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„…egy nép azt
mondta: elég volt.”

Márai Sándor
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TANKOLJON MINDIG OLCSÓBBAN!
A Kolozsvári úti üzemanyagkúton 95-ös, E 85-ös benzin és diesel üzemanyagok 

valamint autógáz LPG egész évben kedvezményes áron!

• SHOP szolgáltatások

• Online telefontöltési lehetôség

• Autópálya-matrica eladás

• Bankkártyás fizetési lehetôség

2010-ben is szeretettel állunk minden gépjármûtulajdonos rendelkezésére, 
gépjármûveik kedvezményes üzemanyag-ellátása érdekében!
Balogh Zsolt vállalkozó és munkatársai. Celldömölk, Kolozsvár úti üzemanyagkút
Nyitva: hétfôtôl vasárnapig 6.00–21.00
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Ünnepi alakuló ülését tartotta 2010. október
14-én Celldömölk Város Képviselô-testülete.
Az ünnepi ülést dr. Várnai Levente korelnök
vezette. Az elsô napirendi pontban dr.
Smidéliusz Sándor, a Helyi Választási Bizott-
ság elnöke tájékoztatott a választás eredmé-
nyérôl, expozéjában megjegyezte: noha a he-
lyi nyertes szín nagyban eltér az országosé-
tól – a választók kíváncsian várják, a két szín
elegye mennyire tudja eredményessé tenni
a képviselôk munkáját. A két (tavaszi parla-
menti és a jelenlegi önkormányzati) válasz-
tási eredmény között párhuzamot is vont:
mindkét választáson fölényes gyôzelem szü-
letett – ez és az eredményes munka a válasz-
tók képviselôjelöltekbe vetett bizalmát ere-
deztetheti – politikai hovatartozástól füg-
getlenül. A Helyi Választási Bizottság elnöke
ezután együttmûködô, a város érdekében vég-
zett munkát kívánt a képviselôknek, és átad-

ta a megbízóleveleket, majd a polgármester-
és a képviselô-jelöltek eskütétele következett.
Az ülés további részében a polgármester il-
letménye összegének megállapítása követ-
kezett, majd a Szervezeti és Mûködési Szabály-
zat módosításánál Fehér László polgármester
azt a kiegészítést kérte, hogy mivel a jelen-
legi jogszabályok lehetôséget adnak arra, hogy
külsôs alpolgármestert válasszanak a képvi-
selôk, ez a lehetôség Celldömölk Város Önkor-
mányzatánál is biztosítva legyen. Ezután a bi-
zottsági struktúra kialakítását ismertette: mi-
vel a képviselô-testület 11 fôbôl áll, az eddi-
gi bizottsági struktúrát át kell alakítani. Ennek
értelmében mûködni fog a Városfejlesztési és
Költségvetési Bizottság 9 fôvel, melybôl öten
a képviselô-testület tagjai, négyen külsôsök;
összevontan fog mûködni az oktatási, mûve-
lôdési, egészségügyi és szociális bizottság Hu-
mán Szolgáltatások Bizottsága néven szintén
9 taggal; 5 fôs lesz a Jogi és Ügyrendi Bizott-
ság 3 képviselô és 2 külsôs taggal, valamint
lesz Beszerzési Bizottság, melybe a képvise-
lô-testületbôl választanak tagokat. Alsóságon
és Izsákfán összevont részönkormányzati bi-
zottság fog mûködni három alsósági és két
izsákfai illetôségû taggal.
Ezután Fehér László polgármester és a kép-
viselôk megköszönték a választópolgároknak,
hogy elmentek szavazni és a rájuk leadott
szavazatokat. 

»LOSONCZ ANDREA

2010. október 3-án választottunk polgár-
mestert és önkormányzati képviselôket.
A helyi választások lebonyolításáról Bara-
nyai Attiláné dr.-t, a Helyi Választási Iroda
vezetôjét kérdeztük:
– Celldömölk Város több mint 10000 fô fe-
letti lakosú település, ezért vegyes válasz-
tási rendszerben választottuk a képviselôket.
Nyolc képviselô egyéni választókerületben
közvetlenül, három képviselô pedig listáról
jutott mandátumhoz. A polgármestert a
város lakossága közvetlenül választotta. 
A HVB két polgármesterjelöltet, 33 egyéni kép-
viselôjelöltet, 13 települési cigány kisebbsé-
gi önkormányzati jelöltet, és három kompen-
zációs listát vett nyilvántartásba. A választá-
sok során rendbontás sehol nem történt. A vá-
lasztópolgárok összesen 5486 érvényes
szavazatot adtak le a polgármester-jelöltek-
re, Fehér Lászlóra 3677-et, dr. Fonyó Robertára
1809-et. Fehér László a 3. sz. egyéni válasz-
tókerületben indult képviselôként, és mivel ô

érte el a legtöbb szavazatot, megtartotta kép-
viselôi mandátumát is, így nálunk csak 11 fôs
lesz a testület. Az egyéni kerületben az jutott
mandátumhoz, aki a legtöbb szavazatot kap-
ta. Minden egyéni választókerületben a Cse-
lekvô Összefogással Celldömölkért Egyesület
nevû helyi társadalmi szervezet jelöltje nyert,
eszerint az 1. sz. választókerületben Benkôné
Remport Lilla 363, a 2.-ban Karádi Mihály 361,
a 3.-ban Fehér László 474, a 4.-ben Nagyné
Ferencz Myrtill 275, az 5. sz. választókerület-
ben Budai Bernadett 345, a 6.-ban Söptei Jó-
zsefné 440, a 7.-ben Erdélyi Antal 342, a 8.-ban
dr. Kovács Zoltán 420 szavazattal gyôzött. Mi-
vel a Cselekvô Összefogással Celldömölkért
Egyesület minden jelöltje befutó lett, töredék-
szavazatot nem szereztek, a Jobbiknak 196 tö-
redékszavazata gyûlt össze, ez nem tesz ki egy
mandátumnyi helyet a testületben, a Fi-
desz–KDNP-nek pedig 1752, ami három man-
dátumhoz elegendô töredékszavazat. A listán
az elsô három helyen Lukács Erzsébet, Mak-

Ünnepi alakuló ülés
nyilvánosan csak a
szitáló köd és esô siratta ôket
a szobák mélyén befogott szájjal
szûkölt a fájdalom
a rádió a gyôzelemrôl papol
hogy ismét áll a néphatalom
és nem mondja, hogy a siralom-
házban hányan várják a vesztük

a pribékeket kitüntették
sokan egy bôröndbe gyömöszölték
a múltat, az életüket, a reményt,
hogy talán egyszer visszajönnek még

a nyugat részvéte alább hagyott 
már nem kattogtak a fotómasinák
volt ki az osztrák paraszttól 
egy zsák krumplit kapott
vigye, és menjen, álljon már tovább

itthon ôrködött a Rend, a baráti
hatalom buzgón segített fenntartani
s a néma tömeg erôt abból merített
hogy  török, tatár, labanc, mind elment
mert nem bírt megmaradni
a földön, melyen „apáink vére folyt”
eltûntek mind a nemzetnyomorító gazok,
hát ezt is kivárjuk és hallgatjuk
a föld alól a szózatot,
mert a dróttal megkötöttek, 
a gödörbe névtelen lököttek
a lélekben és testben megnyomorítottak
súgják, mondják, kiáltják,
a diadalittas ám reszketô gyôzônek
bár csak a szitáló köd és esô siratta ôket
hogy leöldösve

elnémítva
bebörtönözve
megkínozva
elüldözve
lehazaárulózva
de mégis csak ôk gyôztek!

Még nem végleges a képviselô-
testület összetétele

kos István és dr. Várnai Levente állt, közülük
Makkos István levélben lemondott mandátu-
máról. Ebben az esetben helyette az erede-
tileg bejelentett listáról a jelölô szervezet 30
napon belül állíthat jelöltet. Ha ez nem tör-
ténik meg, a HVB a listán következônek fog-
ja a mandátumot kiosztani. 
A cigány kisebbségi önkormányzat választói
jegyzékében 142 polgár szerepelt, 105-en je-
lentek meg. Mind a 105-en érvényesen sza-
vaztak. Itt volt egy jogorvoslat is: újraszámo-
lást kértek a választás szoros eredményének
ismeretében, az eredetileg megállapított
eredményt azonban a Területi Választási Bi-
zottság döntése is megerôsítette. Eszerint Ba-
konyi László kapta a legtöbb szavazatot,
57-et, Bakonyi Richárd 49-et, Bertalan Péter
47, Molnár Péter pedig 43 szavazatot kapott.

»LA

felesküszik az új képviselô-testület

Makray R. László: Memory ’56
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Segélyszállítmány Devecserbe
Az ország minden részébôl érkeznek a se-
gélyszállítmányok a vörösiszap-kataszt-
rófa sújtotta térségbe. A segítségnyújtás-
ból nem marad ki városunk sem. A Vá-
rosgondnokság kisteherautója már több
alkalommal vitt adományokat Deve-
cserbe. Városunk és környéke különbö-
zô intézményei, civil szervezetei, vállal-
kozói, magánszemélyei is igyekeztek mi-

hamarabb segíteni a rászorulókon, ezért
már a múlt hét elejétôl olvashatók a fel-
hívások, hogy hova várják az adományo-
kat Celldömölkön. Az elmúlt napok alatt
nagymennyiségû meleg ruhát és cipôt,
takarókat, tartós élelmiszert, juttatott el
a lakosság a gyûjtôpontokra, így a Váro-
si Általános Iskola alsó tagozatos épüle-
tébe, az Együtt Celldömölk Városért

Egyesület irodájába és a Mozgássérültek
Egyesületéhez is. A Fincsi Pékség mun-
katársai több száz péksüteményt küldtek
a helyszínre. A Városgondnokság kiste-
herautója már a katasztrófa harmadik
napján vitt segélyszállítmányt Deve-
cserbe, azóta újabb teherautónyi ado-
mány gyûlt össze.

»SZA

„…Mert amikor bejártam és megtekintet-
tem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt
is, amelyre ez volt felírva: AZ ISMERETLEN
ISTENNEK. Akit tehát ti ismeretlenül tisz-
teltek, én azt hirdetem nektek.”(Ap.
Csel 17, 23)
Egy hagyomány szerint régen Athénben
volt egy nagy pestisjárvány, s mivel nem
tudták, hogy a rengeteg istenük közül me-
lyik okozta, ezért az ismeretlen istennek is
áldoztak, ôt is tisztelték, hogy elnyerjék jó-
indulatát, megvédje ôket…
Az okt. 4-én, tôlünk nem messze, Kolon-
táron és környékén pusztító, eddig kilenc
áldozatot követelô vörösiszap-katasztrófa
kapcsán – túl a racionális okokon – most na-
gyon sok embernél elôjön az istenkérdés
(miért engedte meg, miért büntet, miért
így ad jelet, figyelmeztetést stb.?), valami
homályos isten-tudat, az ismeretlen is-
ten…! Szeretnénk, ha valaki megvédene…
Egészségünket, jövônket, unokáinkat…
Pál azt hirdeti az istenektôl hemzsegô
Athénben, s szól nekünk is, ebben az
egyetlen Isten hiányában szenvedô vagy
tobzódó nagy „világfaluban”, hogy ô
megismerhetô!
De… Nem az ember teremtette civilizáció-
ban, kultúrában, szemet gyönyörködtetô
templomokban… Nem ôseink hagyomá-
nyában – ahogy a kiválasztott zsidók gon-
dolták, s nem mindent átfogó tudásunkban,
bölcsességünkben – ahogy a görögök…
S nem lehet álmainkat, vágyainkat ráve-
títeni, kimerevíteni, ahhoz görcsösen ra-
gaszkodni akkor is, ha a valóság már
messze túl ment rajtunk – ahogy talán mi
gondoljuk, mi szeretnénk…
Igen, Isten megismerhetô, Ôt lehet – s kell
is – keresni, csakhogy nem mi találjuk meg
Ôt, hanem Ô minket!
Mert nem mi alkotjuk Ôt, hanem Ô alko-
tott bennünket! S nem mi rendelkezünk
vele – pedig hányan mozgatnák Ôt most
is, mint valami marionett-figurát, hogy

gyógyítsa meg az összetört szíveket,
életeket, falvakat, földeket, folyókat…–
hanem Ô velünk!
Elérhetetlenül távol is van, meg felfogha-
tatlanul közel is…! Sôt, ez a „fecsegô” Pál
azt találja mondani errôl az Istenrôl, hogy
„ôbenne élünk, mozgunk és vagyunk…!”
Mintha azt mondaná, hogy nem Ô van va-
lahol a mi kisebb-nagyobb, végtelen vilá-
gunkban, hanem mi vagyunk mindenes-
tôl Ôbenne! Az Ô tervének, gondolatainak,
szeretetének kellôs közepén!
Ez a szeretet öltött testet Jézus Krisztusban,
ez a szeretet halt meg értünk a golgotai ke-
reszten, s ez a szeretet támadt fel!
S Ô, Jézus majd megítéli, hogy mi min-
den történt ezen a földkerekségen, egy
nagyvállalat irodáiban, sok száz lakhatat-
lanná vált családi házban, a borzalmas
képsorokat nézô, okoskodó vagy éppen
csak sírni tudó, s talán valamiféle isme-

retlen istenre gondoló emberek milliói-
nak szívében…?!
Pállal együtt hirdetjük tehát, hogy ez az Is-
ten megismerhetô, kijelentette Igéjét,
adja mindig idôszerû üzenetét, s elénk tár-
ja egyetlen végsô akaratát: „Mindenki
mindenütt térjen meg!” Hogy szoktuk
énekelni temetéseken?
„…Bár a világ gúnyol nevet (Pállal is gú-
nyolódtak…), a honvágy tölti lelkemet,
mert nemsokára hív az Úr, jöjj haza, jövel
gyermekem, kitárt karjával vár az Úr, jer,
pihenj, nyugodj keblemen”!
Hozzá csak a feltámadt, élô Krisztus vezet!
Ôt hirdette Pál Athénben is, gyér sikerrel…
De voltak és lesznek követôi! Mi is, itt is,
most is kérhetjük imádságos szívvel: „Úr Jé-
zus nézz le rám, ha nô a félelem, ár zúg és
ellenség szorít, légy Megváltóm, velem!”

»NÉMETH TAMÁS
REFORMÁTUS LELKÉSZ

Halljuk, hallgassuk meg az üzenetet

a vörösiszap a marcalba is eljutott
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»  Z Ö L D O L D A L

Nem árt az óvatosság a Kemenesalján sem
» B E S Z É L G E T É S  V É G H  S Z I L Á R D  K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I  M É R N Ö K K E L

Magyarország eddigi legnagyobb ökológiai
következményekkel járó ipari katasztrófája
történt 2010. október 4-én, amikor egy
magántulajdonban lévô vállalat, a Magyar
Alumínium Zrt. területén az iszaptároló X. ka-
zetta nyugati gátja átszakadt. A gátszakadás
következtében 600–700 ezer m3 vörösiszap
és víz elegye a Torna patakon keresztül elön-
tötte Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely
települések mélyebben fekvô részeit. A kiöm-
lô vörösiszap 800 hektáron árasztotta el a kör-
nyezô területeket. A legnagyobb pusztítást
a tározóhoz közel található falvakban, Deve-
cseren és Kolontáron okozta.

Mintegy 40 km-re az elöntött területektôl,
Celldömölk és környékének lakosságát is fog-
lalkoztatja a kérdés, mit jelent ez ránk néz-
ve. Errôl Végh Szilárd környezetvédelmi
szakembert kérdeztük:
– A vörösiszap az alumíniumgyártáshoz
használatos timföld-elôállítás egyik mel-
lékterméke, amelynek érdemi felhasználá-
sát még nem találták ki, ezért jelenleg tá-
rozókban tárolják, amíg besûrûsödik, majd
végül több száz év múlva teljesen
betömbösödik. Ez egy magas, 14-15 pH ér-
tékû, erôs lúgos anyag, a timföldet ennek se-
gítségével választják ki az érctömegbôl,
ami visszamarad, az a vörösiszap. Az Euró-
pai Unióban elôírás ezeknek a tározóknak a
lefedése, hiszen miközben veszít víztartal-
mából, a por magas nehézfémtartalma
miatt veszélyes az élôlényekre – és ezt tar-
tom súlyosabbnak. Magyarországon a táro-
zók lefedése nem elôírás, így csak mintegy
30-40%-uk van lefedve. Ehhez nagy mennyi-
ségû agyagra illetve földre van szükség. 

» Ipari vagy inkább környezeti katasztrófá-
ról beszélhetünk?
– Úgy vélem, ipari katasztrófáról beszélhe-
tünk, hiszen emberi mulasztás történt. Ha
mindent az elôírásoknak megfelelôen üze-
meltetnek, a katasztrófa nem következett
volna be. 
» Mit jelent ez a vegetációra nézve?
– Ökológiailag Csernobilhoz hasonlítható: ahol
ez az iszap elöntötte a területet, 30–50 éven
belül nem tud újra éledni a vegetáció. Nagy
valószínûséggel a földfelszín 2–5 m vastagság-
ban fog elpusztulni. Ahol kötöttebb a talaj, 2
méternél megállhat a szennyezés, ahol kavi-

csosabb, nagyobb az áteresztôképessége, ott
akár 5 méter mélységig is hatolhat. Vízbe jut-
va maximum talajvizet tudott szennyezni – épp
azért, mert a vörösiszap magas lúgos közeg-
ben oldódik. Mihelyt veszít a lúgosságából, ke-
vésbé lesz reagens a természetre.
» A Marcalba is eljutott a szennyezés. Mi-
lyen veszélyekkel kell szembenéznünk ne-
künk, a városban és a környéken lakóknak?
– Ahol az iszap elöntötte a területet, ott na-
gyon nehezen térhet vissza az élet, ahol az
élô vízfolyásba belekerült, és nem csökkent
9–10 pH érték alá, ott az addigi életközösség-
nek vége, a teljes biotóp elpusztult. Itt az élô
vízben néhány évig még biztosan nem lesz
élet, ahol „csak” a víz sodrása vitte az isza-
pot, ott remélhetôleg egy éven belül vissza
fognak térni a vízi életközösségek elsô egye-
dei, amelyek ugyan még emberi, állati, táp-
lálkozásra biztosan nem lesznek alkalmasak,
mert szöveteikben a nehézfém koncentrálód-
hat. A Marcalban lévô szennyezés érdemben
nem veszélyezteti a várost, a környéket. A fo-

lyó remélhetôleg 1-3 éven belül újra éled, és
várhatóan 10-15 éven belül lehet szabadon
használni az élôvilágát. Ami nagy problémát
jelent – a Marcalban magas volt a vízállás,
a hullámtér teljes területe el volt öntve – a
visszamaradt a por veszélyes a magas nehéz-
fém-koncentráció miatt. 
» Szóba került, hogy átszakítják a gátat, és
kiengedik a szennyezett vizet Szergénynél
a szántóföldekre…
– Igen, itt arról volt szó, hogy a Mosoni-Du-
nába nem volt szabad átengedni a szennye-
zést, hiszen Gyôrtôl a folyóvízbôl nyerik az
emberek az ivóvizet – több százezer ember

ivóvízellátása forgott veszélyben. A szennye-
zés kioltásán dolgoztak elôször ecetsavval,
ami nem vezetett eredményre, majd gipsszel
– az elsô lépésben még ez sem járt sikerrel.
Ekkor merült fel az a lehetôség, hogy inkább
elöntik a szántóföldeket, mint hogy az ivó-
vízellátás kerüljön veszélybe. Késôbb a gip-
szes kezelés beváltotta a hozzá fûzött remé-
nyeket, így az elöntésre nem volt szükség.

Azóta kilencre emelkedett a katasztrófa ál-
dozatainak száma. A MAL Zrt. újrakezdte a
termelést – a katasztrófa sújtotta övezetben
a mintegy 1200 fôt foglalkoztató üzem nem
tetézheti a bajt azzal, hogy bezár, és utcá-
ra kerülnek az otthonaik nélkül maradt
dolgozók, családok. Lassan helyreáll a rend,
visszatér minden a rendes kerékvágásba. Jó
lenne, ha esténként nyugodtan hajthatnák
álomra fejüket azok is, akik átélték a kataszt-
rófát, és nem kellene attól rettegniük, va-
jon milyen reggelre ébrednek.

»LOSONCZ ANDREA

a katasztrófavédelmisek és a tûzoltók igyekeznek kioltani a vörösiszap-szennyezést
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Kellemes kikapcsolódás a Caffé Löliben
Három évvel ezelôtt a városközpont szívé-
ben egy nyugodt, kellemes hangulatú ká-
vézó nyitotta meg kapuit a kikapcsolódás-
ra vágyó vendégek elôtt. A KMKK épületén
belül mûködô Caffé Löli dohányfüstmentes
falai között jártunk, ahol a megszokott, han-
gulatos környezetben, barátságos kiszolgá-
lás mellett töltöttük koffeintartalommal dú-
sított idônket. Ezúttal Biró Friderikát, azaz
Fridát, a kávézó vezetôjét kérdeztük a
szezonális ajánlatokról és a várható újdon-
ságokról.

» Kicsivel több, mint három éve mûködte-
ted a Caffé Löli kávézót. Mit gondolsz, mi
vonzza ide az embereket?
– A tapasztalat azt mutatja, hogy az embe-
reknek szüksége van egy olyan helyre, ahol
nemdohányzó, kulturált körülmények között
tölthetik el az idejüket, akár egyedül, akár
társaságban érkeznek. Legutóbb azt a vissza-
jelzést kaptam egy vendégemtôl, hogy
azért jó ide bejönni, mert nem a szokásos kí-
nálattal várom a betérôket. Valóban. Vonzó-
dom a különleges desszertekhez, szándéko-
san keresem azt, ami máshol nem gyakori.
Mindezek mellett szeretek a részletekre is fi-
gyelni, fontosnak tartom, hogy vendégeimet
méltó körülményekkel és kínálatokkal vár-
jam nap mint nap. 
» Itt van az ôsz, a meleg napok után ismét
elôkerülnek a teásbögrék és a forró italok.
Milyen szezonális ajánlattal várod a felme-
legedésre vágyó vendégeket?
– A forró ajánlatok közül a teakedvelôket kö-
zel húszféle ízben kapható szálas teával vá-
rom. A szálas tea abban különbözik a többi-
tôl, hogy nincs filterbe csomagolva, hanem
általunk adagolt teatojásokban kínáljuk.
A teakínálat mellett már forralt bor is fogyaszt-
ható az üzletben, a késôbbiekben pedig a te-
raszon is kapható lesz elvihetô hôtartó pohár-
ban. Mindezek mellett továbbra is ötféle íz-
ben kapható az eredeti belga csokoládéból
készült „mártogatós” forró csoki.
» Mi a titka a közkedvelt „mártogatós” forró
csokoládénak?

– A Choc-o-lait segítségével igazi forró cso-
koládét készíteni egy szempillantás mû-
ve. A titok nyitja egy fapálcika, egyik vé-
gén eredeti belga csokoládéval, amely
gyorsan elolvad egy bögre forró tejben.
A csokidarabok elolvadása után már kész
is a forró csokoládé, amely ét- és tejcso-
koládé, mogyorós, cointreau és fahéj íze-
sítésben is élvezhetô.
» Milyen újdonságokra lehet számítani az
ôszi-téli szezon idején?
– Több vendég körében közkedvelt az ere-
deti örmény mézes torta, azaz a marlenka.
A marlenka sütemény természetes alap-
anyagokból, mesterséges hozzávalók nél-
kül készül, hûtést nem igényel, szobahômér-
sékleten pedig 3-4 hétig is eltartható. Jelen-
leg kétféle ízben fogyasztható a kávézóban:
mézes tészta dióval és karamell krémmel,
valamint mézzel készült kakaós tészta tej-
krémmel. Újdonság, hogy a süteménytor-
ta már golyó formában is kapható, tökéle-
tes marlenka-ízvilággal. A golyókat ha-
sonlóképpen, mint egy bonbont, már aján-
déknak is megvásárolhatjuk, egy doboz 9
db finomságot tartalmaz.
A következô hónaptól további újdonságok
lesznek a kávézóban, novembertôl valódi
hungarikum desszertek után érdeklôdhetnek
a betérô vendégek.
A szezonális ajánlatok és újdonságok mellett
állandó kínálattal várom a látogatókat, a ká-
vézóban folyamatosan kapható pizza, me-
legszendvics és gesztenyepüré.
» Karácsonyra készülsz esetleg valami
egyedivel?
– A tavalyi évhez hasonlóan idén is kará-
csonyi csomagokkal készülök, amelyeket
különbözô árkategóriákban vásárolhatnak
meg a vendégek szeretteiknek, illetve cé-
gek alkalmazottaiknak vagy üzleti partne-
reiknek. A csomag tartalma a kávézóban
kapható tea és forró csoki mellett marlenka
golyókkal is kiegészül, de elképzelések alap-
ján további ajándékcsomagok is összeállít-
hatóak más-más tartalmakkal. Nagyobb
mennyiség rendelése esetén kérem a
kedves vendégeket, hogy december 10-ig
szíveskedjenek jelezni az üzletben.
» Úgy gondolom, a kávézó egyedisége vi-
tathatatlan. Az ínycsiklandozó szavak után
megosztanál az olvasókkal egy mindenki ál-
tal otthon könnyen elkészíthetô receptet?
– Számomra egy nagyon ízletes, „éltetô
ital” receptjét osztanám meg az olvasók-
kal, amit bátran ajánlok otthoni elkészítés-
re. Az egyszerû elkészítés mellett fontos-
nak tartom megemlíteni, hogy ez az ital
nemcsak az ízvilága miatt, hanem az
egészségre történô jótékony hatása miatt
is ajánlott.

A narancs magas C-vitamin tartalma fo-
kozza az aszalt szilvából kiszabaduló
vas felszívódását, így a két gyümölcs
nagyszerûen kiegészíti egymást. A jog-
hurt és a fahéj helyreállítják a gyomor
és belek baktériumainak egészséges
egyensúlyát és fokozzák a tápanyagok
felszívódását. 
Hozzávalók:
2 dl élôflórás joghurt
1 dl friss narancslé
kb. 5 db aszalt szilva
1 csipetnyi fahéj
A hozzávalókat összeturmixoljuk és már
kész is a vérképzô italfinomság, amely
pár perc alatt könnyen elkészíthetô és
tálalható.

A cikkel kapcsolatban egy kérdést rejtettünk
el az újságban, amelyre a helyes válasz a
fenti szövegbôl kiolvasható.
Kérjük kedves olvasóinkat, hogy keressék a
következô oldalakon a kérdést, mert a he-
lyesen válaszolók közül 1 db 5.000 Ft érté-
kû, egyszeri alkalommal érvényesíthetô
fogyasztást sorsolunk ki, amely 2010. no-
vember 31-ig a Caffé Löli kávézóban fo-
gyasztás ellenében beváltható.
A megfejtéseket október 29-ig postai úton
a 9500 Celldömölk, Városháza tér 1. titkár-
ságára, illetve a ujkemenesalja@ gmail.com
email címre várjuk.

»VAJDA ZSUZSA

Narancsos és aszalt 
szilvás vérképzô ital

Kedves Olvasóink! A továbbiakban  folya-
matosan várjuk kedvenc ételreceptjeiket
(lehetôség szerint fotóval mellékelve) az
ujkemenesalja@gmail.com e-mail címre
vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal
titkárságára a Városháza tér 1. sz.-ra. A re-
ceptet beküldôk között értékes ajándéko-
kat sorsolunk ki. 
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2010. október 15-én írta alá Fehér Lász-
ló polgármester és Baranyai Attiláné dr.
jegyzô Celldömölk Város Önkormányza-
ta, valamint Tóth Gábor, a Nyugat-dunán-
túli Regionális Fejlesztési Ügynökség ne-
vében a városközpont rehabilitációját
célzó beruházást támogató szerzôdést. 

Dummel Ottó, a polgármesteri hivatal mû-
szaki osztály vezetôje ismertette a város
történetét a kezdetektôl a közelmúlt idô-
szakáig, majd Tóth Gábor, a Nyugat-du-
nántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
igazgatója elmondta, hogy a közelmúlt-
ban 5 milliárd forintot osztottak szét 13
kisváros között hasonló jellegû beruházá-
sokra uniós forrásból, melynek egyik leg-
nagyobb nyertese Celldömölk. Ezután
Fehér László polgármester ismertette a
projektet, elmondta, hogy Celldömölk
Város Önkormányzata a Nyugat-dunántú-
li Operatív Program Funkcióbôvítô város-
központ rehabilitáció címû pályázatán
közel 540 millió Ft uniós támogatásban ré-
szesült. A pályázat teljes költségvetése
több mint 752 millió forint, amelybôl a tá-
mogatás 536,5 millió forint. A támogatás
mértéke összességében 71,33%. Ebben
részt vesz Celldömölk Város Önkormány-
zata és konzorciumi partnerként két gaz-
dasági társaság is. Az elnyert támogatás-

nak köszönhetôen megújulhat a dr. Géfin
tér, a Szentháromság tér, a Hollósy
Jusztinián tér, Sági út – Ifjúság tér, ahol par-
kolókat alakítanak ki, átalakítják a 11 eme-
letesek mögötti parkolókat, itt összesen
100 gépkocsi számára lesz férôhely. A mû-
velôdési központban art-mozit alakítanak
ki, átalakítják a volt tûzoltósági épületet,
már szinte elkészült a Kapuszín-ház felújí-
tása, átalakítása, és felújításra, átalakítás-
ra kerül a volt Áruház épülete is. A pro-
jekt megvalósításának tervezett befeje-
zése 2011 év vége.
A szerzôdéskötésen jelen volt a tervezô,
Mangliár László is. Az ô és csapatának el-
képzelései valósultak meg Szombathelyen,
a Fô tér átalakításakor. Megkérdeztük,
mekkora volumenûnek tartja a celldö-
mölki terek tervezését?
– Elmondhatom, hogy a szombathelyi
közterekhez képest ez sem volt könnyebb,
hiszen egyszerre három térrel foglalkoz-
tunk, a Géfin, a Szentháromság és a
Hollósy Jusztinián térrel. Mindegyik más jel-
legû, és funkciójukban is különböznek.
Annyival volt könnyebb, hogy a szombat-
helyi tapasztalatokat itt már fel tudtuk hasz-
nálni. Szerencsésnek tartom, hogy hosszan,
mintegy 2-3 évig tartott ez a tervezés, ezért
jól átgondolt terveket tudtunk létrehozni.
» Mi volt a vezérelvük a tervezésnél?

– Régi képeslapokat, régi dokumentumo-
kat kaptunk a várostól, hogy lássuk, mi-
lyen is volt. Ez mindig nagyon sokat segít,
ha megismerhetjük, hogy egy korábbi gaz-
dasági helyzetben milyen jellege volt az
adott térnek. Amit most parknak ismerünk,
hatalmas fákkal, az korábban rendez-
vény-, séta- illetve vásártér volt. Hason-
ló volt a helyzet Szombathelyen is. Ez adott
bátorságot arra, hogy kiüresítsük a teret,
és egy nagy sétateret alkossunk, hogy maj-
dan az emberek töltsék meg élettel.
Mind a Géfin tér, mind a Szentháromság
tér tervezésénél ez volt a vezérmotívum,
a Hollósy Jusztinián tér esetében pedig mi-
nél jobban megôrizni a növényi állo-
mányt – hiszen a kevesebb több. Minél ké-
nyelmesebb, kellemesebb köztereket sze-
retnénk létrehozni, nem szeretnénk saját
elképzeléseinket ráerôltetni a városra.
Fontos számunkra, hogy az emberek ma-
gukénak érezzék az új tereket, és szíve-
sen töltsék ott idejüket.

«LOSONCZ ANDREA

Október 6-i megemlékezést tartott Celldö-
mölk Város Önkormányzata a régi város-
háza falán található dombormûvek elôtt.
Ünnepi beszédet Fehér László polgármes-
ter mondott. Beszédében Damjanich János
tábornokot idézte: „Áldd meg Aradot!
Áldd meg a szegény, szerencsétlenségbe
süllyedt Magyarországot! Te ismered,
Uram, az én szívemet, és egyetlen lépé-
sem sem ismeretlen elôtted: azok szerint
ítélj fölöttem kegyesen, s engedj a túlvi-
lágon kegyes elfogadást találnom.” Hang-
súlyozta: ma múltunk egy fájó idôszakára
emlékezünk. Emlékezünk azokra az embe-
rekre, akik szabadon akartak élni, nem tûr-
ték az önkényt, a hatalom visszaéléseit, az
elnyomást.
Ezután Dózsáné Balogh Viola, a Berzsenyi
Dániel Gimnázium igazgatója emlékezett:
a vértanúhalált halt mártírok az igazságért
vívott harc, a Magyarországért folytatott

küzdelem halottai. Magyarországért haltak
meg, pedig közülük kevesen voltak magya-
rok. Az ország megbénult a rettenettôl. Vö-
rösmarty monumentális Elôszó c. versében
is ezt érzékelteti: „Most tél van, és csend,
és hó és halál…” Mégis, mi adhatott erôt
ezeknek a katonáknak? A válasz: a hit.
Most, a 21. században hogyan mondhatunk
köszönetet ezeknek a hôsöknek azért,
hogy most szabad, független országban él-
hetünk? Legyünk következetesek, vállaljuk
elveinket. Tudjunk a közösségért élni,
együtt küzdeni.
Az ünnepi beszédek elhangzása után Var-
ga Diána az ének hangján idézte meg a le-
vert forradalmat és szabadságharcot, majd
a Vas Megyei Közgyûlés, Celldömölk Város
Önkormányzata, valamint társadalmi és ci-
vil szervezetek képviselôi helyezték el az
emlékezés koszorúit.

»LA

Nemzeti gyásznapunkra emlékeztünk

Megkezdôdhet a város-
központ felújítása is

a géfin tér az elsôk között fog megújulni
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Bérdi Réka az Ádám Jenô Zeneiskola növen-
déke a zenei élet ígéretes tehetségének bi-
zonyul. Zene iránti fogékonysága nemcsak
hegedûjátékában mutatkozik meg, hanem
a népdaléneklési versenyeken elért kivá-
ló eredményei is ezt tükrözik.

» Mikor kezdtél zenével foglalkozni?
– Hétéves koromban kezdtem zongoráz-
ni, majd fél évvel késôbb hegedülni. Egy
koncerten hallottam a Deák-lányokat mu-
zsikálni, és rögtön beleszerettem a hang-
szerbe. A népzene világába ötödik osztá-
lyos koromban csöppentem bele, így már
hét éve a hegedülés mellett népdalének-
léssel is foglalkozom szólóénekesként, il-
letve együttes tagjaként is.  
» Ki segít a felkészülésben?
– A népi énekeket Varga Diána tanárnô se-
gítségével sajátítottam el. A hegedülés
alapjaira az évek alatt több oktató jóvol-

tából tettem szert, tanáraim voltak Fülöp
Balázsné valamint Deák György, a szom-
bathelyi zeneiskola hegedû tanszakveze-
tô tanára. A zongoratanárom Bejcziné Né-
meth Tünde, akitôl szakmailag és embe-
rileg rengeteget tanultam az évek alatt.
» Játszol más hangszeren is?
– Szeretek gitározni is. A Szentjánosbogár
katolikus ifjúsági csoportunkkal általában
havonta egyszer gitáros szentmiséken
játszunk, legtöbbször az Alsósági Katolikus
Templomban.
» Az utóbbi idôben milyen versenyeken
szerepeltél?
– Legutóbb a keszthelyi Helikon Ünnepsé-
geken komolyzene hangszerszóló kategó-
riában szereztem ezüst minôsítést, valamint
Tarczi Rékával hegedû-furulya duóban
arany minôsítést. 2009-ben a Tiszán innen
Dunán túl c. megyei népdaléneklési ver-
senyen kiemelt aranyat kaptam, illetve szá-

mos regionális és országos versenyen
szereztünk már a Galagonya együttessel
arany minôsítést.
» Hogyan tovább?
– Érettségi után szeretnék az ELTE ének-ze-
ne szakán továbbtanulni. Mindemellett fon-
tosnak tartom a nyelvtanulást is, mert a
mai világban a nyelvismeret alapkövetel-
mény. A késôbbiekben szeretnék tanítani,
gyerekekkel foglalkozni, és külföldön ta-
pasztalatot szerezni.

»VAJDA ZSUZSA

A Keresztény vasutasok Egyesülete éves
tervének megfelelôen szeptemberben
Celldömölkre kirándultunk. Az égiek is te-
kintettel voltak 16 fôs csoportunkra,
mert végig lógott az esô lába, de szeren-
csénkre megúsztuk esô nélkül.
Kiss Erika, egyesületünk celldömölki tag-
ja és Horváth Ferenc, egykori vasutas, épí-
tési fônökségi dolgozóból nagysimonyi
evangélikus lelkésszé lett testvérünk há-
zigazdaként kalauzolták kis csoportunkat.
Elôször a helyi evangélikus templomba
mentünk, ahol Rác Dénes lelkész úr kime-
rítô ismertetôt tartott a reformáció nyugat-
magyarországi lefolyásáról. Az evangélikus
templom mennyezetén az üdvtörténet
jelképei stációszerûen sorakoznak, ame-
lyeknek a jelentését minden konfirmáló fia-
talnak illett ismerni. Ma öt Vas megyei te-
lepülés szórvány evangélikusait fogja
össze a celldömölki gyülekezet lelkésze.
A városban a népszámláláskor 4500-an
mondták evangélikusnak magukat, de a két
celldömölki evangélikus gyülekezetet csak
mintegy kétezernyi ember alkotja. Közü-
lük is templomonként csupán 60-100 fô lá-
togatja vasárnaponként az istentisztelete-
ket, akiknek mintegy fele rendelkezik va-
lamilyen vasutas kötôdéssel. 
Rác Dénes lelkész rövid imádságával zár-
tuk programunk elsô részét, s indulnunk kel-
lett, mert a reformátusok már nagyon
vártak bennünket. Németh Tamás lelkipász-
toron kívül a református nôegylet több tag-
ja és két presbiter is nagy szeretettel fogad-
ta kis közösségünket. A református temp-

lom és a vele egybeépített gyülekezeti ház
a svájciak segítségével és a ma már Siófo-
kon szolgáló egykori lelkész irányításával
megújult és külsejében is takaros látniva-
lója lett a városnak. Még inkább a reformá-
tus lelki közösség, melynek nagy a kisugár-
zása. Hallottam, hogy mögöttem valame-
lyik kiránduló társunk megjegyezte: kis gyü-
lekezet a celldömölki reformátusoké, de
nagy rendet és tisztaságot tükröznek a lé-
tesítményükben és lelkükben is. Németh
Tamás lelkipásztortól a szeretetvendégség
közben megtudtuk, hogy a vasúti csomó-
pont fejlesztése által volt idôszak, hogy há-
romezer celldömölki munkavállaló is dol-
gozott a vasútnál. Sok református költözött
ide az Alföldrôl, a Felvidékrôl és Erdélybôl
is. Ez erôsítette a celldömölki református
gyülekezetet, amely ma 350 tagot szám-
lál. Még sütött a nap, mikor a római kato-
likusok Mária kegytemplomához értünk. Kiss
Ernôné Katika, a gyülekezet mindenese és
idegenvezetôje készséggel kalauzolta vé-
gig csoportunkat a kegytemplomon. Mint
mondta, 1741-ben döntöttek a bencések
egy Ság-hegyi, minden irányból jól látha-
tó templom építésérôl, amit azonban nem
engedélyezett az egyházi felsôbbség. Ezért
épült fel Kiscell elsô római katolikus temp-
lomaként a Szent Anna-kápolna. A Mária
kegytemplom sajátossága, hogy mellékol-
tárait nem a falra festették. A mellékoltá-
rok ugyanis falra rögzített márvány relie-
fek vagy XVIII. századi festmények, melyek
között Dorfmeister képet is feltételeznek.
A kiscelli római katolikus templom rövid idô

alatt a szombathelyi egyházmegye legna-
gyobb búcsújáró helye lett. A régi Szent An-
na-kápolnától a város súlypontja az új
kegytemplom köré helyezôdött át, és a ke-
reskedések, üzletek, vendégfogadók, kocs-
mák is a közelébe költöztek át. A világhá-
borúk során a templom nem sérült meg.
A celldömölki vasúti csomópontra szánt II.
világháborús bombákból kettô ugyan a
templom falai mellé esett, de nem robbant
fel. Ma szépen rendben tartja a celldömöl-
ki római katolikus gyülekezet patinás
templomát, amelyben gyakran megfordul-
nak turista csoportok is. 
A gyülekezetek látogatása után néhá-
nyan ellátogattunk a Ság hegyi Trianon em-
lékmûhöz és elhelyeztük egyesületünk
koszorúját. Jutott idô a Ság hegyi Bánya-
múzeum megtekintésére is, de a végig ve-
lünk tartó celldömölki mozdonyvezetô
testvérünk saját pincéjébe szóló szeretet-
teljes invitálásának idô hiánya miatt sajnos
nem tehettünk eleget. Egy élményekben
gazdag kirándulással sikerült zárnunk
szeptemberi egyesületi programunkat.
Várunk másokat is a következô alkalmak-
ra, hogy a közös élmények által egymás
hitét is erôsíthessük. S talán lehet arra is
reményünk, hogy a vasutas város katoli-
kus, evangélikus és református vallású ak-
tív és nyugdíjas vasutasaiból a Keresztény
Vasutasok Egyesületének elsô regionális
szervezete is megalakulhat majd Celldö-
mölkön.

»OROSZ KÁROLY
NY. MÉRNÖK-ÚJSÁGÍRÓ 

A zene bûvöletében

Keresztény vasutasok látogattak Celldömölkre
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• Október 23-án, szombaton 16.00 órakor az
1956-os forradalom és szabadságharc tisz-
teletére rendezett városi megemlékezés Il-
lés Erika szobrászmûvész ’56-os dombor-
mûvénél (József A. u.)

• 18.00 órakor a református templomban
ünnepi istentisztelet és megemlékezés. Igét
hirdet: Németh Tamás református lelkész.

• Október 24-én, vasárnap 17 órakor a
Gyôri Advent kórus zsoltárokat énekel a cell-
dömölki evangélikus templomban.

• Október 29-én, pénteken 17.00 órakor
Thaler Tamás fotómûvész Erdély címû
kiállításának megnyitója. Helyszín: a
Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár galériája.

• 17.30 órakor nôegyleti alkalom a celldö-
mölki evangélikus segédlelkész-lakásban.

• 18.00 órakor – Marokkó királyi városai
Szomju Tamás vetítéses elôadása. Helyszín:
a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár elôcsarnoka.

• Október 30-án, szombaton 10.00 órakor a
Kemenesaljai Baráti Kör közgyûlése. Hely-
szín: Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár galériája.

• 16.00 órakor reformáció emlékünnep
a református templomban. Igét hirdet:
Rác Dénes evangélikus lelkész. Utána
Keveházi László egyháztörténész tart
elôadást „A reformáció terjedése Ma-
gyarországon” címmel. 

• Október 31-én, vasárnap 10.00 órakor
halottak napi megemlékezés az
evangélikus templomban. Az istentisz-
teleten a Református Egyházközség
Énekkara szolgál mûsorral.

• 17.00 órai kezdettel az alsósági evangé-
likus, majd a katolikus templomban halot-
tak napi megemlékezést tartanak. Ezután
a temetôkbe látogatnak. Mindenki vigyen
magával egy-egy szál gyertyát.

• November 5-én, pénteken 19.00 órakor a
celldömölki evangélikus gyülekezet szín-
házlátogatása a soproni Petôfi Színházban.

• 12-én, pénteken 17 órakor Keresztyének
Izlandon c. elôadás Szomju Tamás tolmá-
csolásában. Helyszín: a celldömölki evan-
gélikus egyház gyülekezeti terme.

» PROGRAMAJÁNLÓ

KESZTYÛGYÁRI TALÁLKOZÓ ÉS KÖNYVBEMUTATÓ
November 6-án, szombaton 14 órai kezdettel második alkalommal rendezen-

dô kesztyûgyári találkozóra és a Kesztyûgyárról készült könyv bemutatójára vár-

juk az érdeklôdôket a Vasvirág Hotel éttermébe. A programban gyárlátogatás,

könyvvásárlási lehetôség, a régi élmények felelevenítése és élôzene is szerepel.

Hotel Bali, Eper reggelire, A mexikói, Csa-
jok, Bangkok tranzit. Könyvek, melyek
napjaink egyik legsikeresebb magyar író-
nôje, a Nôk Lapja munkatársa nevéhez köt-
hetôk. Fejôs Éva október 6-án volt a Keme-
nesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár
Kresznerics Ferenc Könyvtára által szerve-
zett közönségtalálkozó vendége.

» Hogyan kerültél kapcsolatba az írással?
– Nyolcéves koromban olvastam egy törté-
netet, aminek nem tetszett a vége, és írtam
hozzá egy olyan befejezést, ami nekem meg-
felelt. Akkor éreztem meg, hogy milyen jó
valami újat létrehozni, és onnantól kezdve
történeteket akartam mesélni. A fantáziám-
ban kibontakozó cselekményeket pedig
olyan erôsen meg tudtam élni, hogy szeret-
tem volna ôket továbbadni. 
» Mibôl fakadnak a témák?
– Általában regényíróként csak egy alaphely-
zetet találok ki, és utána hagyom, hogy a sze-
replôk meg a helyzetek elvigyenek valami-
lyen irányba. Azt élvezem a legjobban,
amikor még nem tudom, hogy a következô

fejezetben mi fog történni a hôseimmel. Úgy-
hogy én igazából fikciót írok, tehát nem a
mindennapjaim szereplôit elevenítem meg,
hanem hôseim a fantáziám szüleményei.
» Mi a titka könyveid népszerûségének?
– Elég sok emberhez szólok újságíróként, és
olyan nyelvet használok, amit mindenki ért.
Lehetne „lilán” írni, lehetne szomorkás tör-
ténetet írni, de én is azt szeretem, mikor jól
érzem magam írás közben, és azt gondolom,
hogy az olvasók is azt szeretik, amikor po-
zitív energiát nyernek, miközben szóra-
koznak. Talán közvetlen a hang, ahogyan
szólok, és valószínûleg azt érzik, hogy ez akár
velük is megtörténhetne. Fontosnak tartom
a barátság, az emberi kapcsolatok megôr-
zését, és azt, hogy ne mondjunk le semmi-
rôl, mert szerintem nincs lehetetlen. Ezt so-
kan érzik így, de úgy gondolom, hogy ami
belôlem és a történeteimbôl jön, azzal
leginkább szórakoztatni akarok. Tehát olyan
könyveket írok, amiket én magam is szíve-
sen elolvasnék, és remélem, ez találkozik az
olvasók igényével.

»REINER ANITA

Fejôs Éva népszerû regényei

Október elsejét immár harmincöt éve
Yehudi Menuhin világhírû hegedûmû-
vész kezdeményezésére és javaslatára a
zene világnapjaként tartjuk számon.
Az Ádám Jenô Zeneiskola Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézményben is minden év-
ben megemlékeznek errôl a napról. Idén
október 5-én az intézmény pedagógusai
teltházas hallgatóság elôtt mutatták be ta-
nári hangversenyüket.
A rendezvény elején Bejczi Károly igazga-
tó köszöntötte az egybegyûlteket, és idéz-
te Joseph Addison gondolatait, miszerint:
„A zene a legnagyobb jótétemény, amit a
halandók ismerhetnek.” A zene az össze-
tartozás ünnepe is lehetne. Közösségi erô

van minden zenei mûvészeti produkcióban,
sok-sok gyakorlás, együttmûködés, alázat,
szeretet egymás iránt. Az értékek megfo-
galmazása, továbbvitele a legfontosabb
szempont – folytatta az intézményvezetô,
majd a zeneiskola pedagógusai mutatták
be hangszeres produkcióikat. Az egyórás
összeállításban egyebek között népdalok,
Bach- és Strauss-mûvek csendültek fel, és
különféle zenei mûfajok elevenedtek meg.
A zenei barangolás zárásaként a tanári
hangversenyen szereplôk közös számai
hangzottak el. Elôadásukban két, hangsze-
res kísérettel bemutatott népdalt hallhat-
tak a közönség soraiban ülôk.

»RA

Tanári hangverseny
a zene világnapján

P Á L Y Á Z A T
Celldömölk Város Önkormányzatának
Képviselôtestülete pályázatot ír ki a Keme-
nesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár
igazgatói álláshelyére. A megbízás kezdô
napja: 2011. január 1. A magasabb veze-
tôi megbízás idôtartama öt év. A pályázat
részletes feltételei megtekinthetôk Celldö-
mölk város honlapján. www.celldomolk.hu.
A pályázat benyújtásának határideje:
2010. november 22.
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Nyári táborok Csöngén…

… és Bobán

Noha rég véget ért a nyár, a táborokban
szerzett élmények, barátságok tovább él-
nek egész évben, sôt néha egész életünk-
re kihatnak. Környékünkön több telepü-
lésen is szerveztek nyári foglalkozásokat.
Példaként álljon itt kettô.
Dr. Mesterházyné Jánosa Magdolna, a
Kemenesaljai Regionális Ifjúsági Szervezet
elnöke szervezésében Csönge minden
nyáron több alkalommal is benépesül kü-
lönféle táboroknak köszönhetôen. 
„A csöngei fagerendás templom mellett,
a Tessedik-fa árnyas kertje és a volt evan-
gélikus parókia eddig tíz táborozó csoport-
nak volt otthona: erdei iskolások kezdték
a sort, majd biciklis vándortáborosok,
végzôs tanárképzôsök, aztán egy felnôtt
baráti kör tartotta itt táborát, sokan voltak
a hittantáborosok is, végül a gyermek-al-
kotótáborosok. Június 28. és július 2. kö-
zött irodalmi és természetismereti tábor-
ba várta a 12–16 éveseket a KERISZ. A „Te
vagy a vadász és te vagy a vad” Weöres
Sándor mottóval illetett tábor során a va-

dászetikáról és a vadászkutyákról hallhat-
tak elôadást a résztvevôk, megtekintették
a faluban található Weöres–Károlyi emlék-
házat, megismerkedtek a fagerendás
templom történetével, védett növények-
rôl és állatokról szereztek ismereteket, pe-
cáztak a nicki gáton és a nagygeresdi hor-
gásztónál. Megtekintettünk egy vadászkiál-
lítást, a Vas megye ezer éve vándorkiál-
lítást, látogatást tettünk a csöngei
temetôben levô Weöres-kriptánál, illetve
az ostffyasszonyfai Petôfi-emlékszobánál.
A programok közt szerepelt még cserkelés
gyógynövénygyûjtéssel, látogatás a szövés-
sel és kosárfonással foglalkozó helyi mes-
terembereknél. A kézmûves foglalkozások
keretében szalag- és gyöngyfûzéssel fog-
lalkozhattak a gyerekek. Jó táborhoz illôen
természetesen a tábortûz és szalonnasü-
tés sem maradhatott el. 
Július 12. és 16. között gyermek alkotótá-
borunk zajlott kemenesi fiatalok, a KERISZ
és a Petôfi Irodalmi Múzeum szervezésében
a norvég civil alap támogatásával. A Weö-

res- versek mondása és tanulása mellett a
Vukot, A fecskék és fruskákat, A juharfal-
vi Emilt is érdeklôdéssel hallgatták a gye-
rekek a táborvezetô mesélésekor. A mese
minden este a diavetítéskor is elôkerült a
tábori szívküldi-posta bontása elôtt. 
Weöres Sándor-kötetekbôl olvastunk fel,
emellett sok megzenésített versét el is éne-
keltünk, hiszen a festegetés, rajzolás alatt
is azokat hallgattuk. Aztán felolvastuk az
elsô saját verseket, és közösen is faragtunk
rímet, ellesve Weöres ritmusait. Egyik
délután átmentünk megnézni Ostffy-
asszonyfára az Orlay–Petôfi emlékszobát,
melyhez kapcsolódóan különbözô felada-
tokat kaptak a gyerekek. Alkotómunkaként
elôször kéznyomaikat festették meg a
táborlakók, ezen kívül képkereteket, hûtô
mágneseket, ex libriseket készítettünk. Volt
bábszínház, pesti bûvész, és voltunk cir-
kuszban is, amin felbuzdulva tábori cirkuszt
szerveztünk” – összegzett dr. Mesterházyné
Jánosa Magdolna.

»REINER ANITA

A Bobai Általános Iskola a vakáció idejére
két egyhetes tábort szervezett a gyerekek-
nek, akik a hasznos szabadidôtöltés mellett
kikapcsolódhattak és szórakozhattak is ez
idô alatt. Közvetlenül a tanév befejezése
után, júniusban került megrendezésre az im-
már tíz éves múltra visszatekintô „Két ke-
réken a Marcal partján” elnevezésû nyári tá-
bor. Bár az idei évben az idôjárás miatt a tá-
borozók többször négy kerékre kényszerül-
tek, de ez nem szegte kedvüket, és a borús
idô ellenére fantasztikus hangulatban tel-
lett az együtt töltött egy hét. A táborban
résztvevô 16 általános iskolás gyermek vál-
tozatos programokon vehetett részt, a ve-
télkedôk és társasjátékok mellett a kerék-
páros kirándulás sem maradt ki a heti
ütemtervbôl. Mivel a tábor ideje alatt zaj-
lott az országos diákolimpia, ahol az isko-
la három területen is képviseltette magát,
ezért a táborozók jelenlétükkel erôsítették
a versenyzôket Veszprémben illetve Zánkán.
Az iskola pedagógusainak közremûködésé-

vel a túrázások alkalmával a környezô te-
lepülésekre, a Kissomlyóra és a Balatonra
is ellátogathattak a gyerekek.
Júliusban mûvészeti tábor révén különbözô
kézmûves foglalkozásokkal ismerkedhettek
meg az érdeklôdô fiatalok. A táborban nem-
csak általános iskolás diákok vettek részt, ha-
nem helyi kötôdésû, de már középiskolába
járó tanulók is csatlakoztak a programokhoz.

Az egyhetes foglalkozás ideje alatt a részt-
vevô 19 fiatal, pedagógusok és képzômûvé-
szek segítségével elsajátíthatta a nemezelés,
batikolás, a tûzzománc és a tiffany készíté-
sének technikáját. A saját kezûleg készített
alkotások a bobai falunapi rendezvényen kiál-
lításra kerültek, így mindenki megcsodálhat-
ta a gyerekek tábori munkáit.

»VAJDA ZSUZSA

É R T E S Í T É S
A Magyar Rákellenes Liga Celldömölki Alapszervezetének következô össze-
jövetele október 26-án (kedden) 17 órakor kerül megrendezésre. Helyszín:
Celldömölk, Népjóléti Szolgálat, Szalóky S. u. 3. Minden érdeklôdôt szere-
tettel várunk!

H E L Y E S B Í T É S
Legutóbbi lapszámunk Ötven éve
diplomáztak címû írásunk  címe helyesen:
Hatvanöt éve diplomáztak. Az érintettek
és olvasóin szíves elnézését kérjük.
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Tart Ön a katasztrófáktól?

Félelmetes ez az egész, ami
történt, nem beszélve arról,
hogy nem is olyan messze
tôlünk. Feltételezem, hogy
sokkal nagyobb a baj, mint
amekkoráról a hírek szólnak.
Kíváncsi leszek, mikor vallják
majd be ôszintén, hogy konk-
rétan milyen káros következ-
ményekkel jár majd ez a ka-
tasztrófa ránk és az utókorra
nézve. A természet és a leve-
gô is megsínyli, az biztos. Ha
a vörösiszap-csapás kapcsán
közvetlen környezetünk ve-
szélyeit is számba vesszük,
az olajtározók talán még na-
gyobb tragédiát okoznának. 

Ôszintén sajnálom a szeren-
csétlenül jártakat. Nem is lehet
mit mondani erre a tragédiá-
ra, a képek és a tények önma-
gukért beszélnek. Szörnyû,
hogy egy egész élet munkáját,
otthonaikat vesztették el csa-
ládok, kismamáknak kell meg-
válniuk magzataiktól. A termé-
szetben sem mindegy, hogy
mekkora károkat okozott, és
abban is biztos vagyok, hogy
mi is részesülünk belôle, hi-
szen a vörösiszap pora a szél-
lel eljut hozzánk. Abba meg
bele sem merek gondolni, mi
lenne, ha itt az olajtározókkal
történne valami. 

Szörnyû, ami történt, és ami
még szomorúbb, hogy elhall-
gattak dolgokat, hiszen voltak
már elôjelek, amikre, ha figyel-
nek, elkerülhetô lett volna a
szerencsétlenség. A hatása
szerintem nagyjából Csernobil-
lal lesz egyenlô. Az ország
összefogása viszont példaérté-
kû, nálunk Merseváton is több
helyen gyûjtöttek. Az árvíz is
borzasztó lehet, de ez annál
sokkal rosszabb. Ha belegon-
dolunk a bennünket fenyege-
tô környékbeli veszélyforrá-
sokba, az olajtározóktól tartok,
mert ha azok robbannak, nem
maradunk életben. 

Mint mindenki, én is rettene-
tesnek tartom a történteket. El-
gondolkodtató, nem is tudom,
mi lenne, ha itt a környéken
történne hasonló, vagy akár az
olajtározók felrobbannának,
Cellbôl semmi sem maradna.
Szerencsénkre víz nincs a kö-
zelünkben, így az árvíz veszé-
lye legalább nem fenyeget
bennünket. A szerencsétlenül
jártaknak leginkább pénzre
van szükségük, így mi telefon-
hívásokkal segítettünk. Sajná-
latos, hogy a bank nem bánik
korrektül a bajbajutottakkal, hi-
szen támogatás helyett a hite-
lüket kéri számon.

»fotó: VAJDA ZSUZSA»kérdez: reiner anita

Ölbei
Péter

Farkas
Zsuzsanna

Fodor
Krisztina

Bali
Beáta

Megkérdeztük
» válaszoltak

» APRÓHIRDETÉS

Celldömölk-Alsóságon 80 m2-es, összkomfortos kertes családi ház eladó. Tel.:
06 70/453-4447.
Celldömölk-Alsóságon 120 m2-es összkomfortos kertes családi ház eladó. Tel.:
06 70/453-4447.
Celldömölkön zöldövezetben, kétszobás családi ház garázzsal, kerttel, mel-
léképületekkel, eladó. Érdeklôdni: 06 70/771-3754 telefonszámon.
Borgáta fürdôn, a strandtól kb. 300 m-re, építési ikertelkek eladók. Érdeklôdni
telefonon: +36 20/421-6460.
Celldömölkön, közvetlen környékén vagy Csöngén szántó besorolású, jó
minôségû földet vennék, legalább öt hektáros darabban, piaci áron. Telefon:
06 30/309-7078.
Celldömölk-Alsóságon 80 m2-es, új építésû, 2 szoba + nappalis, amerikai
konyhás. Családi ház eladó. Tel.: 06/30/304-8345
Celldömölk-Alsóságon tetôteres 4 szobás, családi ház sürgôsen eladó! Elsô
emeletig lakást beszámítok. Érdeklôdni: egész nap. Tel.: 06/30/454-2905.

»ANYAKÖNYVI HÍREK

CELLDÖMÖLK Születés: Bolla Balázs Lajos és Horváth Julianna
leánya: Sára. Halálozás: Vajda Lajosné sz. Kovács Irma, Kasza
László, Kovács Árpád István, Göcsei Józsefné sz. Szántó Lenke,
Jóna Anita Terézia, Péter János, Horváth Imre, Grúber Dezsô.
JÁNOSHÁZA Születés: Falka Zsolt és Tóth Mariann leánya: Zoé.
Halálozás: Órai Gyula, Dobson Ilona, Simon Sándor, Kasza József.
KEMENESSZENTMÁRTON Születés: Jován János Attila és Kiss
Melinda Mária leánya: Luca.
KÖCSK Halálozás: Kocsis Gyula.
MERSEVÁT Halálozás: Szücs Pálné sz. Kiss Mária, Somogyi Károly.
MESTERI Halálozás: Szélesi Ferenc.
OSTFFYASSZONYFA Születés: Molnár Csaba és Tóth Katalin fia:
Baltazár, Mihátsy Ervin és Bak Krisztina fia: Erik.
PÁPOC Halálozás: Hadnagy Józsefné sz. Boros Margit.
TOKORCS Halálozás: Mórocz Sára.

KIEGÉSZÍTÔ SZOLGÁLTATÁSOK BÉRLETTEL IS
Az ôsz, a hidegebb idô beköszöntével milyen újdonságokkal vár-
ják vendégeiket a Vulkán fürdôn? – kérdeztük Bakó Istvánt, a
fürdôt üzemeltetô Városgondnokság igazgatóját:
– A jegyárak strukturáltságában vezettünk be újításokat. Egyik ilyen
az ún. délutáni, valamint az esti jegy. A napi jegynek nagyjából ma-
radt az eredeti díjszabása, arra fókuszáltunk, hogy aki 13.00 óra
után vált jegyet, és zárásig szeretne maradni, ne kelljen a teljes
napi jegy árát megfizetnie. Bevezettük az ún. esti jegyet is, mely
17.00 óra után váltható, ez három vagy négy óra fürdô-használat-
ra jogosít, és maradt a kétórás jegy, amellyel a nap bármely sza-
kában két órára vehetô igénybe a fürdô. Egységesítettük a szek-
rényhasználati díjat, most egységesen mindenki 200 forintot fizet
szekrényenként. Mivel sokan érdeklôdnek a fürdô kiegészítô szol-
gáltatásai iránt is, mostantól lehetôség nyílik arra is, hogy az alap-
bérleten túl kiegészítô bérleteket is vásároljanak a vendégek. Ezek
finn szauna, gôzkamra, infraszauna, sódézsa illetve sóbarlang hasz-
nálatára jogosítanak. Változtattunk ezen kívül a kedvezményeken:
a családi kedvezményt csökkentettük 10%-ra, a helyi kedvezményt
pedig 15%-ra növeltük, ezzel is motiválni szeretnénk a helyi la-
kosokat, hogy gyakrabban és többen járjanak ki a fürdôre. Novem-
ber 4-én ismét a kedvezô díjszabású nagy celldömölki fürdônap-
pal várjuk kedves vendégeinket, a továbbiakban pedig továbbra
is havonta megrendezzük egészségnapunkat. 

K E D V E S  O L V A S Ó I N K !
Most induló játékunkban keressék a Vulkán fürdôre vonatkozó kér-
dést lapunkban. Válaszaikat a Polgármesteri Hivatal titkárságára vár-
juk (Celldömölk, Városháza tér 1.) vagy az ujkemenesalja@gmail.com
e-mail címre 2010. október 29-ig. A helyes megfejtôk között 1-1
db napijegyet sorsolunk ki, melyek szaunahasználatra is jogosítanak.

»LA
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S P O R T «

Cél: lehetôséget biztosítani a futáshoz gyereknek, felnôttnek egyaránt, és megismer-
tetni Celldömölköt és környékét a távolabbról érkezôkkel. Rajt: Fô tér 10.00-kor, Cél:
Vulkán fürdô Táv: 9,7 km szintkülönbség: 110 m Eredményhirdetés: 11.50-kor Útvonal:
Sági utca – Hegyi utca – Eötvös emlékmû – kráter – Trianoni emlékmû – Eötvös em-
lékmû – Hegyi utca – Sági utca – Vulkán fürdô  (9,7 km) Korcsoportok: nôi: –18;  18–35;
35–. Férfi: –18;  18–40;  40–. Nevezési díj: 1.000 Ft, diákoknak 500 Ft. Díjazás: 1–3. ku-
pát, minden induló oklevelet, érmet és pólót kap. Elônevezés: Görög Gyula, 9600 Sár-
vár Mikes K. u. 15. E-mail: fussunk@freemail.hu • www.sarvarikinizsise.gportal.hu
• 30/316-2193 Helyszíni nevezés: Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár Fris-
sítés: a hegy lábánál, a Ság-hegy Fogadónál, és a kráterben. A verseny után ingyen
fürdôzés a Vulkán Gyógy- és Élményfürdôben. Megkérünk mindenkit, hogy a termé-
szetvédelmi terület szabályait betartva, a természetet óvva versenyezzen!
RÖVID FUTAM: Rajt: 10.00-kor Cél: fürdô Táv: kb. 2 km. Korcsoportok: –8; 9–10; 11–12; 13–14;
15–18; 18–. Díjazás: Minden induló oklevelet kap. Nevezési díj: 18 év fölött 500 Ft, 18 év
alatt nincs. A verseny után ingyen fürdôzés a Vulkán Gyógy- és Élményfürdôben.

Szegedi TE–Celldömölki VSE-Swietelsky-
Wewalka 3-7 – asztalitenisz extraliga-mérkô-
zés, Szeged.
Páros: Dudás, Perei-Lindner, Fazekas 1-3 (5,
7, -10, 5). A celldömölki páros igazolta a
papírformát (0-1). Egyéni, 1. kör: dr.
Lukács–Kriston 0-3 (-5, -4, -11). Kriston na-
gyon magabiztosan játszott, és megérde-
melten nyert (0-2). Dudás-Lindner 3-2 (-7,
9, 9, -7, 8). Szoros meccsen tudott nyerni
a hazai játékos (1-2). Perei–Fazekas 0-3 (-3,
-2, -6). A két játékos között osztálykülönb-
ség volt (1-3). 2. kör: dr. Lukács–Lindner 1-3
(-8, 9, -10, -1). Lindner a végére felôröl-
te ellenfelét (1-4). Perei–Kriston 3-1 (9, -5,
11, 8). Egyik játékos sem tudott egyenle-
tes teljesítményt nyújtani, akár Kriston is
nyerhetett volna, ha kicsivel több szeren-
cséje van (2-4). Dudás–Fazekas 3-2 (-3, 11,
-4, 4, 10). Lindner után Fazekas sem bírt
Dudással. (3-4) 3. kör: Perei–Lindner 0-3 (-5,
-3, -5). Lindner átgázolt fiatal ellenfelén
(3-5). Dr. Lukács–Fazekas 0-3 (-2, -5, -8).
Fazekas is nagyon könnyedén nyert (3-6).
Dudás–Kriston 0-3 (-10, -12, -8). Jó meccs
volt, és Kriston megizzadt a sikerért (3-7). 
Gyôzött: Dudás 2, Perei, illetve Lindner 2, Fa-
zekas 2, Kriston 2 és a Lindner–Fazekas páros. 

SK SATEX International Bratislava–Celldömöl-
ki VSE-Swietelsky-Wewalka 6-4 – asztalitenisz
Férfi Klubcsapatok Szuperligája-mérkôzés.
Pozsony.
Páros: Wei, Illas–Lindner, Fazekas 3-1 (-8,
9, 3, 11). Szoros mérkôzésen szenvedett
vereséget a celli kettôs, amely az egész ta-
valyi sorozatot veretlenül zárta (1-0).
Egyéni, 1. kör: Jaslovsky–Fazekas 0-3 (-7, -8,
-2). Fazekas játéka ellen nem talált megol-

dást a szlovák (1-1). Wei–Kriston 3-1 (7, -9,
8, 5). A kínai játékos ellen legalább szet-
tet tudott nyerni Kriston (2-1). Illas-Lindner
0-3 (-6, -7, -9). Lindner magabiztosabb volt
(2-2). 2. kör: Wei–Fazekas 0-3 (-7, -7, -8).
Fazekas kíméletlenül kihasználta ellenfe-
le hibáit (2-3). Jaslovsky–Lindner 3-1 (8,
9, -9, 10). A hazai játékos sok poént csak
a szerencsének köszönhetett (3-3).
Illas–Kriston 3-0 (9, 2, 8). Kriston nem tu-
dott mit kezdeni ellenfelével (4-3). 3. kör:
Wei-Lindner 1-3 (-3, 7, -8, -10).
Lindnernek feküdt a kínai stílusa, és a fon-
tos pillanatokban jobban koncentrált
(4-4). Illas-Fazekas 3-1 (9, -3, 5, 4).
Fazekas nem tudta igazán megmutatni,
mire is képes (5-4). Jaslovsky–Kriston 3-1
(4, -11, 7, 9). Kriston számára nagy falat
volt Jaslovsky (6-4). 
Gyôzött: Illas 2, Jaslovsky 2, Wei, a Wei–Illas
páros, illetve Lindner 2, Fazekas 2.

NB II.
Nagymányoki SE – CVSE-Swietelsky-Wewalka II.
8:10
Benák András 4, Ölbei Péter 4, Orbán Renátó
1, Benák–Ölbei páros.
Nyögvenyelôs gyôzelem, szerencsére a hú-
zó emberek nem hibáztak.

Vonyarcvashegy SE – CVSE-Swietelsky-Wewalka
IV. 9:9
Szabó Ferenc 3, Teket Attila 3, Talián Csaba 1,
Rodler Gábor 1, Szabó-Teket páros. 
A kissé tartalékos celliek elégedettek lehet-
nek az egy ponttal.
A Vízéptek – CVSE III. halasztva, 10. 17-én lesz
a mérkôzés Celldömölkön.

»CSUKA LÁSZLÓ

Felemás eredmény

Vulkán vágta
2010. október 24.

Celldömölki VSE-Swietelsky–Komáromi AC 29-
31 (14-15). – NB II-es nôi kézilabda-mérkôzés,
Celldömölk, vezette: Gyalog, Juhászné. 

Celldömölk: Balog V. – Farkas A. 5,
Szomorkovits L. 5, Szomorkovits A. 4,
Berecz 2, Fûzfa 3, Farkas B. 1. Csere: Gôcze
6, Fülöp, Németh V. 3, Vlasits, Horváth P.,
Dobány, Recse. Edzô: Hegyi Gábor. 
A találkozót a vendégek kezdték jobban,
már a mérkôzés elején magukhoz ragad-
ták a kezdeményezést. Az elsô 25 percben
végig a Cell futott az eredmény után, ek-
kor azonban sikerült egyenlíteniük a lá-
nyoknak (13-13). A szünetre ismét elônyt
szereztek a komáromiak, ám a második já-
tékrészt jobban kezdte a CVSE, és a 35.
percben átvette a vezetést, a találkozó so-
rán elôször. Sokáig sajnos nem örülhettünk,
hisz a vendégek ismét magukra találtak,
és fordítani tudtak. A Celldömölk hiába küz-
dött becsülettel, a sorsdöntô pillanatokban
nem sikerült góllal befejezni a támadáso-
kat, így a vége kétgólos vereség lett. Ifi:
24-25 (11-16).

Tapolca VSE–Celldömölki VSE 38-31 (17-16). - NB
II-es férfi kézilabda-mérkôzés, Tapolca, vezet-
te: Marczinka, Miksó. 

CVSE: Orbán – Döbrönte 2, Rozmán 7,
Ahmetovics 4, Skoda 6, Bakonyi, BERG-
HOFFER 9. Csere: Ludvig, Németh 2, Som-
lai 1. Edzô: Kósa Ottó. 

A celli csapat meglehetôsen hiányosan ér-
kezett a mérkôzésre, ennek ellenére nem
kezdte rosszul a találkozót, hisz negyed óra
elteltével még vezettek Kósa Ottó játéko-
sai. A félidô végére aztán belehúzott a Ta-
polca, és a szünetre már hazai elônnyel vo-
nulhattak a felek. A második játékrészben
szétesett a Celldömölk játéka, sem véde-
kezésben, sem támadásban nem tudtak
hatékonyak lenni, és a tapolcaiak egyre na-
gyobb elônyre tettek szert. A végjátékban
ugyan még nagyot küzdött a Cell, hét gól-
nál közelebb azonban már nem sikerült ke-
rülni. Ifi: 30-37 (18-29). 

Lapzártánk utáni eredmények:
Férfi NB II: Celldömölki VSE – MKB Veszprém
II. 24-27 (10-15), ifi: 18-53.

Nôi NB II: Alsóörsi SE – CVSE-Swietelsky
24-24 (11-18), ifi: 19-26.

»CSUKA

Mindkét
csapatunk
kikapott
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I M P R E S S Z U M felelôs kiadó: Bakó István • felelôs szerkesztô: Györéné Losoncz Andrea • szerkesztôség: Csuka László,

Dummel Ottó, Farkas Gábor, Káldos Gyula (nívódíjas), Reiner Anita, Rozmán László, Takács Mária, 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 • ISSN 0865-1175 • Lapzárta: minden

páratlan hét péntek • Elôfizetés vidékre: egy évre 1.440 Ft, félévre 780 Ft, egy hónapra 170 Ft.

»  S P O R T

Celldömölki VSE – Hévíz 0-1 (0-1)
Celldömölk, 300 nézô, NB III-as labdarúgó-
mérkôzés Bakony-csoport 9. forduló. 2010.
október 07.
Vezette: Hofbauer Dávid (Horváth Zoltán,
Mogyorósi László).
Celldömölk: Tóth J. – Szilágyi, Gyôrvári, Kazá-
ri, Györkös – Csákvári (Gaál 66. p.), Mayer (Ko-
vács Sz. 46. p.), Süle, Sebestyén R. – Németh
J. (Enyingi 34. p.), Kocsis. Edzô: Csákvári Zsolt. 
Hévíz: Szabó A. – Takács (Búza 46. p.), Sipos,
Kovács Zs., Rácz – Horváth E., Páli K. (Tóth G.
80. p.), Herbály, Pandúr – Kovács R. (Babati
62. p.), Horváth Gy. Edzô: Damina László.
Góllövôk: Horváth Gy. (27. p.)

Pápa – Celldömölki VSE 4-0 (2-0)
Pápa, 60 nézô, NB III-as labdarúgó-mérkô-
zés Bakony-csoport 10. forduló. 2010. ok-
tóber 17.
Vezette: Hofbauer Péter (Bede Tamás, Pén-
tek Zsuzsanna).
Pápa: Kovács V. – Domján, Dlusztus, Karácsony
– Csepregi (Nyári 62. p.), Peric (Hacker 80.
p.), Fûzfa, Borsos – Kaszás, Somogyi (Faze-
kas 68. p.), Palkó. Edzô: Nagy Mihály.
Celldömölk: Tóth J. – Szilágyi, Kovács Sz., Ka-
zári, Györkös – Velencei T. (Sebestyén 46. p.),
Mayer (Ambrus 70. p.), Gyôrvári, Süle (Gaál
46. p.), Enyingi – Csákvári. Edzô: Csákvári Zsolt.
Góllövôk: Kaszás (32. p.), Palkó 3 (45., 47. és 74. p.)

Az éllovasok elleni hazai és idegenbeli mér-
kôzésén is betlizett a felsô ágba ácsingózó celli
csapat, így a nem kevésbé könnyû folytatást
már a 10. helyrôl várhatják Csákvári Zsolték.
A teljes 9. forduló elmaradt a Bakony-csoport-
ban, kivéve a mi meccsünket, amit szokatlan

idôpontban, csütörtökön rendeztek meg. Gyö-
nyörû idô (a többiek majd november végén
pótolhatják a fordulót) fogadta a csapatokat,
akik úgy döntöttek, ennyi jó élmény legyen
is elég a nézôknek. Mindkét csapat hasonló fel-
fogásban játszott, a Hévíz azért játszott óva-
tosan, mert eddigi három idegenbeli meccsén
még nem nyert egyszer sem, a Cell meg azért,

mert még nem nyert hazai pályán, aztán meg
mégis csak egy dobogóst fogadott. A csapa-
tok a védelmeket feltolták, leszûkítve így a já-
tékteret, ott így meg olyan sûrûn voltak a já-
tékosok, hogy a legritkább esetben sikerült két-
szer, no jó, háromszor egymás után jól
passzolni. A kaotikus állapotból a vendégek jöt-
tek ki jobban, mert egy kapu elé csavart sza-
badrúgáshoz a rutinos Horváth Gyula hozzáért,
ami így valahogy csak a gólvonal mögé került.
Gyôzött ugyan a fürdôvárosi csapat, de ezért
a teljesítményért nem érdemelt három pon-
tot. A forduló egyébként azért lett elhalaszt-
va, mert a három dunántúli csoport körmér-

Királycsinálók

Október 12-én, a hetedik játéknap mérkô-
zéseivel zárult a VulkánSport Egyesület szer-
vezésében kiírt II. Városi Öregfiúk kispályás
bajnokság. A tavalyi évhez hasonlóan idén
is a Gödör SE Szergény és az Áramütöttek csa-
pata az utolsó fordulóban – döntônek beil-
lô összecsapáson – találkozott egymással. Mi-
ként tavaly, úgy az idén is döntetlennel zá-

rult ez a találkozó, de idén ezzel az egy pont-
tal az Áramütöttek lett a bajnok, elhódítva
a címet a szergényiektôl. A bronzéremért há-
rom csapat vívott kiélezett küzdelmet, a lé-
pés legjobban a Szalai Szaki együttesének jött
ki, megelôzve a Merse Amigo és a DC Ördö-
gei együttesét. A tabellát hátulról nézve el-
sô lett a Demi-Kalap, második a Benkô Für-

dôszobaszalon, harmadik pedig a soha nem
csüggedô Csüggedés FC. A torna 181 gólján
62 játékos osztozott, a leggólképesebb
Gyurák Antal lett a Merse Amigo együttesé-
bôl 16 góllal, második Dobány Gábor 13 ta-
lálattal a Szergénybôl, míg bronzcipôs Pécz
Károly lett a bajnok együttesbôl.

»DOTTO

Kispályás bajnok az Áramütöttek

kôzést játszott Budapesten egymással, az
MLSZ által kiírt Régió Kupáért. Ezen az elsô for-
dulónak nevezett összecsapáson a Bakonyosok
egy nullára verték a Drávásokat és döntetlent
játszottak a Duna csoportbeliekkel. A gyôztes
meccsen Tóth Jenô védte a válogatott kapu-
ját, amit egyébként a hévíziek edzôje irányít-
hatott a két meccsen. Pápán aztán már az idô
sem volt jó, a két, talán legjobb focistáját nél-
külözô (Németh J., Kocsis) cellieken átgázolt
a fiatal pápai együttes. Ebben az osztályban
nem láttam még náluk többet futó csapatot,

ráadásul olyan nyomás alatt tudták tartani a
három csatáros játékkal a vendégeket, hogy
csak a gólarány volt kérdéses. Annak ellené-
re történt ez így, hogy a celliek megpróbálták
felvenni a kesztyût, de erejükbôl gyakorlati-
lag csak a védekezésre (rombolásra) futotta.
A Pápából és Palkóból így sikerült „királyt” csi-
nálnunk, a csapat a tabellán, a játékos pedig
a góllövô listán vette át a vezetést.
A következô hazai mérkôzésre október
23-án, szombaton kerül sor fél háromkor, az
NB II-be igyekvô, jelenleg negyedik helyen
álló Sopron ellen.

»FOTÓ ÉS SZÖVEG: DOTTO

a védekezésre összpontosítottak a sárga mezes celliek a pápa elleni meccsen
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ISMÉT NAGY CELLDÖMÖLKI FÜRDÔNAP

VULKÁN GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDÔ
Celldömölk, Sport u. 8. • 95/525-070 • www.vulkanfurdo.hu

11. 04-én, csütörtökön fantasztikus egész napos jegyárak: 300–600
forintig, ráadásul 12.00 óráig a gyógyvizes medence kapuja nyitva áll.   

EGYET FIZET KETTÔT KAP
AKCIÓS HÉTKÖZNAPOK 11. 01-tôl 12. 23-ig heti menüben:

Hétfô: belépôjegy gyógyvizes medence használattal; minden
masszázshoz egy lazító gyógyvizes pezsgôfürdô a ráadás.

Kedd: infraszauna és aromakabin együtt csupán 700 Ft-ért 
(aromakabinban ideális a lehûlés)

Szerda: stresszoldás egy órában 750 forintért: lélekterápiás aroma
pezsgôfürdô majd pihenés egy aromakabinban.

Csütörtök: infra-, finn szauna, sódézsa, sókamra, aromakabin belépôjegy
váltáskor, ráadás egy másik – olcsóbb – wellness szolgáltatás.

Péntek: só nap – jó nap; 2 sódézsa-jegy váltása egyben 2 fônek
belépô a sókamrába is.

A Caffé Löliben hányféle ízesítésben kapható a mártogatós forró csokoládé?
Mennyit kell fizetni a Vulkán fürdôn a szekrény használatáért?

P Á LY Á Z AT I  H I R D E T M É N Y
Celldömölk Város Önkormányzata Képviselôtestületének
Pénzügyi, Gazdasági Bizottsága pályázatot hirdet az önkor-
mányzat tulajdonában lévô alábbi költségelven megállapí-
tott lakbérû lakás bérbeadására:
Celldömölk, Sági u. 22. II. emelet 12. A lakás jellemzôi: egyedi
gázfûtéses, összkomfortos, 2 szobás. Területe: 52,66 m2 Bérleti
díja: 37.968 Ft/hó. A bérleti díjat az önkormányzat a piaci ér-
tékrendhez igazítva, rendeletében évente emelheti.
A bérbeadás idôtartama: határozott idôre, legfeljebb 20 év-
re szóló bérleti szerzôdés köthetô a lakásra.
A lakás megtekinthetô: telefonon történô elôzetes egyezte-
tés alapján hétfô–csötörtök 8–16, péntek 8–12 óráig.
Pályázat benyújtásának határideje: 2010. november 9., kedd 12
óráig. A pályázatot írásban, lezárt borítékban kell benyújta-
ni. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét,
illetve azon nyilatkozatát, hogy hány havi bérleti díjat tud meg-
fizetni elôre, a bérleti szerzôdés aláírásával egyidejûleg.
A beérkezett pályázatok felbontására 2010. 11. 09-én 15 óra-
kor kerül sor a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozó ter-
mében. A bérleti jogot az nyeri el, aki több havi bérleti díj elôre
történô megfizetését tudja vállalni.
Ezen felül a bérleti szerzôdés megkötésekor a leendô bérlô köte-
les 2 havi lakbérnek megfelelô összeget óvadék címén befizetni.
Szerzôdéskötés és bérbeadás várható idôpontja: 2010. novem-
ber 15. További információ a Polgármesteri Hivatal vagyon-
kezelôjénél, illetve a 95/525-813-es telefonon kapható.

» K É R D É S E K

UK_2010_20  10/10/19  11:29 AM  Page 14



F E L H Í V Á S
A Kemenesvíz Vízíközmû Kft. felhívja Celldömölk lakossága figyelmét,
hogy Celldömölk Város Önkormányzata Képviselôtestületének
189/2010. (VII.8) sz. képviselôtestületi határozata alapján 2010. au-
gusztus 1-jétôl a település folyékony hulladék szállítását Celldömölk
város közigazgatási területén (Celldömölk, Celldömölk-Alsóság, Izsák-
fa) a Kemenesvíz Kft. a Sárvár-Pannonvíz Kft-vel közösen végzi.
Az Önkormányzati rendeletben meghatározott díjnak megfelelôen
a folyékony hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás díja 2.000
Ft + 25% Áfa/m3, így a szennyvíz szippantásért fizetendô díj össze-
sen (bruttó) 2.500  Ft/m3.
Közszolgáltatóként a tevékenység ellátása az alábbi módon történik:
telefonon, vagy faxon történô megrendelés esetén 3 munkanapon
belül a kért szolgáltatás elvégzésre kerül. Rendkívüli helyzet eseté-
ben (pl. havária) a lehetô legrövidebb idôn belül (hétvégén is) a hely-
színre érkezik a szolgáltató gépjármû. A hívószám: mobil: 30/3376-
191, vezetékes telefon: 95/521-001, fax esetében 95/320-249;
95/521-093. A szolgáltatás megrendelése levélben is történhet; a
megrendeléseket ez esetben 9600 Sárvár, Ungvár u. 20. valamint a
9500 Celldömölk, Nemesdömölki u. 20. címre kell megküldeni. To-
vábbá e-mail formájában a sarvar_pannon@indamail.hu vagy a
kemenesviz@cellkabel.hu címre kérjük megküldeni. 
Az ügyfélszolgálati iroda 9500 Celldömölk, Nemesdömölki u. 20. szám
alatt üzemel: hétfôtôl péntekig 9.00–16.00 óráig.
9600 Sárvár Ungvár u. 20. ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási ide-
je: hétfôtôl péntekig: 9.00–14.00 óráig.
A szolgáltatás elvégzése elôtt minden esetben idôpont-egyeztetés
történik. 
A megadott vezetékes és mobil telefonszámok 24 órás (éjjel-nap-
pal) és a hét minden napján (szombaton és vasárnap is) a diszpé-
cser szolgálaton mûködnek.

»KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMÛ KFT., CELLDÖMÖLK

A BAKÓ TREX KFT.
Celldömölki varrodájába 

gyakorlattal rendelkezô szakmai 

irányítót, varrónôket, illetve 

varrásra betanítható hölgyeket keres.

Helyiek elônyben!

Tel.: 95/421-791
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– Kedves Blanka, bizonyára sokakat meglep, hogy le-
hetséges ilyen rövid idô alatt nulláról felsôfokú nyelv-
vizsgát tenni. Talán az is szerepet játszott ebben, hogy
Ön gyakorló nyelvtanár?
– Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem, de a siker-
hez vezetô úton a döntô tényezôt egy számomra új
módszer, a Kreatív Nyelvtanulás jelentette. 
– Tudtommal pontosan négy hónappal az után, hogy elô-
ször kezébe vette a tananyagot, 90% körüli eredménnyel a
nap legjobb szóbeli vizsgáját produkálta – felsôfokon!
– Így van. Akkor kezdtem el tanulni a Kreatív Nyelvtanulással, amikor még he-
ti 35-40 órát tanítottam, de egyáltalán nem esett nehezemre, hogy a minden-
napos munka után nekiálljak tanulni, gyakorolni. Sôt, a sikerélmény, hogy már
az elsô lecke után rengeteg mondatot tudtam aktívan használni, még jobban
motivált. Alig vártam, hogy újabb és újabb leckékbe fogjak bele és hogy megis-
merkedjek a még ismeretlen szavakkal, nyelvtani jelenségekkel.
– Ön egy személyben „kreatív” nyelvtanuló és a hagyományos módszereket is
tökéletesen ismerô nyelvtanár. Így ritka rálátása lehet a szakmai kérdésekre és
hiteles véleményt mondhat. Mi e módszer fantasztikus sikerének kulcsa? Mitôl
igazán újszerû és hatékony a Kreatív Nyelvtanulás? 
– Én eddigi nyelvtanári munkám során még nem találkoztam ennyire logikus
szerkezetû tananyaggal, személyes meggyôzôdésem, hogy ma ez a legjobb
nyelvkönyv a piacon kezdôk/újrakezdôk számára, ill. akik rendszerezni vagy fel-
frissíteni kívánják eddigi tudásukat. 

– Ön pedig kedves Gina, tíz hét alatt sikeres közép-
fokú C nyelvvizsgát tett, ráadásul egyéni tanulással,
tanári segítség nélkül, egy egyedi nyelvtanulási metó-
dussal. Igaz?
– Valóban így történt. A módszer a Kreatív Nyelvtanu-
lás, melynek kidolgozója Gaál Ottó, aki 27 középfokú ál-
lami nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka Ma-
gyarországon. 
– Mitôl más és mitôl ilyen sikeres ez a módszer? 
– Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyelven
kellett megszólalnom, miközben a kétnyelvû tananyag segítségével folyamato-
san ellenôrizni tudtam magamat. Nem volt stressz, de volt helyette sikerél-
mény, visszaigazolás. Így gyorsan kialakul a beszédkészség, ráadásul nyelvtani
hibáktól mentesen! Az oktatócsomag és a CD minôségû hanganyagok a közép-
fokú nyelvvizsga követelményeit veszik célba.
– Milyen nyelvekbôl hozzáférhetô a Kreatív Nyelvtanulási Módszer és mennyi-
be kerül?
– Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd, dán, norvég, orosz, portu-
gál és holland nyelvre készült tananyag, az oktatócsomag ára hanganyaggal
együtt 19.900 Ft, ez alig egy tucat magánóra költségeinek felel meg.
– Kedves Blanka és Gina, sok sikert a további nyelvtanuláshoz!

Tóth László 20-996-5533,
www.kreativnyelvtan.hu

NÉGY HÓNAP ALATT FELSÔFOKÚ - TÍZ HÉT ALATT
KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA

Gaál Ottó nagysikerû tankönyvének bemutatója Celldömölkön!
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!

Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG, OROSZ, PORTUGÁL, HOLLAND

tananyagok megtekinthetôk és megvásárolhatók: a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban (Dr. Gréfin L. tér 1.) 2010. október 28-án, csütörtökön 17–19 óráig.

INTERJÚ KOVÁCS BLANKÁVAL ÉS SZEKERES GEORGINÁVAL

A projekt az Európai Szociális Alap és az Új Magyarország Fejlesztési Terv
(TÁMOP-2.2.3-07/2/2F-2008-0019) támogatásával valósul meg. 
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