mértéke: 50.000 Ft
Bánatpénz: 150.000 Ft
Licit idôpontja: 2008. február 1. (péntek), 9 óra
Licit helye: Polgármesteri Hivatal
Kemenesmihályfa, Bercsényi u. 8.

További felvilágosítás Cseledi Jenô polgármester úrtól a 
70/375-90-20-as telefonszámon kérhetô.

Hirdetmény

SULIVÁRÓ a VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
szombatonként 10 órától fél 12-ig a következô napokon:

▲ február 23.
▲ március 8.
▲ április 5.
A foglalkozások helye 
a József A. utcai alsós épület 
emelete, a 2. osztályok termei.
SZERETETTEL VÁRJUK 
A LEENDÔ ELSÔSÖKET ÉS SZÜLEIKET:
A TANÍTÓ NÉNIK
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Edzôi értékelés
Az ôszi szezon befejeztével Obráz István
edzô értékelte a különbözô osztályokban
játszó celldömölki csapatok félidei telje-
sítményét.

Extraligás csapat
Az Extraligás csapat holtversenyben a
BVSC-vel az 1-2. helyen fejezte be az ôszi
szezont. Csapatunk mindig hozta a kötele-
zô gyôzelmeket. A BVSC elleni rangadón
óriási lehetôséget szalasztottunk el, hiszen
nyerhettünk volna – nem túlzás – akár 6:1-
re is. Fazekasnak két mérkôzés is a kezé-
ben volt, sajnos mindkettôt elvesztette,
így aztán örülnünk kellett a döntetlennek.
Az ôszi szezonban Marsi nyújtotta a leg-
jobb teljesítményt. A BVSC elleni három
gyôzelme mindenképpen bravúrnak szá-
mít. Egyenletes, jó teljesítményt nyújtott
Lindner Ádám is. Molnár Krisztián játéka
egyre javul, ô is jól megfelelt a várakozás-
nak. Fazekas játékában jóval több van,
többre képes. Reméljük, ezt a tavaszi for-
dulókban bizonyítani fogja. A Klubcsapatok
Szuper Ligájában csoportelsôként jutottunk
a legjobb nyolc közé. A négy közé jutásért
a Maribor az ellenfél. Ezúttal szeretnék kö-
szönetet mondani a játékosok nevében is
a lelkes szurkolóknak, akik közül többen vi-
déki meccseinkre – néha még külföldre is –
elkísérnek és biztatnak bennünket. 

NB II-es csapat
Az NB II-es csoportban nagyjából egyenlôk
az erôviszonyok, így a negyedik helyezés-
sel elégedettek vagyunk. A csapatban a
legjobb teljesítményt Kun Tibor nyújtotta.
Ôt követte Ölbei Péter, Teket Attila, Fehér
László, Tamás László, Orbán Renátó, Máthé
Gyula és Lukács Balázs.

NB III-as csapatok
Az NB III-ban még két mérkôzés hátra van
az ôszi bajnokságból. A tavaszi szezonban
kettéválik a csoport, így az 1–7. illetve a 8-
14. helyért külön folyik a küzdelem. A III.
csapat jelenleg a harmadik, így ôk biztos az
1–7. helyért fognak játszani. Cél az ezüst-
vagy a bronzérem megszerzése. A legjobb
teljesítményt Fehér László nyújtotta. Mögöt-
te a sorrend: Tamás László, Orbán Renátó,
Szabó Ferenc, Balázs Gyula és Balázs Béla.
A IV. csapat a nyolcadik helyen van, így va-
lószínû, hogy ôk a 8–14. helyért fognak ját-
szani. Cél a bentmaradás, erre meg is van
az esély. A legeredményesebb Máthé Gyu-
la volt, ôt Teket Attila, Lukács Balázs, Csu-
por Máté és Talián Csaba követi.

Megyei bajnokság
Csapatunk a harmadik helyrôl várja a folyta-
tást. Az eredménnyel elégedettek vagyunk,
a tavasszal a fiataloknak is játéklehetôséget

Kemenesalja
Új

»
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Extraliga – Ôszi végeredmény

1. Lombard BVSC Bp. 9 8 1 0 17 pont
2. CVSE-Mávépcell-Vörsas 9 8 1 0 17 pont
3. Büki TK Gyógyfürdô 9 6 1 2 13 pont
4. PTE-PEAC-AAM Pécs 9 5 1 3 11 pont
5. Szegedi AC 9 5 0 4 10 pont
6. G–N. Kemecse SE 9 2 3 4 7 pont
7. Békési TE 9 3 1 5 7 pont
8. Pénzügyôr SE Bp. 9 3 0 6 6 pont
9. SPAR SE Tatabánya 9 1 0 8 2 pont

10. Kecskeméti Spartacus SE 9 0 0 9 0 pont

NB II. bajnokság – Ôszi végeredmény

1. PTE-PEAC-AAM III. Pécs 9 7 2 0 16 pont
2. TURRIS SE Sopron 9 5 4 0 14 pont
3. Kaposvári AC 9 5 3 1 13 pont
4. CVSE-Mávépcell-Vörsas II. 9 5 2 2 12 pont
5. Kanizsa Sörgyár SE 9 4 2 3 10 pont
6. Polgárdi SE 9 4 0 5 8 pont
7. Dombóvári Vasutas MSE 9 2 3 4 7 pont
8. Széchenyi Egyetem SE Gyôr 9 2 0 7 4 pont
9. PROBIO Balatonfüredi FC 9 1 2 6 4 pont

10. Herendi Porcelán SK 9 0 2 7 2 pont

akarunk biztosítani. A legjobb Balázs Béla
volt, ôt követte Rodler Gábor, Talián Csaba,
Lórántfy Tibor és Horváth Árpád.

»VÖLGYI L.

Mint arról korábban
már hírt adtunk,
2007. december 21-
én megalakult a
Celldömölki Vulkán
Vízisport Egyesület.
Ezzel kezdetét vette
az érdemi munka,
amely szerint 2008.
február közepétôl
minden hétfôn, szer-
dán és pénteken
16.30–19.30 az egye-
sület tagjai ingyenesen használhatják az
úszómedencét. Amennyiben más idôpont-
ban kívánják igénybe venni a fürdô szol-
gáltatásait, a mindenkori jegyárból 20%-os
kedvezményt kapnak. A tagdíj felnôttek
számára 3000, gyermekek számára 2000
forint havonta. A vízisport egyesület olyan
tagokat vár, akik kedvelik vagy ûzik a vízi-
sportok valamelyikét. Továbbra is várják az

érdeklôdôket. Jelentkezési lapot a Vulkán
fürdô recepcióján kérhetnek.
Az elsô szintfelmérô edzést 2008. feb-
ruár 13-án 16.30-tól tartják a fürdôn,
melynek keretein belül bemutatják Es-
küdt Roland vezetôedzôt és a három
edzôt: Korpics Istvánt, Márkus Imrét  és
Pethôné Bazsika Ildikót. 

»REA

Megkezdte munkáját 
a vízisport egyesület

Esküdt Roland vezetôedzô Márkus Imre, Pethôné Bazsika Ildikó és Korpics István edzôk
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2007. december 28-án, a szombathelyi
Megyeháza dísztermében adták át a 2007.
Legjobb Vas Megyei Sportoló-díjakat. Az
elmúlt két évben nyertes CVSE-Mávépcell-
Vörsas asztalitenisz csapata, idén „csak” a
harmadik helyet szerezte meg a csapatok
rangsorában. A kategóriát a Bajnoki és Ma-
gyar Kupa ezüstérmes Polaroid Lami-Véd
Körmend kosárlabda csapata nyerte, míg a
második helyen is kosarasok végeztek, tör-
ténetesen a Falco KC, amelynek bajnoki
negyedik helye többet ért a választáskor a

celldömölki pingpongosok bajnoki ezüstjé-
nél és Szuperliga negyedik helyénél.
A legjobb nôi sportolónak járó díjat Marton
Klára kick-box európa-bajnok vehette át,
ôt követte Csejtei Csilla ökölvívó és Gom-
bás Laura tornász. A férfiak versenyét Pars
Krisztián világbajnoki ötödik helyezett atlé-
ta nyerte, a második Hatos Gábor birkózó,
a bronzérmes pedig Dancsó Zoltán kick-
boxos lett. Gratulálunk a CVSE-Mávépcell-
Vörsasnak a kapott elismeréshez!

CSUKA

Felemás produkcióval zárta az NB II-es
kézilabda-bajnokság ôszi szezonját fér-
fi kézilabdacsapatunk. A gárda a remek
rajtot követôen a bajnoki tabella hato-
dik helyén állva kezdte meg téli pihe-
nôjét. Egy rövid visszatekintésre és jö-
vôbeli terveinek bemutatására kértem
László Tibort, a kézilabda szakosztály
vezetôjét.

– Igazán jól indult a bajnokság a fiúk szá-
mára, de a végére egy picit visszaestek.
Hogy értékelnéd az ôszi szezont?
– Egy kicsit tényleg csalódás számomra az
ôszi hatodik hely, fôleg azok után, hogy a
szezont négy gyôzelemmel kezdtük. A csa-
pat a nyári átigazolási szezonban jelentô-

sen megerôsödött, hisz több rutinos, jó já-
tékos került a gárdához. A kispadon is vál-
tozás történt, hisz Mátés István helyét Süle
Nándor foglalta el. Az ötödik fordulóban a
bajnoki címre törô Ajka ellen léptünk pá-
lyára, akik a papírformának megfelelôen
elvitték a két pontot Celldömölkrôl, majd
következett egy döntetlen a sereghajtó
Ács otthonában. Ezután a mérkôzés után

nem akart kijönni a lépés, hisz három egy-
gólos vereséget is elszenvedtünk olyan já-
tékkal, amellyel teljesen megérdemeltük
volna a gyôzelmet. Így a szezon végére
egy kissé megtört a lendület, és úgy gon-
dolom, jól jött a csapatnak a téli szünet. 
– Lesznek-e változások a keretben?
– Annyi biztos, hogy egy meghatározó
játékos, Török Lajos befejezte kézilabdás
pályafutását, ezért ôrá nem számíthatunk
a jövôben. Neki ezúton is szeretném
megköszönni, hogy nagyban segítette a
csapatot. Egyéb távozó nem lesz, viszont
terveink között szerepel két-három játé-
kos igazolása. Elsôsorban átlövô poszton
kell erôsítenünk, hisz több mérkôzésen is
ez a csapatrész hiányzott igazán a siker-

hez. A másik nagy válto-
zást az új edzô személye
jelenti. A csapatot ezen-
túl az NB I/B-s Vasvártól
érkezô Fancsali Ferenc
irányítja majd. Bízom ab-
ban, hogy az ô szakmai
felkészültsége és ko-
moly hozzáállása új len-
dületet ad a csapatnak.
– Hányadik helyre vá-
rod a csapatot a bajnok-
ság végére? 
– Tisztában vagyok az-
zal, hogy ez egy erôs
mezôny, de ha az ôszi
egygólos meccseinket

az ôsszel megnyerjük, akkor nem lehet
gond az elsô öt hely valamelyikének
megszerzése.
– Mikor kezdôdik, és hogy zajlik a téli
felkészülés?
– A csapat január 7-én kezdte meg a fel-
készülést heti három edzéssel. Február 9-
én egy felkészülési tornán veszünk részt
Szentgotthárdon valamint – szintén feb-

Harmadik helyezett lett asztalitenisz-csapatunk

ruárban – egy kétnapos csurgói torna vár a
fiúkra. Szeretnénk az NB I-es Balatonfüred-
del is meccselni a téli szünetben. A bajno-
ki rajt a február 23–24-i hétvégén lesz,
amikor hasonlóan jól szeretnénk kezdeni a
szombathelyi Tanárképzô ellen idegenben,
mint tettük azt idehaza az ôszi nyitányon.
– Mi a helyzet a nôi csapat háza táján?
A lányok teljesítményével maradéktala-
nul elégedett vagyok. A csapat nagyon
motiváltan, kiegyensúlyozottan, egy ki-
egyenlített mezônyben, várakozáson
felül teljesített. Az eredményesség szem-
pontjából fontos, hogy nagyon erôs a
csapategység, ami végig segítette ôket a
szezonon. A nôi csapatról is elmondható,
hogy ôsszel nagyon megerôsödtek, az új
játékosok beváltották a hozzájuk fûzött
reményeket. Kiemelni senkit nem sze-
retnék, mert úgy gondolom, hogy min-
denki hozzátette a magáét a jó teljesít-
ményhez. 
– Mik a célok tavasszal?
– Nem titkolt szándékunk, hogy egy jó
tavaszt produkálva a dobogón végezzen
a csapat. A játékoskeretben változás
nem lesz, a szakmai munkát továbbra is
Salamonné Csótár Adrienn végzi, akinek
szeretnék gratulálni a nemrég kapott ki-
tüntetéséhez, melyet a diáksportban
elért eredményei alapján érdemelt ki.
Nôi csapatunk január 14-én kezdi meg az
edzésmunkát heti három tréninggel és
egy pár edzômérkôzés is vár rájuk.
– A technikai stábban lesz-e változás?
– A technikai stáb munkájával is nagyon
meg vagyok elégedve és ezúton is kö-
szönetemet szeretném kifejezni Vida
Andreának és Lang Zoltánnak a lelkiis-
meretes munkájukért. Külön gratulálok
még Lôwinger Györgynek is, aki szintén
megyei elismerésben részesült, és kö-
szönöm munkáját. És ha már a köszöne-
teknél tartok, szeretném elmondani azt
is, hogy hálásak vagyunk a szép számú
szurkolónknak is, akik a nehezebb idô-
szakban is mellettünk álltak.

»CSUKA

Tavaszvárás a kéziseknél
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Piacok – vásárok III. rész
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Évforduló

Megfejtés a vízszintes 1. és a függôleges 14. sorokban.Keresztrejtvény
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A vásárra vitt tehenet félórán belül
eladtuk. Azt mondja a szomszéd: –
Gyere, a farkapénzbôl együnk vala-
mit! – Hajnalban indultunk, még nem
reggeliztünk. A lacikonyha friss pecse-
nyeillata vonzott bennünket. Körbe-
jártuk a vásárt, ha már itt vagyunk, jól
nézzünk körül. A mostani garázssor
melletti rész egyik sarkában nagyobb
tömeg volt, egy medvetáncoltató
ámította az embereket, valamilyen
fogfájás elleni készítményt reklámo-
zott, mondván medvéjének fájt a foga
nem tudott enni, amikor azonban egy
bokor bogyójából evett – a névre már
nem emlékszem – elmúlt a fogfájása.
Mondta a magáét, nem eredményte-
lenül, vették az árut, volt, aki ki is
próbálta. Kérdezték tôle használ-e,
azt mondta igen. Így volt-e vagy csak
mondta, nem tudni.
Odébb egy marhakereskedô – Cellben
futball iránti rajongásáról ismert L.
Emil vastag pénztárcáját csodáltam,
ahogy fizetett, majd belsô zsebébôl
elôvett egy hosszú görbevégû ollót
és nagy gyakorlattal az ökrök jobb
combjának felsô részébe belenyírta a
minôsítést I. vagy II. osztályúról van-e
szó, aminek a vagonérozásnál volt je-
lentôsége.

A temetôbe vezetô út mellett végig
asszonyok álltak sorban fejôedények-
kel – zséterekkel – a kezükben. Miért
állnak ôk itt? – kérdeztem. – Vannak
szegény emberek, és a lefejt tej jól jön
a családnak. Válaszát elfogadtam. Az
igazság csak évtizedek múlva derült ki
számomra. A sok zséteres asszony va-
lószínû rászorult a tejre, de a fejést
nem a jótékonyság, hanem az állatvé-
delem motiválta. A tehenet igavonás-
ra és tejelésre tartották. A vásárra vitt
tehén fizikai állapotáról a hozzáértô
könnyen képet alkotott a tejhozamról
bemondás alapján tájékozódott, ami
vagy igaz volt vagy nem. Kialakult az a
gyakorlat, hogy a tehenet a vásár nap-
ján reggel, sokan már este sem fejték
le, így nagyobb, mutatósabb volt a
tôgy. Gyanítom, a vásártartás szabály-
zata számolt ezzel, kimondja: a vásárt
elhagyó teheneket elôbb le kell fejni
nehogy a tôgy begyulladjon. Nos, a
sok zséteres asszony ezért várt a sorá-
ra, egy lehetôséget ragadott meg.
Közben az idô is eljárt, a többiekkel
együtt – bár vonat is lett volna – haza
is gyalog mentünk. Hallgatva az idôsek
beszédeit, a 15 km nem volt olyan
hosszú.

»KÁLDOS GYULA

Emléktorna
A Magyar Légoltalmi Liga megala-
kulásának 70. évfordulója alkalmá-
ból egy kétnapos rendezvény má-
sodik napján január 19-én sportna-
pot szervezett a Vas Megyei Polgá-
ri Védelmi Szövetség és Celldömölk
Város Önkormányzata. Az alsósági
sportcsarnokban rendezett ese-
ményre három nôi és öt férfi lab-
darúgócsapat kapott meghívást. 
A körmérkôzéses tornán mindkét
csoportban sportszerû, izgalmas
küzdelem zajlott hazai sikerekkel.
A nôi csoportban két szombathelyi
csapatot megelôzve az alsósági nôi
csapat lett a tornagyôztes. A fér-
fiaknál csak a jobb gólkülönbség
döntött a kupa sorsáról, ez a Cell-
dömölki Polgármesteri Hivatalnak
kedvezett az Alsósággal szemben,
harmadik helyen Ikervár végzett,
megelôzve a Sárvári Rendôrkapi-
tányság csapatát. Ötödik, de öniga-
zolásuk szerint még olimpiai pont-
szerzô helyen a házigazda rendezô
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság csapata végzett, de ez
mellett a virtuális legsportszerûbb
csapat-díj is az övék, a pályán mu-
tatott játékuk mellett a kiváló szer-
vezésért is. 

»DOTTO

Vízszintes: 1. A megfejtés elsô része 12. Fôvárosa Vientian
13. Utal valamire 14. Fölösleges cifraság 16. Megbánt 17.
Ramazuri 19. Tetejére 21. Sárvár közepe! 22. Emelet 23.
Gyengeelméjû 26. Árokpartok! 27. Nitrogén 28. „A” csavar
29. Egy vezetéknév 31. Észtország fôvárosa 33. Nem is
kevés! 34. Névelô 35. Délkelet-ázsiai ország, félsziget 37.
…féra, légkör 39. Komarno belseje! 41. Agárd eleje! 42. 
A közepén aszal! 43. Fogoly 44. Több mint szép 46. Árva
magánhangzók! 47. Belül forr! 48. … András, színmûvész
49. Angolna, németül

Függôleges: 1. Hidrogén 2. Riadó 3. Autós terepverseny 4.
Olajipari cégünk 5. Bizony, de nagyon régen! 6. Új-Zéland és
Norvégia autójele 7. Szén 8. Vécse része! 9. Szobrot formáz
10. Célba jut 11. Zágrábi 14. A megfejtés második része 15.
Fôúri rang 18. Kedvelt nyaraló-tengerünk 20. Keresztül 23.
Egyfajta sütemény 24. Villamos töltésû részecske 25. Elemi
parány 28. Rangjelzô 30. Eszes 32. AO 33. Filmforgató cso-
port 36. Lásd: vízsz. 43. 37. Ügynök, idegen szóval 38. Repül
40. Fogával tépé 41. Kevert „azur”! 44. Sezlon eleje! 45.
Hüvelyes növény 48. A -ke párja 50. Párosan valós! 51.
Tárgyrag 52. Dehogy 

Beküldési határidô: 2008. február 8.



HIBABEJELENTÉS (NONSTOP): 06 30/973-1464
SZAKÜZLET:  
ÚJ ELEKTRONIKAI, HÁZTARTÁSI GÉPEK, ALKATRÉSZEK SZIMERINGEK,
SZÉNKEFÉK, PORSZÍVÓ PORZSÁKOK.
▲ ELEKTRONIKUS ÉS EGYÉB JÁTÉKÁRUSÍTÁS
▲ TÁVIRÁNYÍTÓK, TELEFON-AKKUMULÁTOROK
▲ HASZNÁLT CIKK ADÁS-VÉTEL

SZERVIZ: 
– hûtôgép, mosógép, centrifuga, PRESSO-kávégépek és ipari

hûtôk, fagyasztók helyszíni javítása nonstop
– kávé-automata, mikrohullámú sütô, villanytûzhely,

varrógép, televíziók és egyéb híradás-technikai eszkö-
zök, egyéb kisgépek javítása 

– autó klímák javítása, feltöltése
KÖLCSÖNZÔ: TAKARÍTÓGÉPEK, KÁVÉGÉPEK, EGYÉB
BARKÁCSGÉPEK  KÖLCSÖNZÉSI LEHETÔSÉGE.

HITELKÖZVETÍTÉS, IRODÁKNAK BIZTOSÍTÁSOK ÜGYINTÉZÉSE

BONTÁS NÉLKÜLI

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

Lakása tiszta, precíz és gyors, bontás nélküli
duguláselhárítását szeretné elvégeztetni 

Celldömölkön vagy környékén?
hívja a 

06/20/936-7410 

HIBAELHÁRÍTÁSI  TELEFONSZÁMUNKAT!

H Í V J O N  B E N N Ü N K ,  H O G Y  S E G Í T H E S S Ü N K !

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 

Celldömölk Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt, Család-
ját és Barátait a 2008. február 9-én 19 órakor kezdôdô Jótékonysá-
gi Báljára a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtárba.

A BEVÉTELT A FELÚJÍTOTT BÖLCSÔDE 
ESZKÖZFEJLESZTÉSÉRE FORDÍTJÁK.

BELÉPÔJEGYEK 5000 FT-ÉRT VÁSÁROLHATÓK A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN.

18.00–19.00 Kapunyitás, asztalfoglalás

19.00–20.00 Bálnyitó
Fellépnek az Energy-Dabaston táncosai és
Orsós Eszter, a Szent Benedek Katolikus 
Általános Iskola diákja 

Pohárköszöntôt mond 
Fehér László polgármester

Nyitó tánc – közremûködik 
a Kemenesalja Néptánccsoport 

22.00–22.30 Egy kis nosztalgia…
M. Varga Veronika és Nagy Jácint mûsora 

24.00–1.00 Tombola

3.00 Kapuzárás
Zenél Radányi Károly



TETOVÁLÁS (akár egyedi tervezés alapján is)

TESTÉKSZER-berakás színvonalas ékszerekkel

Farsangi, családi rendezvényekre TESTFESTÉS

MASSZÁZS, MÉREGTELENÍTÉS, GYERTYÁZÁS

Más egyéb fizikai közérzet javító szolgáltatásokkal
is várjuk vendégeinket magasan képzett szakem-
bereinkkel.

AZ ÖN IGÉNYE ALAPJÁN JELZETT NYITVATARTÁSI 
IDÔPONTUNKTÓL ELTÉRÜNK.

NYITVA TARTÁS:
H–P 10–18 ÓRA, SZOMBAT 14–21 ÓRA

CELLDÖMÖLK
Szentháromság tér 3. sz. alatt
Tel.: 06/30/407-5228

Sólyom-ház  Bt.

MEGNYÍLTMEGNYÍLT

PATYOLAT-SZALON Celldömölkön 
Átadás–átvétel vállalása a Gentlemen's 
FÉRFI DIVATÁRU BOLTBAN

Vállalunk:
• Darabáras mosást
• Gépi mosást szalonban
• Fertôtlenítô mosást orvosi rendelôk részére
• Vegytisztítást lakosság és közület részére

Celldömölk, Koptik Odó u 1.
Tel.: 06 30/9692-003, 06 30/6503-513
Nyitva: 8–12-ig, 13–17-ig, szombaton 7–11-ig

• Férfi öltönyök
• Zakók
• Nadrágok
• Ingek
• Nyakkendôk
• Alsó-, felsôruházat valamint kiegé-

szítôk a legújabb divat szerint!

Folyamatosan bôvülô árukészlettel 
várjuk kedves vásárlóinkat!
Vállaljuk továbbá egyedi öltönyök, zakók,
nadrágok készítését rövid határidôvel 
a legkisebb mérettôl az extráig!

A nálunk vásárolt árut a kívánt
méretre igazítjuk!

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!


