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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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Október 23-án az általános iskola elôtti téren,
az 56-os emlékmû elôtt városi megemlékezést
tartottak. A Himnusz elhangzása után Fehér
László, a város polgármestere az 1956-os for-
radalmat méltatta, mely az európai történelem
szempontjából kiemelten jelentôs eseménynek
számított. „…egy nép azt mondta: elég volt!”
– elég az elnyomásból, a függésbôl: a magyar-
ság szabadságot, önállóságot akart. Tankok ro-
bogtak a pesti utcán, fegyverrel ostromolták a
magyar Rádió székházát – olyan események
ezek, amelyek mindenki számára ismertek. És
mégis: olyan hosszú ideig nem lehetett beszél-
ni róluk. 1989-ben a forradalom vezetôi: Nagy
Imre, Maléter Pál, Gyimesi Miklós és a többiek
végre méltó végtisztességet kaphattak.
– Mégis nehéz róla beszélni – hangsúlyozta
Fehér László –, hiszen 1956 túl közel van. Októ-

ber 23-án 1989-re is emlékezünk, a III. Ma-
gyar Köztársaság megalakulására. Az elmúlt
21 évben kiteljesedett a demokrácia – vigyáz-
nunk kell, hogy a kialakult értékek ne sérül-
jenek. Ezután a Ballada három falevélrôl cí-
mû mûsor következett, melynek alapját
Weöres Sándor azonos címû költeménye ké-
pezte. A mûsor elhangzását a koszorúzás kö-
vette: a Megyei Közgyûlést és a Város Önkor-
mányzatát követôen koszorúztak még a pár-
tok helyi alapszervezetei és a civil szerveze-
tek képviselôi. A temetôben az emlékezés
koszorúit helyezték el Koloszár Zoltán és
Máté Lajos sírjánál.

• • •
Az 1956-os forradalom és szabadságharc tisz-
teletére rendezett városi ünnepségen túl a
hagyományoknak megfelelôen a vasútállo-
más mozdonyparkjában is szerveztek
megemlékezést október 23-án. 
Az 56-os Szövetség Celldömölki Tagozata, a
Kemenesaljai Trianon Társaság, az Alsósági
Életfa Egyesület és a Szövetség a Nemzetért
Polgári Kör Kemenesaljai Tagozata által szer-
vezett rendezvényen Ábrahám Ferenc, az
56-os Szövetség Celldömölki Tagozatának kor-
elnöke mondott köszöntôt. Bartha István Zas
Lóránt Novemberben címû versét szavalta el,
majd a Kemenesmagasi Citerazenekar és Nép-
dalkör idézte meg dalával az 1956-os hôsi ha-
lottakat. Az ünnepi megemlékezés szónoka
Rozmán László tanár volt. Az 1956. október
23-i budapesti eseményekre visszatekintve Al-
bert Camus francia író 1957-ben elhangzott
beszédébôl idézett, miszerint: „A legázolt, bi-
lincsbe vert Magyarország többet tett a sza-
badságért és igazságért, mint bármelyik nép
a világon az elmúlt húsz esztendôben.” Az ak-
kor városunkban alakult vasutas munkásta-
nácsoknak a helyi rend fenntartásában vég-
zett, hazaszeretettôl vezérelt munkájáról

emlékezve a szónok hangsúlyozta: az akko-
ri celli tanúságtevôk a megfontoltság, méltó-
ság, emberi tisztesség mindenekfelettiségét
üzenik az utókornak. A jelenlevô pártok, in-
tézmények, civil szervezetek képviselôi elhe-
lyezték a tisztelet és emlékezés koszorúit a
vasútállomás mozdonyparkjában álló emlék-
mûnél, majd Bezzeg István elôadásában az
56-os disszidensek dalát hallhatták az egybe-
gyûltek. Rozmán Kristóf tolmácsolásában
Makray R. László Memory 56 címû verse hang-
zott el, melyet követôen a Kemenesmagasi
Citerazenekar és Népdalkör közremûködésé-
ben csendültek fel kuruc dalok Horváth Bé-
la tárogatózenéjének kíséretében. A megem-
lékezésen zárszót Heim Géza, a Kemenesal-
jai Trianon Társaság elnöke mondott. 

»REINER ANITA

A forradalomra emlékezve

rozmán lászló tartott ünnepi szónoklatota tv-cell munkatársai idézték meg ‘56 hangulatát

2010. november 1-jén Fehér László pol-
gármester, Söptei Józsefné képviselô-
asszony, Erdélyi Antal képviselô és Mol-
nár Gábor nyugalmazott oktatási szakre-
ferens a hagyományoknak megfelelôen
megkoszorúzták dr. Gosztonyi János, dr.
Gömbös Ferenc, Gyôrffy László országgyû-
lési képviselôk, Tima László és Varga Lász-
ló Csaba egykori alpolgármesterek sírját,
és mécsest gyújtottak a Celldömölkrôl el-
származott elhunytak emlékére. 

»LA

Elöljáróink
emlékére
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Megrendülve, szomorúan állunk itt a gyászo-
ló családdal, rokonokkal együtt érezve,
hogy elbúcsúzzunk Dudás Ernônétôl, Márti-
tól, akit kegyetlen betegség ragadott ki kö-
rünkbôl. Búcsúzni nehéz, de különösen fájó
a búcsúzás akkor, ha e földi létben találko-
zásra már nincs remény. Ilyenkor befelé for-
dulunk, az élet értelmét keressük, mérlegel-
jük a megtett utat. Bennünk kavarognak és
feszülnek az érzések, és csak nehezen talá-
lunk választ arra a kérdésre, milyen lesz, mi-
lyen lehet az élet nélküle. Akik eljöttek ôt
utolsó útjára kísérni, mit tudnak róla? Hogy
iskoláit Celldömölkön és Szombathelyen
végezte, munka mellett szerzett mérlegké-
pes könyvelôi jogosultságot. Hogy dolgozott
az OTP-ben, a Városi Tanácsi idôszak alatt mû-
ködô GAMESZ-nál, majd a MÁVÉPCELL Kft.-nél
s legutóbb a Cellmodul Kft.-nél. De tudják-
e róla, hogy milyen ember volt? Milyen ne-
héz volt a szinte mindig vidéken dolgozó férj
és a két egymás után megszületô kislány –
Anita és Viki mellett – dolgozni és tanulni egy-
szerre. S milyen nehéz volt esténként, mi-
kor már mindenki lepihent, odaülni az
íróasztalhoz és az induló celldömölki vállal-
kozások könyvelését elvégezni.
1992-tôl vagyok, voltam munkatársa jóban
és rosszban. A közös munka elsô pillanatá-
tól éreztem az emberek iránti segítôkészsé-
gét, becsületességét, munkatársai iránt ér-
zett felelôsségét. A MÁVÉPCELL Kft. és az ott
dolgozó csaknem 400 család sorsának ala-
kulása az ô kezében is volt. Sokat köszönhet-
nek neki az ott dolgozók és munkatársai
egyaránt. Az utolsó öt évben – amikor már
pihenhetett volna –, még nehezebb munká-
ba kezdett. Felvállalta a 60 fôt foglalkozta-
tó Cellmodul Kft. megmentését és vezeté-
sét. 60 ember, 60 család sorsa volt a kezé-
ben, s ô ennek megfelelô súllyal, a tôle meg-
szokott szorgalommal végezte ügyvezetô
igazgatói munkáját. Becsüljük meg azt az
örökséget, amit Dudásné Márti ránk hagyott:
mi, munkatársai a szorgalmát, becsületessé-
gét és a közösségért való önfeláldozását, dol-
gozói a segítôkészségét, ismerôsei, barátai
az önzetlen szeretetét, csendes vidámságát.
Márti szorgalmas ember volt, aki szeretett ön-
magának és másoknak is megfelelni. Környe-
zetével is harmóniában élt. Mindig minden-
kinek csak jót akart, aki kérte, segített ne-
ki. Sajnos egészsége hirtelen megromlott.
Tisztában volt azzal, hogy szeretteitôl hama-
rosan búcsúznia kell. Betegsége alatt sem
hagyta el magát, ereje azonban a küzdés el-
lenére is elfogyott, a küzdés megakadt. El-
ment. A halál elszólította ôt, de csak a tes-
te pihen, a lélek azonban szabadon szárnyal,
és fenn az angyalok között folytatja gondos-
kodását, onnét ôrzi, óvja, védi szeretett csa-
ládját. Tudom és vallom, hogy a temetô a

csend, a béke, a nyugalom és a meghitt em-
lékezés otthona. És mégis mi, az e világban
élô emberek – igaz, nem jó szántunkból – idô-
rôl idôre megzavarjuk ezt a csendes nyugal-
mat. Ilyenkor felássuk földjét, halk zene szól
és a kertbe emberek jönnek, akik egy része
imát mormol, mások egyszerûen lehajtott fô-
vel emlékeznek, elmélkednek. Egy közös van
bennük: valamennyien gyászolnak és temet-
ni jöttek. Ezek a percek soha senkinek nem
könnyûek! Különösen nem könnyûek, ami-
kor szembesülünk a megmásíthatatlannal,
pedig nem így képzelte, nem így képzeltük!
Itt, az utolsó állomásnál igazán nagyot dob-
ban a szív, mert most jön az utolsó, a vég-
sô búcsú pillanata. Jusson eszünkbe, hogy ki
volt ô. A gyermek, a testvér, a feleség, az
édesanya, a nagymama. Itt hagyta nekünk
örökül fel-felvillanó mosolyát, meglebbenô
szôkeségét kisebbik lányában, Vikiben; tö-
retlen tudásvágyát, tenni akarását büszke-
ségében, Anitában; a szeme tiszta fényét két
kis unokájában; jóságát, édesanyja szerete-
tét húgában, Juditban; szakmaszeretetét
Líviben; a jövôbe vetett álmait pedig unoka-
öccsében, Gáborban és hamarosan megszü-
letendô unokájában, akit már nem tarthat
karjaiban. Itt hagyta szeretetét, életének cse-
lekedeteit, itt hagyta szorgalmát, itt hagy-
ta szeretô hûséges férjének, Ernônek, hogy
a melegséget, az összetartozást ôrizzék
meg és nélküle is szeressék egymást. A bé-
ke és a csend kertjében, itt a celldömölki te-
metôben lesz örök nyughelye. Amit a szív
melegének, az értelem fényének ellobbaná-
sa után a gyenge emberi szó elmondani nem
volt képes, amit a szerény kifejezés érzékel-
tetni nem tudott, azt néhány másodpercnyi
csöndben ki-ki a szíve legmélyérôl jött utol-
só búcsúként még suttogja el néki itt a ra-
vatal elôtt. Nem hal meg az, akit tovább sze-

retnek, emlékeznek rá, beszélnek róla, ré-
sze marad az élôk életének. Ô is él tovább
családja, barátai és munkatársai szívében és
talán eljön az idô, amikor nem elviselhetet-
len fájdalommal, hanem vidáman idézik a
vele töltött évek emlékeit.
Szólni már nem tud, de mintha mondaná:
Ne sírjatok!
„Ha emlegettek, köztetek leszek,
De fáj, ha látom könnyetek.
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
Emlékem így áldás lesz rajtatok.”
Nyugodjék békében.
Búcsúzom Tôled barátaid, tulajdonostársaid
munkatársaid, és dolgozóid nevében. Nyu-
godj békében! Emléked megôrizzük. Szá-
munkra Te sosem leszel halott, örökké élni
fogsz, mint a csillagok!

»SÖPTEI JÓZSEFNÉ
(ELHANGZOTT DUDÁS ERNÔNÉ TEMETÉSÉN)
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Emlékezés a halottakra
Ökumenikus istentisztelet keretében em-
lékeztek az I. és II. világháborúban elhunyt
hôsi halottakra az alsósági evangélikus
templomban, október 31-én. Kerekes Csa-
ba lelkész köszöntôje után dr. Koltay Jenô
esperes-plébános hirdetett igét. Az isten-
tiszteletet követôen az alsósági evangéli-
kus és katolikus templom falán található I.
világháborús hôsi halottak elôtt tisztelgô
emléktábláknál koszorúztak, majd a teme-
tônél levô II. világháborús emlékmûnél
mondott emlékezô beszédet Fehér László
polgármester, ahol szintén koszorúzással
rótták le kegyeletüket a jelenlevôk.

»RA

In memoriam Dudás Ernôné (1953–2010)
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55

»  K Ö Z É L E T

A települési önkormányzati vezetôk mel-
lett októberben került sor a kistérségi tár-
sulási tanácsok elnökeinek megválasztá-
sára is. Október 25-én, a Celldömölki
Városháza díszterme adott otthont a Cell-
dömölki Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása Társulási Tanácsának
alakuló ülésének, melyet Fehér László,
Celldömölk Város polgármestere mint
ügyvezetô elnök vezetett. A 28 települé-
si vezetôbôl, illetve megbízottjaikból
27-en vettek részt az ülésen. A Társulási
Tanács elôzô elnöke gratulált az új, illet-

ve az újra megválasztott polgármesterek-
nek, majd beszámolt az elmúlt négy év
eredményeirôl. Ezután a polgármesterek
fogalmazták meg észrevételeiket az el-
múlt idôszakról és ajánlást tettek a leen-
dô elnök személyére. A polgármesterek
közül többen Fehér Lászlóra tettek javas-
latot, s miután több jelölt nem volt,
megkezdôdött a szavazás. A települések
vezetôi Fehér Lászlót 23 igen, 3 nem és
egy érvénytelen szavazattal választották
meg újra a Kistérségi Társulási Tanács el-
nökének. Általános elnökhelyettesnek

Keresztes Istvánt választották, mint a
kistérség második legnagyobb települé-
sének, Jánosházának polgármesterét.
Alelnökök: Baranyai Ernô Csönge, valamint
Kurucz Attila Kemenessömjén települések
polgármesterei lettek. A Pénzügyi Bi-
zottságot Varga Józsefné, Köcsk Község,
a Területfejlesztési Bizottságot Kovács Ká-
roly Vilmos, Kemenesmagasi Község, va-
lamint az Oktatási Bizottságot Szabó Fe-
renc, Boba Község polgármestere fogja ve-
zetni az elkövetkezô idôszakban.

»T.M.T.

Kistérségi elnököt választottak

Gyôri kórus az evangélikus templomban
Az iszapömlés károsultjainak megsegíté-
sére tartott jótékonysági estet október
24-én a celldömölki evangélikus temp-
lomban a Gyôri Advent Kórus Zsoltárünnep
címmel. A kórus 2005-ben alakult, néhá-
nyan képzett zenészek, de ôk amatôr kó-
rusnak tartják magukat. Eredetileg egy kis
gyülekezet kórusaként alakultak, majd
szolgálatukat jótékonysági célokra aján-

lották fel. A zsoltárok felolvasásával
közremûködött Némethné Ôri Irma.
A zsoltárok a Bibliában központi szerepet
töltenek be. Központi helyen is szerepel-
nek, és a legtöbb fejezetbôl álló részt al-
kotják. Az énekkar a zenei mûvek
összeállításában igyekezett egy ívet raj-
zolni: a nyomorúságból indul, végül
felemelkedik a tekintet Isten felé. Való-

ban nagy szükségük van a gondviselés-
re a károsultaknak, akik mindenüket el-
veszítették. A szívet-lelket melengetô ze-
ne, a Biblia üzenete mindenkihez eljutott,
aki részt vett ezen a rendezvényen. A je-
len lévô kolontári képviselôk mintegy 200
ezer forintot vihettek haza bajba jutott
társaiknak.

»LA

2010. október 16-án zajlott le a Szent
Benedek Kat. Ált. Iskola hagyományos
ôszi családnapja. A program rendkívül
izgalmasnak ígérkezett, hiszen a szülôk
számára a délelôtt folyamán két érde-
kes elôadás hangzott el. Az elsô elôadó
Farkas Péter szociológus, a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem tanára volt,
aki a családok és közösségek helyzeté-
rôl beszélt a globalizáció korában. Az
elôadó nagyon sok megdöbbentô sta-
tisztikai adattal támasztotta alá azt,
hogy társadalmunkban sok területen
válságot élünk meg. Népességünk fo-
gyása, az erkölcsi értékek figyelmen
kívül hagyása szomorúsággal tölthetne
el minket. Ô mégis a remény hangján
szólt, és arra kérte a jelenlévôket, hogy
ott, ahol élnek, családjaikban és közös-
ségeikben éljenek a keresztény érték-
rend szerint, tevékenyen. S ha ez a
kisközösségekben megvalósul, a nem-
zet megújulása is ebbôl gyökerezhet.
A második elôadást Simonné Zachár
Anna pápai pszichopedagógus tartotta,
aki arról beszélt: Hogyan hat a televízió
gyermekeinkre? – bevezetôként egy
mese hangzott el a szerencsétlen kis-

lányról, akinek
semmi más
idôtöltése nem
volt, minthogy
tévét nézett.
Ebbôl adódóan
nem voltak ba-
rátai, nem tu-
dott szociálisan
fejlôdni, nem
tudott semmi-
lyen kapcsola-
tot teremteni.
Az elôadónô
számba vette a
televíziózás po-
zitív és negatív
h o z a d é k a i t .
A mérleg sze-
rint sokkal több káros hatás éri a gyer-
meki személyiséget, mint amennyi
elônnyel jár ez az elfoglaltság. Figyel-
meztette a szülôket felelôsségükre, hi-
szen az általuk felállított szabályok
megfékezhetik ezt a veszélyes szenve-
délyt. Idôt kell fordítani a gyerekekre,
hiszen minden gyerek lelkesedik a kö-
zös szabadban eltöltött játékért,

együttlétért, ha ezt a szülôk felkínálják
nekik. A délelôtti elôadások alatt
a gyermekek élvezettel vettek részt a
kézmûves foglalkozásokon, a délután
pedig a játékos vetélkedôké volt. Szü-
lôk és gyerekek élményekkel gazda-
godva tértek haza, s akik végig marad-
tak, mind azt mondták: megérte!

»HETÉNYI RITA

Egymásba kapaszkodva

a családi napot vidám vetélkedô zárta
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Ötven év az emberek szolgálatában
Megható ünnepségre került sor október 9-én
a budapesti Semmelweiss Orvostudományi
Egyetem Dísztermében. Aranydiploma átadá-
sára került sor, melyre hivatalos volt Celldö-
mölk egyik elismert és köztiszteletben álló
fôorvosa, dr. Marosfalvi Ferenc is.

» Fél évszázad az emberek szolgálatában –
a gyógyító munkát nem lehet odaadás, hiva-
tástudat és emberszeretet nélkül végezni.
A döntésnek, hogy orvos lett, milyen elôzmé-
nyei voltak?
– Körülbelül 13 éves lehettem, amikor eldön-
töttem: csak orvos lehet belôlem, semmi
más. Ennek persze voltak elôzményei és a csa-
ládi indíttatás sem hiányzott. Édesapám 1926-
tól 1969-ig volt a szombathelyi Közkórháznak
majd utódjának, a Markusovsky Kórháznak a
hivatalsegédje és késôbb portása. Annak ide-
jén a kórház alagsorában laktunk a többi dol-
gozóval együtt, így mindennap szinte átélôje
voltam az ottani eseményeknek. Pályaválasz-
tásomban nagy szerepet játszott a kórház ak-
kori igazgatója, Petô Ernô professzor úr, aki em-
berségével és nagy szaktudásával több évti-
zedes munkáján keresztül megalapozta a
kórház hírnevét. Sajnos én, mint orvos már nem
dolgozhattam vele.
» Abban az idôben nem volt könnyû bekerül-
ni az orvosi egyetemre…
– Igen, ez így van. Talán nem szerénytelenség
elmondanom, hogy végig kitûnô tanuló voltam
az általános iskolában, s ezért 1954-ben okle-
velet is kaptam a minisztériumból. E miatt fel-
vételi nélkül kerültem be az egyetemre, ahol
szintén próbáltam megállni a helyem, s végül
is Cum Laude fejeztem be tanulmányaimat. A
gyakorlataimat nyaranta sebészként a szom-
bathelyi kórházban végeztem. Szeretettel

emlékezem vissza erre az idôre, hiszen kitû-
nô orvosok mellett dolgozhattam, tôlük sokat
is tanultam. Abban az idôben az is ritkaság-
számba ment, hogy egy végzôs operált s az or-
vos asszisztált neki. Ez nagy megtiszteltetés volt
a számomra, hiszen ezzel az én munkámat is
elismerték.
» Az egyetemi évek után egyszerre idekerült
Celldömölkre?
– Nem. Még az egyetemen pályáztam egy se-
bészi állásra a Markusovsky Kórházba, hiszen
a gyermekkoromat is ott töltöttem, szerettem
volna visszakerülni. Végül is 1960 és 1965 kö-
zött a kórház Tüdôsebészeti Osztályára kerül-
tem, s idôközben a tüdôgyógyász szakvizsgá-
mat is letettem. E mellett már 1962-tôl mint
külsôs munkatárs jártam a településeket a vér-
adáshoz szükséges donor kiválasztási kivizsgá-

lások miatt, s ebben az évben kezdtük el a gé-
pi aneszteziológiát is. Akkoriban a megyében
csak hárman birtokoltuk az ehhez szükséges
tudást. 1965 nyarán István professzor felhíva-
tott magához, s megkérdezte, lenne-e kedvem
a Celldömölkön épülô Vérellátó vezetôi felada-
tait ellátni. Ez nagy megtiszteltetés volt szá-
momra, hiszen fiatalon lettem fôorvos, még
abban az évben november 1-tôl kineveztek az
intézmény élére.
» A celldömölki vérellátó mûködése hamar is-
mert lett az egész országban, s ha jól tudom,
a modern gépi altatás beindítása itt, a celldö-
mölki kórházban is az Ön érdeme, s akkor még
nem is beszéltünk a kórházvezetôi évekrôl.
– Igen, valóban. A vérellátó vezetése és az
altatóorvosi munka mellett 1977 januárjától
1988. december 31-ig voltam a kórház igaz-
gatója. Sok minden történt a vezetésem alatt.
Eredménynek könyvelem el, hogy sikerült
mindig kivívni, hogy ne szüntessék meg a kór-
házat, amikor éppen ez volt a terv. Sok min-
dent korszerûsítettünk, például a fûtést, s a
rendelôintézet is méltó helyet kapott a volt
bíróság épületében. Arra különösen büszke
vagyok, hogy vezetésem alatt 76 dolgozó
szerzett második vagy harmadik szakképe-
sítést, illetve hárman a fôiskolát is elvégez-
ték. Összességében 39 évet dolgoztam a cell-
dömölki kórházban és 2005-ben vonultam
nyugdíjba.
– Fôorvos úr nyugdíjasként sem pihen…
– Nagyon szeretem a szakmámat, mindig is
ennek éltem. Szerencsére a családom szere-
tetét és teljes támogatását élvezem, így az
utóbbi években a háziorvosi szolgálatnál a táp-
pénzes helyzet felülvizsgálatával szolgálom a
celldömölki és kistérségi lakosokat.

»TAKÁCS M. TÜNDE

MAROKKÓVAL ISMERKEDHETTEK AZ ÉRDEKLÔDÔK
Szomju Tamás, a Mûszaki Szakközép- és Szakiskola pedagógusa
elôadásai révén már három alkalommal osztotta meg úti élményeit
hallgatóságával. Izland, Dél-Amerika és Kína után ezúttal ismét egy
távoli országba, Marokkóba tehettek képzeletbeli utazást az
érdeklôdôk. A Marokkó királyi városai címû vetítéses elôadását az
északnyugat-afrikai arab állam történelmi és földrajzi jellemzôinek,
adottságainak bemutatásával kezdte Szomju Tamás, majd Marokkó
négy, egykor királyi székhelyként funkcionált városának
nevezetességeit szemléltette vetített képeken.
Az érdekes, ismeretterjesztô beszámoló által Rabat, Meknes, Fes,
Marrakesh városait, azok egyedi sajátosságait, jellegzetességeit
ismerhették meg közelebbrôl a jelenlevôk, akik a látottak és
hallottak alapján akár még ahhoz is kedvet kaphattak, hogy
közeljövôbeli vagy késôbbi úti céljuk során felkeressék a
„legnyugatibb keleti országot”, Marokkót.

»R. ANITA

KEDVES OLVASÓINK!
Legutóbbi lapszámunkban játékot indítottunk,
melyben két cikkel kapcsolatos kérdéseket rejtettünk
el a lap hasábjain. A játék nagy érdeklôdést váltott
ki, és számos helyes megfejtés érkezett.
1. kérdésünk így hangzott: A Caffé Löliben hányféle
ízesítésben kapható a mártogatós forró csokoládé?
A helyes válasz: 5 féle ízben. A szerencsés nyertes
Móger Józsefné, Celldömölk, Sági u. 45., aki egy
5000 Ft értékû, egyszeri alkalommal érvényesíthetô
fogyasztást nyert.
2. kérdésünk: Mennyit kell fizetni a Vulkán fürdôn a
szekrény használatáért? A helyes válasz: 200 forintot.
A nyertesek Gersey Zoltán, Celldömölk, Esze Tamás
u. 7/G és dr. Vargyai Babett, Celldömölk, Hunyadi
u. 27. Mindketten 1-1 db egész napos fürdôbelépôt
nyertek szauna-használattal. A jegyek átvehetôk a
Vulkán fürdô recepcióján. Nyerteseinknek gratulálunk!
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Celldömölk város kitüntetései mindig
rangot jelentenek, örömöt, elismerést a
díjazottaknak. Ezúttal az augusztus 20-i
kitüntetési aktus többletjelentést is hor-
dozott – egy ember esetében legalábbis.
Berghoffer András önzetlen véradói te-
vékenysége elismeréseként Celldömölk
Város Érdemérem kitüntetésben része-
sült. Kossuth utcai otthonában beszélget-
tünk – nem sokkal a novemberi véradó
napok elôtt.
» Számítottál rá, hogy kitüntetést fogsz
kapni?
– Egyáltalán nem, teljesen meglepett. Mi-
kor megkaptam az értesítést, azonnal
megmutattam a feleségemnek, és neki is
mondtam, hogy álmomban sem gondol-
tam volna rá. Nem azért járok vért adni,
hogy kitüntetést kapjak, ilyen meglepe-
tés még életemben nem ért. 
» Ugye érzed, hogy ezt a kitüntetést
amellett, hogy te kaptad, szól a négy fiad-
nak is, akikbôl véradót neveltél, de ha tá-
gabban nézzük, akkor szól mindazoknak
a véradóknak, akik Celldömölkön nyújt-
ják segítôkészen a karjukat.
– Igazad van, utólag én is belegondoltam,
hogy ezzel a véradás fontosságát akarják
elismerni, mert tudomásom szerint vér-
adásért Celldömölkön kitüntetést még

nem kapott senki. De nekem is fontos volt
a celli kötôdés, mert a 98 véradásomból,
talán ha tíz nem itt volt, a többit mind itt,
a helyi vérellátóban adtam. Ez, ha mond-
hatom úgy, „húzza magával” a többi
véradót, a celli vérellátósokat, Marosfalvy
Feri bácsit, és én mindannyiukat nagyon
szeretem, tisztelem. Tudom, hogy az
elismerésre felterjesztéssel a Vöröskereszt
és személy szerint Mátis Katalin szerve-
zô azt is el akarta ismerni, hogy véradó di-
nasztiát neveltem, mert a négy fiam ezt
látta, ebbe nôtt bele és jöttek velem. Sôt,
tizenkét éves az unokám, ô is megkérdez-
te, hogy ha annyi idôs lesz, jöhet-e velem.
Bárcsak megérném azt is!
» Emlékszel az elsô véradásodra?
– Nagyon emlékezetes dolog volt, mert
még két hónap volt tizennyolc éves ko-
romig, de apám hívott, hogy menjek
vele és én boldogan mentem, mert úgy
éreztem, akkor leszek felnôtt, ha már vért
adhatok. Utána ô engem megvendégelt,
s emiatt is emlékezetes számomra az el-
sô véradás. 
» Milyen egyéb történetre emlékszel
még a sok alkalomnak köszönhetôen?
– Hát sokat mondhatnék. Egyszer egy kol-
légámmal mentünk, aki még elôtte nem
adott vért. Rábeszéltem, jött is velem. Egy-

más mellett feküdtünk, az én vérem ha-
mar lefolyt, kimentem rágyújtani. Vártam
a kollégát, csak vártam, benéztem, még
mindig nem jött. Aztán egyszer csak
megjelent, és elmondta, hogy elsô vér-
adásán is olyan nyugodt volt, hogy elaludt
közben, úgy ébresztették fel. Ha ezt tud-
ja, hogy ez csak ennyi, már sokkal koráb-
ban jött volna.
» Térjünk vissza a számokhoz: 98…
– Már csak két hétig, mert utána már 99
lesz. Megyek a novemberi véradásra, és
utána is fogok menni, amíg tudok. Úgy ér-
zem, én ezzel tudok segíteni az embere-
ken, hogy a véremet adom, ahányszor
csak tudom. Erre biztatnék mindenkit,
mert aki nem tud mást adni, mert nincs
neki, ezt akkor is megteheti, és ez való-
ban értékes segítség.

»KÉP ÉS SZÖVEG: ROZMÁN LÁSZLÓ

Kitüntetés a véradásért 
» B E R G H O F F E R  A N D R Á S N Á L  J Á R T U N K

berghoffer andrás fiai is szívesen adnak vért

V É R A D Á S
A Kemenesaljai

Egyesített Kórház
Vérellátójában

november 16-án, 
kedden 8.00-tól 14.00 óráig

november 17-én,
szerdán 12.00-tôl 18.00 óráig

november 18-án,
csütörtökön 8.00-tól 14.00 óráig

november 19-én,
pénteken 12.00-tôl 18.00 óráig

VÉRADÁS lesz
SEGÍTSEN, HOGY

SEGÍTHESSENEK MÁSOKON!

A Berzsenyi Dániel
Gimnázium 1960-ban
végzett 4/C osztályá-
nak öregdiákjai szep-
tember 25-én tartot-
ták 50 éves érettségi
találkozójukat. Az öt
évtizedes találkozón
11-en vettek részt.
A 18 fôvel érettségi-
zett osztály volt diák-
jai közül Bokor Margit,
Gats István, Pintér Ka-
talin, Vadász József
és Varga János távoz-
tak az élôk sorából. Az
együtt töltött éveket
felidézve emlékeztek
meg róluk és volt tanáraikról. Jó hangu-
latú sétát tettek a megújult városköz-
pontban és visszatértek egykori iskolá-

jukhoz is. A viszontlátás reményében bú-
csúztak azzal, hogy egy év múlva újra
találkoznak.

Érettségi találkozó
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Jubileumi
ünnep Bobán
Október 23-án ünnepelte a Bobai Da-
loskör 10. jubileumi Ôszköszöntôjét.
Elsôként Szabó Ferenc, Boba polgár-
mestere méltatta a rendezvényt és
a daloskört. Ôt követôen Kovács Fe-
renc, Vas Megye Közgyûlésének el-
nöke beszélt mintegy jelképesen is
az ôszrôl és magáról a jubileumi ren-
dezvényrôl: ilyenkor ôsszel beérik a
termés. Ez a termés is beért: bizonyít-
ja az elmúlt tíz év. Ebbôl az alkalom-
ból adományozta a Vas Megyei Köz-
gyûlés Díszoklevelét Simó Évának, a
daloskör vezetôjének.
Simó Éva ezután beszélt az ünnep-
rôl, méltatta elôdjét, Kurányi László-
né Németh Évát, aki megalakította
és hét évig vezette a daloskört, és
elismerôen szólt a dalostársakról is:
ôk viszik tovább a fáklyát, és világí-
tanak, mert a tiszta magyar népze-
ne hangján szólnak közönségükhöz.
S hogy miért hallgatunk ma is szíve-
sen népzenét, miért nézzük kedvtel-
ve a szenvedélyes táncokat? Ugyan-
azért, amiért régen is: mert kiszakí-
tanak a hétköznapok egyhangúságá-
ból, szürkeségébôl. A szereplôk ezt
a hangulatot igyekeztek átadni né-
pes közönségüknek.

»LA

Október 4. és 10. között zajlottak az Orszá-
gos Könyvtári Napok, melyek középpontjá-
ban idén a család állt. Ennek megfelelôen or-
szágszerte olyan rendezvényekre került sor,
amelyek felhívják a figyelmet arra, milyen
alapvetô szerepe van a könyvtáraknak az ol-
vasóvá nevelés folyamatában. A Kresznerics
Ferenc Könyvtár is színes programokkal ké-
szült szolgáltatásai népszerûsítésére. Egy
héten keresztül beiratkozási akciók, október
10-én pedig könyvbörze, örökbefogadás
várta a könyvtárlátogatókat. Az október
16-án megrendezett Macinap a gyerekeket
célozta meg, melynek programkínálatában
medve-kvíz, mackókészítés, animációs film-
vetítés, kreatív játéksarok, kézmûves foglal-
kozások, musical elôadás színesítették a
hétvégét. Kedves plüssállataikat házi szép-
ségversenyre is benevezhették a kicsik, az
örökbecsû kedvencekbôl mackókiállítás is
nyílt. A több száz kiállított becses darab kö-
zött Bôczén Lászlóné szombathelyi gyûjtô kol-

lekciója is helyet kapott, aki
húsz éve tartó gyûjtôszenvedé-
lyének portékáit hozta el Celldö-
mölkre. A kiállításmegnyitón mac-
kós verssel és mesével szerep-
lô gyerekek álltak közönség
elé, majd a házi szépségver-
seny, valamint a Macim és
én címen meghirdetett rajz-
pályázat eredményeinek kihir-
detése zárta az egész napos programot,
ahonnan Macinaphoz illôen a Maci Cuki
cukrászda tortája sem hiányozhatott.

Németh Tibor könyvtárvezetô így értékel-
te a két rendezvényt:

– Az Országos Családi Könyvtári Napok alkal-
mából azok az egykori olvasók, akik két éve
nem újították meg tagságukat, október 5. és
10. közötti beiratkozás esetén plusz egy évi
tagságot kaptak ajándékba, azok pedig, akik
újonnan iratkoztak most be, a beiratkozási dí-

Mackónap a gyerekeknek

Thaler Tamás kiállítását láthatja a közönség
a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ galériá-
ján. A könyvekkel és zenei kiadványokkal is
foglalkozó fotómûvész képeibôl összeállí-
tott kiállítást, Falusiné Magyar Csilla közmû-
velôdési referens nyitotta meg. A megnyitó
alkalmából beszélgetést terveztem a mû-
vésszel, ez azonban Thaler Tamás más elfog-
laltsága miatt – késôbb sikerülhet csak. Így a
képeivel „beszélgettem” – amelyek mára, az
egész Kárpát medencét bemutatják. Thaler Ta-
más munkásságát nem övezik hangzatos rek-
lámok, nyilatkozatok. Képei beszélnek helyet-
te. A jelen, a közelmúlt, és a régmúlt Erdélyét
láthatjuk a kiállításon. Sok-sok képét üdvözöl-

hettem ismerôsként, közülük – terjedelmi
okokból, csak eggyel „társalogtam”...bemu-
tatkozott...
Bánffyhunyad református temploma: a temp-
lom 200 festett mennyezetdeszkájából 111-
et , a szentélybelieket, az Umling-fiúk (Kolozs-
vári Asztalos Lôrinc és János) festették 1780-
ban. A piros, kék és fehér által dominált
mennyezet szín- és motívumvilágában az
1774-ben az apa, id. Umling Lôrinc és kiseb-
bik fia, János által festett kalotadamosi födém-
mel mutat hasonlóságot. A kazetták formá-
ja az elnyújtott téglalap. Megnyerô a külsô ke-
retek nagy gonddal kivitelezett, pontozásos
vonaltechnikájú V-alakú díszítése.
Az utazónak, ha Erdély szívébe kíván látogat-
ni, át kell haladnia a településen. Ezt a
templomot semmiképpen ne hagyja ki, kö-
telezô feladat megnézni. A templom 1800 he-
lyi hívet szolgál, és évszázadok óta helytáll,
a történelem viharai közepette. Az összma-
gyarság egyik legszebb mûemléke.
Köszöntenek sorban a további képek: Körösfô,
Torockó, Kolozsvár jól ismert látnivalói. Mind-
mind azt hirdetik, hogy olyan nép alkotta eze-
ket, amely tehetségével, szorgalmával, haza-
szeretetével, ellenáll az idô, a történelem vi-
harainak, és bár, lassan egy évszázada elsza-
kították a hazától, minden ellenkezô törekvés
dacára a megmaradásunkat hirdetik. 

»GYURICZA IMRE

Impresszumok Tahler Tamás:
Erdély címû kiállításáról

jukat levásárolhatták a Média Tékában. Azt
gondolom, hogy sikeres volt mindkét akciónk,

több tucatnyian jöttek hívásunkra. Ezen kí-
vül voltak egészen új kezdeményezé-
seink is. Könyvtárunk állományából
kedvenc mûvet, szerzôt, könyvsoroza-

tot lehetett örökbe fogadni, ezzel a le-
hetôséggel is sokan éltek. A Ma-

ckónap ötletét az Európai Uniós
TÁMOP 3.2.4-8/1-2009-0031 pá-
lyázat adta, melynek keretében ol-
vasás népszerûsítô rendezvénye-
ket kellett szervezni. Emellett az

is ösztönzött bennünket a Ma-
ckónap megszervezésére, hogy a játékmac-
kók olyan fantasztikus népszerûségnek örven-
denek, amit talán egyetlen más játékfigurá-
nak sem sikerült elérnie. A nap legfontosabb
rendezvénye a mackókiállítás volt, rengeteg
látogatót vonzott. Sajátos élmény volt a gye-
rekek számára, hogy meghirdettük: Hozd el
kedvenc macidat! Nagy örömünkre sokan él-
tek a lehetôséggel, összesen 61 macit nevez-
tek be a versenyre, én azt gondolom, ez na-
gyon szép teljesítmény volt.

»REINER A.

1. Ki fejlesztette ki az új körömépítési technikát?
2. Kötelezô-e Magyarországon a téli gumi használata?

» K É R D É S E K
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• November 5-én, pénteken 19 órakor a cell-
dömölki evangélikus gyülekezet színház-
látogatása a soproni Petôfi Színházban.

• November 6. (szombat) 19.00 óra – Ôszi te-
rasz a Floorakkusztik együttessel. Helyszín:
elôcsarnok. Belépô: 300 Ft.

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

• November 12. (péntek) 16.00–20.00 óra –
Hölgyválasz – zenés party. Helyszín: galé-
ria. Belépô: 600 Ft.

• November 13. (szombat) 16.00 óra – Arab
teaház – házigazda: a KMKK hastánc-csoport-
ja. Helyszín: elôcsarnok. Belépô: 500 Ft.

• November 19. (péntek) 10.00 és 14.00 óra.
A gyermekszínház-bérlet Az ezeregy éjsza-
ka csodái címû elôadása – a Maszk Bábszín-
ház zenés bábjátéka. A fennmaradó helyek-
re belépôjegy 700 Ft-os áron váltható. Hely-
szín: színházterem.

• November 21. (vasárnap) 19 óra – Zené-
lô filmkockák – filmzenék a világból és itt-
honról. Közremûködôk: Auth Csilla, Ke-
resztes Ildikó, Koós Réka, Majsai Gábor,
Szokodi Zoltán, valamint Menyhárt Péter
brácsamûvész.

• November 27. (szombat) 18.00 óra – Tánc-
ház – házigazda: a Kemenesalja Néptánccso-
port. Belépô: 300 Ft. Helyszín: elôcsarnok.

Thaler Tamás fotómûvész Erdély címû kiál-
lítása november 21-ig látogatható az intéz-
mény galériáján.

A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár november 13-án (szombaton) au-
tóbuszt indít Sopronba, a BUDAPESTI
OPERETT SZÍNHÁZ ELISABETH címû elôadá-
sára. Belépôjegy: 6.900 Ft, útiköltség:
1.100 Ft. Bôvebb felvilágosítás és jelent-
kezés Lónainé Kondics Zuszsanna szerve-
zônél személyesen, vagy a 95/779-
302-es telefonon.

» PROGRAMAJÁNLÓ

F E L H Í V Á S
2010. november 13-án, szombaton 9.00 órakor nyílt nap a hatosztályos gim-
náziumi képzés ránt érdeklôdôk számára a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban,
óralátogatási lehetôség biztosításával.

A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtárban október 16-án kezdetét vet-
te a 2010–2011-es színházi évad, melynek
elsô elôadásaként a Bánfalvy Stúdió mû-
vészei mutatták be a Figaró házassága,
avagy egy ôrült nap története két részben
címen futó darabjukat. 
A vígjáték címszerepében Rékasi Károly
színmûvésznek tapsolhattak a közönség so-
raiban ülôk. A színész színpadi szerepei so-
rában az élet nagy ajándékának tartja Figa-
ró megformálását. A darab különlegessége,
hogy a másik fôszereplô, Bánfalvy Ági ren-
dezôként is jegyzi az idôtálló, klasszikus tör-
ténetet. A 225 évvel ezelôtt született szín-
darab helyzetkomikumokra épülô cselekmé-
nye ma is idôszerû. A címben ugyan házas-
ság szerepel, de az esküvô nehezen akar

összejönni, ugyanis vígjátékhoz illôen csak
némi bonyodalom leküzdése után lelhet min-
denki párra. Az inas és komorna az esküvô-
jükre készülôdnek. Gazdájuk, a gróf azonban
szemet vet a komornára és újból érvénye-
síteni akarja az idôközben megszüntetett feu-
dális kiváltságot, az elsô éjszaka jogát. A gróf-
né mindeközben a jegyespárral szövetkezik,
és a komornával ruhát és szerepet cserélve
megleckéztetik a grófot. Az események
zajlása közepette a végére természetesen
minden jóra fordul, és mindenki a megfele-
lô partner mellett köt ki. Hogy a celli publi-
kum tetszését is elnyerte a kétfelvonásos ko-
média, mi sem bizonyította jobban, mint a
hosszan tartó vastaps, mellyel a színészek já-
tékát jutalmazták.

»RA

Egy ôrült nap története két részben

Rákász Gergely koncertorgonista október
15-én mutatta be legújabb hangverse-
nyét a katolikus templomban. Az „Egy
koncert kékben” címet viselô látványkon-
certje az eddigieknél is élménydúsabb ze-
nei kalandozást ígért, melynek repertoár-
ja öt zeneszerzô világát és mûvészetét
elevenítette meg. Elsôként Edward Elgar
Parádé és pompa címû mûvének nyitó-
darabja, majd Edvard Grieg Peer Gynt
szvitjének két tétele hangzott el. A ze-
netörténeti kalandozás Gershwin Kék rap-
szódiájával folytatódott, melyet Ravel
népszerû Bolerója követett. A látvány-
koncert utolsó zenemûveként Strauss hí-
res Kék Duna keringôjének fülbemászó
dallama varázsolta el a publikumot. 

» Visszajáró fellépônek számítasz Celldö-
mölkön. Honnan a kötôdés?
– Nekem elsôsorban magyar kötôdésem
van, és ez vonatkozik Celldömölkre is. Kö-
rülbelül öt-hat alkalommal jártam már itt,
de mindig szívesen térek vissza. Az, hogy
újra és újra eljövök, azt jelzi, hogy a cell-
dömölki közönség jó. Barátságosak, mo-
solygósak, és egy mûvésznek jó érzés, ha
idôrôl idôre ilyen hallgatósággal találkozik. 

» Hogy jutottál el a
Gershwin-Rave l -
Strauss „trióhoz”?
– Mindig azt ját-
szom, amit szeretek.
A „kék koncert” da-
rabjait már régóta
kedvelem, és mos-
tanra értem meg
annyira, hogy egye-
dül megszólaltassam
ôket, hiszen zongorát és zenekart helyet-
tesítek egymagam. Óriási elôkészületet
igényelt, hogy ezeket orgonán megszó-
laltassam. Csak amíg a Kék rapszódiával
foglalkoztam, addig tíz orgonadarabot
meg lehetett volna tanulni. 
» Milyen az újdonságnak minôsülô lát-
ványkoncert fogadtatása?
– Hálaisten nagyon jó a fogadtatás. Ahol
eddig jártam a látványkoncerttel, minden-
hol olyan hatást gyakorolt a közönségre,
hogy azt kérdezték, mikor hallhatják újra.
Nagyon örülök, hogy sikerült eltalálni a
hallgatóság ízlését, és megtalálni az arany
középutat a zene és az azt alátámasztó lát-
ványvilág között. 

»REINER ANITA

Kalauz a könnyed
komolyzene világába

É R T E S Í T É S
A Soltis Lajos Színház legújabb, Somogyi
István rendezte Fehérlófia címû elôadásá-
nak premierje november 6-án (szomba-
ton) 17 órakor kezdôdik a kamaraszínház-
ban. A társulat tagjai november 7-én 17
órai kezdettel a sitkei mûvelôdési házban
mutatják be a darabot.
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Jelen írásunkban egy Celldömölkön fel-
nôtt, ismert család fiatal tagját mutatjuk be
olvasóinknak. Somogyi Judit fiatalon sok di-
csôséget hozott a városnak: szertornázott.
Talán a sport szeretete, a küzdeni akarása
miatt vált céltudatos egyéniséggé. Az isko-
láskori sikerek után több mindennel foglal-
kozott, mígnem talált egy olyan tevékeny-
séget, melyben kreativitását és az embe-
rekkel való foglalkozást egyaránt megvaló-
síthatja: mûkörömépítô lett.

» Hogyan kezdôdött ez a vállalkozás, mi in-
dított el ezen az úton?
– 2004-ben a mûvelôdési központban elô-
ször hirdettek meg kéz-, lábápoló és
mûkörömépítô tanfolyamot. Úgy gondoltam,
képes lennék arra, hogy a „saját lábamra áll-
jak”, hogy vállalkozóként talán tudnék
valamit kezdeni ezzel a szakmával, ha be-
levágnék. Egy ilyen hirtelen jött ötlettôl
vezérelve kezdtem el a képzést. Azt tudtam,
hogy mindenképpen szeretnék emberekkel
foglalkozni: kezdetben a pedikûr vonzott in-
kább – kijártam házakhoz, szociális intézmé-

nyekbe – örültem, hogy segíthetek az idôs,
beteg embereken. Ezzel párhuzamosan
azonban a manikûr is vonzott, hiszen ott krea-
tivitásomat tudtam inkább kibontakoztatni.
A kézápolás, mûkörömépítés a szépségipar-
hoz tartozik – 2004 óta sokan lettünk Celldö-
mölkön, úgy gondoltam, megpróbálok Sár-
váron egy állandó vendégkört kialakítani. Ez
azóta sikerült, hiszen a köröm mindig kinô
– akinek van rá igénye, havonta visszajár. 
» Talán azért sikerült ilyen gyorsan kiala-
kítanod a vendégkörödet, mert ismered a
legújabb körömépítési és díszítési techni-
kákat is…
– Megvallom, 2004 óta rendszeresen részt
veszek különbözô szaktanfolyamokon. Szá-
momra fontos, hogy állandóan képezzem
magam. Többféle tanfolyamot szerveznek,
én leginkább az egész hetes komplex tan-
folyamokat kedvelem, mert így teljesebb ké-
pet kapok a mûkörömépítési és a legdiva-
tosabb díszítési technikákról egyaránt. 
» Milyen anyagokat használsz?
– Az anyagok, amiket használok, teljesen
köröm- és bôrbarátok, a körömszerkezetbe
nem nyúlunk bele. A mûköröm alapanyag-
nak két fajtája van: a zselés és a porcelán.
A zselés alapanyaghoz kell az UV-lámpa, hi-
szen ez UV-fényre köt, a porcelán pedig le-
vegôre. A porcelánnal gyorsabban kell dol-
gozni, de a folyadéknak elég szúrós szaga
van, ezt kevesen bírják ki 8-10 órán keresz-
tül. Én szívesebben használom a zselést.
A mûkörömépítési technikák közül manap-
ság leggyakrabban az ún. sablonos techni-
kát használják. Ez a technika nehezebb, de
aki kipróbálja, általában megszereti. 
» Milyen egy divatos mûköröm?
– A hordhatóságban a természetesség a
trend, és vannak a mûvészet felé húzó ext-
ra körmök.
» Azért az általad készített körmök eléggé
egyediek…
– Nem szoktam ugyanazt a körmöt kétszer
elkészíteni. A vendégeim általában rám
bízzák, milyen körmöt építsek nekik. Igyek-
szem a vendégeim egyéniségéhez, munká-
jukhoz, alkalomhoz illô körmöt készíteni. 
» Van egy új, forradalmi körömépítési tech-
nika, ennek is szakembere vagy…
– Valentina Denisenko fejlesztette ki, le is
védte, ô oktatja az egész világon. Idén zse-

lés alapanyagú képzést tartott Magyarorszá-
gon: három teljes napon át tartott ennek a
mûkörömépítési technikának az elsajátítása.
Ez az ún. Edge. Ennek a technikának a sajá-
tossága, hogy minden eddigi szabályt felrúg.
Itt nincsenek ívek, hanem csak szögek és
egyenes vonalak. Rendkívül vékonynak lát-
szik a köröm, mégis rengeteg anyagot
felemészt. Ennek a technikának az alapja a
sablon-felhelyezés. Sajátossága, hogy törhe-
tetlen, hiszen azokon a pontokon van a
köröm megerôsítve, ahol el szokott törni. Két-
szer lehet feltölteni, 6-8 hét után elveszíti az
alakját. Ez az abszolút luxus-kategória, mert
hosszadalmas az elkészítése is, és az anyag-
feltöltés miatt is drága. Rendkívüli alkalmak-
ra mégis merem ajánlani. Magyarországon
három olyan mûkörmös van, aki építheti ezt
a körmöt porcelánból. Idén viszont ketten
kaptunk jogot ennek oktatására zselés vál-
tozatban: egy debreceni kolléganôm és én.
» Mostanság oktatást is vállalsz...
– Október hónapban sikeres szakoktatói
vizsgát tettem, ezzel minden feltétel adot-
tá vált önálló OKJ-s képzés indítására.
Nagy izgalommal és várakozással készülök,
hogy tanítványaimnak átadhassam a szak-
ma minden fortélyát. Az elsô csoport no-
vemberben elindult, de a képzések egész
évben folyamatosan várhatók. Bôvebb
felvilágosítás kapható a 06 70/611-5932-es
telefonszámon.
» Gondoltad volna néhány éve, hogy
2010-ben saját üzleted lesz?
– Csak a legmerészebb álmaimban. Úgy ér-
zem, a befektetett munka, pénz, idô és ki-
tartás most hozza meg gyümölcsét. 

»LA

A szép körmök avatott mestere

K E D V E S  O L V A S Ó I N K !
Amennyiben beküldik az újságban található, a cikkel kapcsolatos kérdésre

a helyes választ, egy szerencsés nyertes kedvezményt kap a következô

alkalommal induló tanfolyam árából vagy beváltható egy mûkörömépítésre.

somogyi judit átvehette denisenkotól az elismerést

az új technika végterméke: az edge

A megfejtéseket november 12-ig az ujkemenesalja@gmail.com vagy 
a polgármesteri hivatal titkárságára szíveskedjenek eljuttatni.
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Elégedett a helyi piac kínálatával?

Heti rendszerességgel látoga-
tom a piacot, csütörtökön min-
dig kimegyek, szombatonként
ritkábban. A zöldségeket, gyü-
mölcsöket általában a piacon
veszem meg, mert elégedett
vagyok az ottani árusok kíná-
latával és a sokrétû választék-
kal. Ezenkívül a virágárus ko-
fákat is szeretem, náluk is
gyakran vásárolok. A benti
piacon érzékelhetô, hogy
emelkednek az árak, ezért ér-
demes kimenni a használtcikk
piacra. Nem hagynám ki
egyetlen csütörtökön sem, hi-
szen számos egyedi darabhoz
juthatunk hozzá olcsó áron. 

A csütörtöki piacon általában a
férjem vásárol, de én is szok-
tam. A termékkínálattal elége-
dettek vagyunk, és jó, hogy
szezonálisan minden zöldsé-
get, gyümölcsöt meg lehet
találni egy helyen. Elôfordul,
hogy olcsóbbak is a piacon kí-
nált portékák, és szívesebben
is vásároljuk ezeket az ottani
kofáktól, mint az üzletekben.
A ruhakínálattal nem foglalko-
zom különösebben, csak vé-
gigmegyek a sorokon és körül-
nézek. Sokkal inkább érdekel
a használtcikk piac, ahol igazi
kincsekre lelhetünk megfizet-
hetô áron. 

Magával a piaccal nincs sem-
mi problémám, de szerintem
nem jó helyszínen van. Közle-
kedés és parkolás szempontjá-
ból minden csütörtökön és
szombaton kész káosz van a
környékén. Annyiból persze
jó, hogy központi helyen van,
ha ráérek, ki is jövök mindig.
Általában élelmiszereket vásá-
rolok, vannak fix árusok, akik-
hez ragaszkodom, és hozzájuk
járok vissza rendszeresen.
A termékkínálattal elégedett
vagyok, hiszen lehet, hogy
drágábbak az áruk a piacon,
mint a szupermarketekben,
de szerintem szebbek is. 

Általában körülnézek a csütör-
töki és szombati piacokon, de
nem mindig vásárolok. Az áru-
választékot bôségesnek talá-
lom, bár a ruhák terén például
észre lehet venni, hogy a kí-
naiak betelepültek, mert egy-
re kevesebb a termék. A fedett
piac zöldség-, gyümölcsáru-
saihoz szívesen megyek vásá-
rolni, általában szép árut kínál-
nak. A kofák árulta kerti virá-
gokat is szeretem, gyakran
veszek egy-egy csokorral. Sze-
rintem jó helyen van itt a köz-
pontban a piac, ha az idôjárás
engedi, a használtcikk piacra is
kimegyek.

»fotó: VAJDA ZSUZSA»kérdez: reiner anita

Busznyák
Renáta

Esküdt
Vivien

Németh
Kálmán

Tóth
Andrea

Megkérdeztük
» válaszoltak

AUTÓINK TÉLI FELKÉSZÍTÉSE 
A tél közeledtével a gépjármûveket is fel kell készíteni erre
az idôszakra. Itt az ideje autónk felülvizsgálatának, hogy a kö-
vetkezô 4-5 hónap idôjárásának is megfeleljen biztonsági szem-
pontból. A témával kapcsolatban Sebestyén Attila, a celldö-
mölki S. A. P. Autópatika tulajdonosa adott tájékoztatást. El-
sô lépésként érdemes a hûtôfolyadék állapotát megvizsgál-
ni, ellenôrizni, a fagyálló szint mérését el kell végezni. Az ajánlott
hômérséklet a -30 és -35 °C közötti tartomány, ennek meg-
felelôen kell adagolni a fagyállót. A hûtôfolyadék mellett az
ablaktörlô folyadékról se feledkezzünk meg, valamint ellenôriz-
zük az ablaktörlô lapátokat is.
Fontos gépjármûvünk akkumulátorának állapota is. Ezt egy ter-
heléses vizsgálattal mérhetjük fel. Ha ennek az eredménye nem
megfelelô, akkor érdemes kicserélni az akkumulátort, külön-
ben a téli hidegben elôjönnek a problémák. Magyarországon
a téli gumi használata nem kötelezô, de nagyon ajánlott. Ezek
sokkal nagyobb biztonságot nyújtanak a havas, jeges utakon,
mint a nyári gumik. Ha autónkkal külföldre utazunk télen, ér-
demes tájékozódni az adott ország közlekedési szabályairól a
téli gumik illetve a hólánc használatával kapcsolatban. A téli
idôszakban a csúszós, latyakos utak esetében a vezetéstech-
nikára is érdemes odafigyelni, gondolva elsôsorban a lassú elin-
dulásra illetve fékezésre, valamint az óvatos irányváltoztatás-
ra. A gépjármûvek téli felkészítésével kapcsolatos felülvizsgá-
lat az S. A. P. Autópatikában – amely Celldömölkön, a Kolozs-
vár utca 16. szám alatt található - díjmentesen történik.

»HP
Kedves Olvasóink!
Ezúttal is keressék a cikkel kapcsolatos kérdést az újság hasáb-
jain. A helyes válaszért cserébe egy 5000 forintos utalványt
nyerhetnek, melyet az S. A. P. Autópatikában válthatnak be.

11.15-ÉN, HÉTFÔN 16.00-TÓL ISMÉT

EGÉSZSÉGNAP
MEGELÔZÉS, SZÛRÉS, TANÁCSADÁS CSAK FÜRDÔVENDÉGEKNEK! 

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

A cukorbetegség világnapján, fókuszban
a cukorbetegség.

• vércukor-, vérnyomás-, pulzus- és koleszterin-
szint-mérés, testtömegindex-számítás;

• belgyógyászati szaktanácsadás;
• dietetikai tanácsadás;
• hangterápia tibeti hangtálakkal;
• termékbemutatók;
• EGYES WELLNESS SZOLGÁLTATÁSOK FÉLÁRON.

EGYET FIZET, KETTÔT KAP AKCIÓS WELLNESS HÉTKÖZNAPOK 12.23-IG.
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NTK Kema Puconci – Celldömölki VSE-Swietelsky
Wewalka 2-6. – Puconci, asztalitenisz szuperliga
mérkôzés 
Páros: Skraban, Roposa–Lindner, Fazekas
0-3 (-10, -8, -6). Nagyon simán nyert a
celli kettôs (0-1). Egyéni, 1. kör:
Skraban–Fazekas 3-1 (-10, 5, 12, 5).
Fazekas fáradtan játszott, és nem volt
esélye a szlovénnel szemben (1-1).
Horvat–Kriston 3-0 (3, 5, 5). Kriston
meglepôen könnyen kikapott, pedig
itthon 3-0-ra nyert az elsô meccsen (2-1).
Roposa–Lindner 0-3 (-10, -6, -2). Lindner
fontos pillanatban nyert, és elindította a
cellieket a gyôzelem felé (2-2). 2. kör:
Horvat–Fazekas 0-3 (-8, -8, -6). Fazekas
végre tudásához méltón játszott (2-3).
Skraban–Lindner 2-3 (-8, 8, -6, 11, -16).
Nem volt könnyû meccs Lindner számára,
de nagyobb tudása segített (2-4).
Roposa–Kriston 1-3 (-6, 11, -8, -6). Roposa

ellen nagyot küzdött Kriston, meg is lett
az eredménye (2-5). 3. kör: Horvat–Lindner
0-3 (-5 -5, -9). Horvat játékstílusa nagyon
feküdt Lindnernek (2-6). 
Ezzel a gyôzelmével a CVSE-Swietelsky
Wewalka csapata biztosan továbbjutott a
felsôházi rájátszásba. A november 30-án
rendezendô utolsó csoportmeccsen a
csoportelsôségért játszanak Lindnerék, az
ellenfél a szlovák Satex Bratislava lesz.

NB II.
CVSE-Swietelsky-Wewalka II. – Gyenesdiás ASE
10:8
Benák András 3, Ölbei Péter 2, Orbán
Renátó 2, Tarr Sándor 1, Benák-Ölbei,
Tarr-Orbán párosok. Nem adott lendületet
a hazaiaknak a két páros megnyerése.
A Gyenes már 8:4-re vezetett, onnan
fordítottak a celliek és küzdeni tudásból
jelesre vizsgáztak.

NB III.
Sz. Vízépték – CVSE-Swietelsky-Wewalka III. 3:15
Fehér László 4, Máthé Gyula 4, Tamás László
3, Balázs Gyula 2, Fehér–Máthé, Tamás–Ba-
lázs párosok, ill. Koltay János 2, Fekete Béla
1. A legjobbakat nélkülözô Vízéptéknek
nem volt esélye a jobb erôkbôl álló celliek
ellen. 

CVSE-Swietelsky-Wewalka III. – Vonyarcvashegy SE 12:6
Fehér László 3, Tamás László 3, Máthé Gyula
3, Balázs Gyula 2, Tamás-Balázs páros.
Nagy csatában,d e magabiztosan gyôztek
a hazaiak.

CVSE-Swietelsky-Wewalka IV. – Sümeg 14:4
Teket Attila 4, Lukács Balázs 3, Csupor Máté
3, Szabó Ferenc 2, Teket-Szabó, Lukács-
Csupor párosok. Kötelezô volt a gyôzelem
a sereghajtó ellen. 

»CSUKA

Másodszor is legyôztük a szlovénokat

Sima vereség a megyei rangadón
BorHotel-Szentgotthárdi KK – Celldömölki VSE 37-22 (17-11).
Szentgotthárd, NB II-es férfi kézilabda-mérkôzés.
Vezette: Horváth, Jancsó. 

CVSE: MÉSZÁRICS – Döbrönte 1, Rozmán 9, László 2, Ahmetovics, Skoda 3, Berghoffer
5. Csere: ORBÁN (kapus), Ludvig, Németh Z. 1, Somlai 1.
Edzô: Kósa Ottó. 

A több meghatározó játékosát is nélkülözni kényszerülô celli csapat már a találkozó
elején hátrányba került. Támadásban és védekezésben egyaránt jobb volt a
Gotthárd, a CVSE végig csak az eredmény után futott, de a házigazdák nem engedtek
ki, így megérdemelt a nagyarányú hazai gyôzelem.
Ifi: 47-24 (19-9). 

Szerencsétlen döntetlen Alsóörsön
Alsóörs – Celldömölki VSE-Swietelsky 24-24 (11-18).
Alsóörs, NB II-es nôi kézilabda-mérkôzés.
Vezette: Herr, Schmidt.

Celldömölk: Balogh – Farkas A. 4, Szomorkovits L. 1, SZOMORKOVITS A. 5, Gôcze
6/5, Németh 3, Farkas B. 4. Csere: Fülöp, Vlasits, Fûzfa 1, Horváth P., Berecz, Recse.
Edzô: Hegyi Gábor.

Remekül kezdett a Celldömölk, és egyre nagyobb elônyre tett szert. Lendületes
támadójátékuknak köszönhetôen már a félidôre hétgólos elônyt szereztek a ven-
dégek, melyet a második játékrész elején is tartani tudtak. A folytatás aztán nem
sikerült túl jól. A hazaiak egyre jobban feljöttek, a celliek pedig rengeteget hi-
báztak, így a végén meg kellett elégedniük az egy ponttal.
Ifi: 19-26 (9-12).

Szüreti Kupa hatodszor
2010. október 9-én rendezte a VI. Szüreti
Kosárkupát a Kemenesaljai Kistérség Egész-
séges Életmódért Közhasznú Alapítvány.
A szerény anyagi kerettel, de annál na-
gyobb lelkesedéssel lebonyolított tornán
hat csapat mérte össze erejét az Alsósági
Sportcsarnokban. A nagy küzdelmeket
hozó, jó színvonalú mérkôzéseken a Gyô-
ri IKC bizonyult a legjobbnak, megelôzve
az Ajkai Jóbarátok és a Celli Kosár-suli
együttesét. Egy héttel késôbb ismét kosár-
labdák pattogásától volt hangos a sportcsar-
nok, ekkor rendezték ugyanis a III. K-4-et,
azaz a Kemenesaljai Középiskolás Kosárlab-
da Kupát. A résztvevô csapatok körmérkô-
zéses rendszerben döntötték el a helyezé-
sek sorsát. Az öt gárda közül a Csói Gábor
edzô által irányított Celli Kosár-suli lett a
legjobb, nagyszerû játékkal maga mögé
utasítva ellenfeleit. A második helyet a pan-
nonhalmi Bencés Gimnázium, míg a bronz-
érmet a mosonmagyaróvári MOGAAC csa-
patai érték el. Ezen a játéknapon is nagy
küzdelmet és magas színvonalú játékot lát-
hattak a kilátogatók. A rendezôktôl, Zámbó
Ferenctôl és Gaál Pétertôl megtudtuk,
hogy a résztvevô csapatok elégedettek vol-
tak a szervezéssel és a lebonyolítással, és
már jelezték, hogy a jövô évi tornán is in-
dulni szeretnének. A Kemenesaljai Kistérség
Egészséges Életmódért Közhasznú Alapít-
vány november 27-én rendezi a K-4 Kupát
a lánycsapatok részére, és remélik, hogy
hasonlóan jó mérkôzéseket láthatnak azon
a játéknapon is.

»CSUKA LÁSZLÓ  
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»  S P O R T

Celldömölki VSE – Soproni Vasutas SE 0-0 (0-0)
Celldömölk, 300 nézô NB III-as labdarúgó-mérkô-
zés Bakony-csoport 11. forduló. 2010. október 23.
Vezette: Berta Attila (Aradi József, Krámli András).
Celldömölk: TÓTH A. – Ambrus, Gyôrvári, Ko-
vács Sz., Györkös – Csákvári (Baranyai 88. p.),
Szilágyi, Mayer, Enyingi, Sebestyén R. – Ko-
csis. Edzô: Csákvári Zsolt. 
Sopron: Fentôs Ákos – Legoza, Smiljanic, Tóth
D., Horváth T. – Polareczki (Török 62. p.), Lazic,
Planéta (Horváth D. 80. p.), Dallos – Bognár,
Bausz. Edzô: Végh Tibor.

Várpalota – Celldömölki VSE 2-3 (0-1)
Várpalota, NB III-as labdarúgó-mérkôzés Ba-
kony-csoport 12. forduló. 2010. október 30.
Vezette: Hofbauer Dávid (Horváth Zoltán, Sze-
les Krisztina).
Várpalota: Radnai – Lukács, Papp (Új T. 86. p.),
Bálint, Szurok – Fülöp, Hardi, Wellesz (Zámbó
46. p.), Bíró – Pavelka (Simon 87. p.), Humli.
Edzô: Pintér Csaba.
Celldömölk: Tóth J. – Ambrus, Kovács Sz., Gyôr-
vári, Györkös – Csákvári (Németh II. József 89.
p.), Mayer, Enyingi (Baranyai 46. p.), Sebestyén
R. – Kocsis, GAÁL (Németh I. József 77. p.).
Edzô: Csákvári Zsolt.
Góllövôk: Humli (58. p.), Szurok (76. p.), illet-
ve Kocsis T. 2 (21. p. és 68. p.), Gaál (53. p.).
Kiállítva: Bálint Richárd (3. p.).

Két vereség után (Hévíz, Pápa), a most
megszerzett négy pontjával ismét felka-
paszkodott a celli együttes a középmezôny-
be (9. hely), és mivel a hátralévô három
meccsen olyan csapatok ellen játszha-
tunk, akik a tabellán jelenleg hátrébb van-
nak (Bük 12., Csorna 10. és Kôszeg 16.), reá-
lis az esélye annak, hogy az elsô nyolc kö-
zött telelhetünk majd. A Sopron elleni ha-
zai meccsen megint nem szórakozhattak jól
a nézôk, mert egyik csapat sem nyújtott
maradandót. Az eredmény könnyen lehe-
tett volna egy-egy is, hiszen mindkét olda-
lon kimaradt egy-egy büntetô. Idôrendben
elôször Györkös Gábor „védéséért” megítélt
11-est védte jó reflexszel Tóth András, majd
az elsô félidô vége elôtt Csákvári Zsolt gyen-
ge gurítását érte utol a soproni kapus. Et-
tôl eltekintve védeni valója nem sok volt
a meccsen, igaz, a celli kapu sem forgott
sokkal többször veszélyben. A soproniak
ilyen teljesítménnyel a dobogóra sem ke-
rülnek fel majd a végelszámoláskor, nem-
hogy az NB II-be, de persze ez legyen az
ô bajuk. A mienk meg az, hogy a hazai pá-
lya elônyét ismét nem sikerült kihasznál-
ni. Ahhoz, hogy partiban maradjunk, ide-
genbôl kell hozni a gyôzelmeket. Ahogy
Várpalotáról is hozni kellett és dicséretes,
hogy hozta is a csapat. A Várpalotát meg-

Felfelé a létrán

A tavalyi sikerre való tekintettel idén is meg-
rendezték a Vulkán Vágta futóversenyt vá-
rosunkban. A szervezô Sárvári Kinizsi Sport
Egyesület idén is hosszútávnak a 9,7 km-t,
míg rövidtávnak a 1,5 km-t jelölte ki. Októ-
ber 24-én délelôtt 10 órakor együtt indult a
csapat a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
és Könyvtártól. A rövidtáv: a Sági utca – Sport
utca, a hosszútáv: Sági utca–Hegyi utca–Ság
hegy (kráter–Trianoni kereszt–Eötvös emlék-
mû) –Hegyi utca–Sági utca–Sport utca: 110 m
szintkülönbség. A célállomás mindkét eset-
ben a Vulkán Gyógy- és Élményfürdô volt,
ahol egy kiadós pancsolás enyhítette a fu-
tók fáradalmait. A nem kevés állóképessé-
get, edzettséget igénylô kihívást közel 70 fel-

nôtt és 100 kisdiák vállalta. Idén több cell-
dömölki felnôtt is teljesítette mind a rövid-,
mind a hosszútávot. A verseny jó hangulat-

ban telt, jövôre újraindul a „Vágta” a Ság he-
gyen keresztül. Addig is szívesen várnak ver-
senyeiken minden amatôr és profi futót. Az
eredményekrôl a Sárvári Kinizsi Sportegye-
sület honlapján tájékozódhatnak az érdek-
lôdôk – mondta Görög Gyula, a rendezvény
fôszervezôje. 
A szervezôk köszönetet mondanak Bors
Lászlónak, aki a gyermekfutamot koordinál-
ta, a támogatóknak, a Celldömölki Rendôr-
kapitányságnak, a celldömölki polgárôröknek,
a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtárnak valamint a Vulkán Gyógy- és Él-
ményfürdônek a verseny lebonyolításában
nyújtott segítségükért.

LILO

Ismét megrendezték a Vulkán Vágtát

viselte az elôzô forduló, a Bük elleni egy-
gólos vereséggel végzôdött meccsén két
stabil kezdô játékosa is a kiállítás sorsára
került, miként szinte az egész kispadot is
eltiltották két-három hétre. A tortára hab-
ként már a 3. percben emberhátrányba ke-
rültek ellenünk, Gaál Gyulát birkózta le utol-
só emberként a várpalotai középhátvéd. Le
a kalappal Hofbauer Dávid játékvezetô
elôtt, amiért határozottan érvényesítette is
a szabálykönyvet a hazai csapat játékosa
ellen. Zárójelben megjegyezve a Hofbauer
család negyedik meccsünket vezette idén,
eddig Péterrel két meccset vesztettünk (Ba-
dacsonytomaj, Pápa), Dáviddal pedig egyet
(Hévíz). Az emberhátrányt kihasználva vé-
gig kézben tartotta a Cell a játékot, az el-
sô gól egy szép ziccerig kipasszolt támadás-
ból esett, a második és a harmadik egy-egy
jól és pontosan végigvitt kontrából. Két ha-
zai meccs jön, de a következô fordulóban
ismét változik a mérkôzés eredetileg kiírt
idôpontja, nem a szokásos szombaton,
hanem helyette a nem túl nézôbarát pén-
teki (11. 05.) idôpontban 14.00. órás kez-
déssel kerül sor a Bük elleni játékra. Az U19
és az U17 már lejátszotta meccseit a bükiek
ellen, Sebestyén Attila tanítványai váratlan
vereséget szenvedtek hazai pályán, így a
11. helyen állnak. A fiatalabbak, Velencei
Tibor U17-es csapata viszont végre megíz-
lelhette a gyôzelem ízét, így a 14. helyre
ugrottak a tabellán.

»DOTTO
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Idén 6. éve utaztak celli diákok Markt Albau/Buchschahen köz-
ségbe, Ausztriába, hogy anyanyelvi környezetben gyakorol-
ják a német nyelvet és megismerjék a német nyelvû orszá-
gok kultúráját és történelmét. A német nyelvi tábor szerve-
zôje és vezetôje Gaszak Gábor, a Szent Benedek Katolikus Ál-
talános Iskola némettanára. A gyermekek jól érezték magukat
a családias panzióban, ahol kényelmes, 1-10 ágyas szobák-
ban laktak. A délelôtti órákon fegyelmezett nyelvtanulás folyt
kis csoportokban. Izgalmas történetekkel és vetítésekkel hoz-
ták még közelebb a német nyelvû országok nevezetességeit,
kultúráját a diákokhoz. A délután igazi kikapcsolódást jelen-
tett a gyerekek számára: mint minden évben, most is válto-
zatos programok voltak: wellness fürdô, természetjáró túra ide-
genvezetôvel, utazás kisvasúton, méhészkedés, sportprogra-
mok, nyelvi vetélkedô, karaoke, disco. A Lafnitz folyó partján
pedig igazán jó móka volt a grillezés. A tábor okos és hasznos
kikapcsolódást jelentett és jelent minden évben a diákok szá-
mára, hiszen 100 millió ember beszéli a német nyelvet. Gábor
segítôi Gaszak Gerdné és Tuboly Zsuzsanna voltak.

Az október 4-én bekövetke-
zett vörösiszap-katasztrófa or-
szágszerte megmozgatta az
embereket. A segítségnyújtás a
Bobai Általános Iskola tanulói
körében is megfogalmazódott,
jótékonysági est révén példa-
értékû összefogást tanúsítottak
a bajbajutottak kárainak enyhí-
tése érdekében. A rendezvény
kezdetén Szabóné Kolostori
Mária, az általános iskola igaz-
gatója köszöntötte a megjelen-
teket, majd a nyitóbeszédet kö-
vetôen az iskola diákjai léptek
színpadra, akik gondolatokkal,
versekkel, dalokkal és írásokkal
fejezték ki a katasztrófa okoz-
ta érzéseiket. A jelenlevôkkel
Rostáné Piri Magda evangélikus
esperes is megosztotta gondo-
latait az életrôl, az emberekrôl
és korunk rohanó világáról.
A jótékonysági rendezvényen
tiszteletét tette Soháné Csóka
Zita, a kolontári Táncsics Mihály

ÁMK igazgatója, a devecseri ál-
talános iskola képviseletében
pedig Sikos Lászlóné igazgató-
helyettes és Géczyné Varju Ri-
ta tanítónô. A tanulók tehetsé-
geinek munkájából szervezô-
dött mûsor során a vásárlásra
felajánlott kézmûves alkotá-
sokból befolyt összeget és ado-
mányokat a bobai iskola diák-
jai és pedagógusai a kolontári
és devecseri oktatási intézmé-
nyeknek ajánlották fel azoknak
a gyerekeknek, akik a kataszt-
rófa sújtotta területen élnek és
tanulnak. 

»VAJDA ZSUZSA

GYERMEKEK A GYERMEKEKÉRT

» 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, mellék-
épületekkel, 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 eme-
letig lakást beszámítok. Érdeklôdni: egész nap. Tel.: 06/30/454-2905.

» RECEPT

lomtalanítás idôpont városrész

November 6. SZOMBAT azokban az utcákban, ahol a kommunális
hulladék gyûjtése HÉTFÔI napokon történik

November 13. SZOMBAT azokban az utcákban, ahol a kommunális
hulladék gyûjtése PÉNTEKI napokon történik

Kérjük, a lomtalanítani kívánt hulladékokat legkésôbb
a lomtalanítás napján reggel 6 óráig kihelyezni szíveskedjen!

KIZÁRÓLAG A LOMTALANÍTÁSI NAPON A ZSÁKOKBAN KIHELYEZETT
FALEVELEKET IS ELSZÁLLÍTJUK!

Mi a LOMHULLADÉK?
Minden hulladék, ami méreténél fogva a háztartási hulladékgyûjtô edényzetbe
nem helyezhetô el. Amennyiben a hulladék mérete meghaladja a 2m x 1m x 1m-es
méretet, ill. a 100 kg-ot, az elszállíthatóság érdekében kihelyezés elôtt a megadott-
nál kisebb darabokra kell bontani! 

Lomtalanításkor elszállítjuk (a fent megadott méreten belül):
• Bútorok: szekrény, asztal, szék, stb… • Matrac, paplan, párna … • Ajtó, ablak,

kerítés • Fém • Gumiabroncs • Mûanyagok:, csô, slag stb…

NEM SZÁLLÍTJUK EL!
• Veszélyes hulladékokat: elemek, akkumulátorok, lakkok, ragasztók,

elektronikai készülékek (hulladékudvarban ingyenesen beszállíthatók)
• Zsákban elhelyezett hulladékot (kérjük a kukába tenni)
• Üveget (szelektív gyûjtôszigeten, ill. hulladékudvarban ingyenesen elhelyezhetô)
• Papírt (szelektív gyûjtôszigeten, „sárga” zsákban, ill. hulladékudvarban ingyenesen elhelyezhetô)
• Csomagolóanyagokat (szelektív gyûjtôszigeten, „sárga” zsákban, ill. hulladékudvarban

ingyenesen elhelyezhetô)
• Építési törmeléket: tégla, cserép, beton, stb …

köszönjük együttmûködésüket!

Ügyfélszolgálat: Celldömölk, Temesvári u. 16.
Telefon/fax: 95/423-050, E-mail: cellihuke@huke.hu 

LOMTALANÍTÁS
2010. évi idôpontjai: 

NÉMET NYELVI TÁBOR ANYANYELVI ORSZÁGBAN

Hozzávalók 4 fôre:
1 db közepes sütôtök
(kb. 90 dkg meghá-
mozva, kimagozva), 1
fej vöröshagyma, 2-3
gerezd fokhagyma, kb.
1-1 ek olívaolaj + vaj,
ételízesítô, só, bors, re-
szelt gyömbér – ízlés
szerinti mennyiségben (1/2-1 kiskanálnyi reszelve), kb. 100
ml fôzôtejszín, víz, 2 ek tökmag.

Elkészítés: A vöröshagymát megpucoljuk, felkockázzuk,
olívaolajon megdinszteljük. Amíg a hagyma üvegesedik, a
sütôtököt felvágjuk, kikanalazzuk a magját, meghámozzuk,
felkockázzuk. Amikor kész a hagyma, rátesszük a vajat, be-
leszórjuk a sót, az ételízesítôt, fokhagymát, borsot, és rá-
tesszük a felkockázott tököt. Felöntjük annyi vízzel, ami el-
lepi, és puhára fôzzük (kb. 20 perc). Amíg fô a tök, lereszel-
jük a gyömbért. A tökmagot feltesszük a tûzhelyre egy ser-
penyôbe (zsiradék hozzáadása nélkül), odafigyelve, alacsony
hôfokon megpirítjuk (2-3 perc). Levesszük a tûzrôl a meg-
fôtt tököt, hozzáadjuk a tejszínt, a reszelt gyömbért és tur-
mixban vagy botmixerrel krémes állagúra vegyítjük. Vissza-
tesszük a tûzhelyre, a tejszínnel is összerottyantjuk, majd tá-
laljuk, tetejére a pirított tökmagot szórva.
Kedves Olvasóink, továbbra is várjuk kedvenc
receptjeiket az ujkemenesalja@gmail.com email címre
vagy a polgármesteri hivatal titkárságára.

Sütôtökkrém-leves
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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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E-mail: nagy.antal@cellkabel.hu
Celldömölk, Mikes K. u. 14.

Az Új Kemenesaljában és a TV-Cellben 
hirdetni, reklámozni szeretne?

NAGY ANTALT KERESSE!
Telefon: 06 70/338-9880

SZESZFÔZDE
VÖNÖCKÖN

Szeszfôzdénk felújított,
418 literes és 220 literes fôzôüsttel 

folyamatosan üzemel VÖNÖCKÖN.

Jó minôségû gyümölcscefrébôl,
illatos és zamatos pálinka elôállításával

– rövid fôzési határidôvel – 
várjuk minden kedves 

régi és új megrendelônket!

Érdeklôdni: napközben a 06/20/337-1864, 
esti órákban a 95/485-001 telefonszámon lehet.

MACI CUKIMACI CUKI
Celldömölk, Szomraky u.  2. • Tel.: 06 30/237-6097

MACI CUKI
ÁRAINK VÁLTOZATLANOK!
Gesztenyepüré: 200 Ft
Somlói galuska: 200 Ft
Krémes: 100 Ft
Szeletsütemények: 
90 Ft-tól 150 Ft-ig.
Tortáinkat a vásárlóink által 
kedvelt minôségben állítjuk elô.
Újfajta süteményeink közül is 
válogathatnak kedves vásárlóink.
Sütemény választékunk között, 
gluténmentes sütik is találhatóak.
Pogácsák, sajtos-sós: 1.000 Ft/kg

Új helyre költöztünk!
Celldömölk, Széchenyi u. 2/3.

Az F.M. Optika és a Szezám Ajándékbolt 
között a körforgalomnál!

November 8–13-ig minden 
ezüst ékszer és minden édesvízi tenyésztett

gyöngybôl készült ékszer 

10% kedvezménnyel kapható!

Megújult, igényes környezetben 
várjuk régi és új vásárlóinkat!

Nyitva tartás:
H–P: 8.00–11.45, 13.00–16.45, Szo.: 8.00–11.45
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