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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!

2011-ben is szeretettel állunk 
minden gépjármû-tulajdonos rendelkezésére, 

gépjármûveik kedvezményes 
üzemanyag-ellátása érdekében!

Balogh Zsolt vállalkozó és munkatársai. Celldömölk,
Kolozsvár úti üzemanyagkút

Nyitva: hétfôtôl vasárnapig 6.00–21.00

• SHOP szolgáltatások
• Online telefontöltési lehetôség
• Autópálya-matrica eladás
• Bankkártyás fizetési lehetôség
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Egy ideig üresen állt az alsósági evangéli-
kus lelkészlak. A gyülekezet meghirdette
a lelkészi állást, de nem talált megfelelô je-
lentkezôt. Idén nyáron mégiscsak benépe-
sült a ház, hiszen úgy döntöttek, meghív-
ják az éppen Uraiújfaluban lelkészi szolgá-
latot teljesítô lelkészt, Kerekes Csabát.
A lelkészi hivatás vállalásáról, állomásairól,
az ünneprôl beszélgettünk vele.

– 1972-ben születtem Dél-Erdélyben, Bras-
só megyében, egy 1000 lelkes községben,
Krizbán. Ez a legszélsô pontja a történelmi
Magyarországnak, a Barcaság. Mi valójában
barcasági csángók vagyunk. Ez a terület min-
dig is peremvidék volt, ebbôl kifolyólag nagy
volt az asszimiláció, ez jellemezte a létün-
ket, kultúránkat, ugyanakkor együttélésre, el-
fogadásra is nevelt bennünket. Igazából
három nagy nemzet élt ott együtt: a szászok
– akik korábban földesurak voltak, a velük job-
bágysorban élô magyarok és késôbb, a
trianoni döntés után a románok. Ennek a há-
rom nemzetnek együtt kellett élnie, fontos
volt megtanulni a közös nyelvet, tolerálni a
másságot. Mi többszörös kisebbségben él-
tünk: egyrészt nemzeti, másrészt vallási ki-
sebbségben. Amikor én születtem, a román
volt a hivatalos nyelv, a magyarokat igyekez-
tek mindenféleképp elnyomni, izolálni. 
A színtiszta magyarlakta falvakba, városok-
ba románokat és cigányokat telepítettek be.
És ráadásul velünk éltek akkor még a szászok
is, akik hûbéri viszonyban álltak a magyarok-
kal. Vallási szempontból is hátrányban vol-
tunk, hiszen a római katolikus egyház a pro-
testánsokat eleve eretnekeknek tartja, a re-
formátusok pedig evangélikus vallásunk
miatt nem tartottak eléggé magyarnak
bennünket. Nehéz idôben nevelkedtem, a ro-
mán nemzeti szocializmus idôszakában,
amikor anyanyelvünket és vallásunkat is a
templomban tudtuk csak gyakorolni, közös-
séget is csak ott tudtunk építeni. 
» Iskoláit milyen nyelven végezte?
– Az általános iskolát Krizbán, a szülôfalum-
ban magyarul, de a gimnáziumot már Bras-
sóban román nyelven. Úgynevezett szakgim-
náziumok voltak akkoriban, én az elektro-
mûszerész pályát választottam. Szerettem
volna továbbtanulni, de a magyar nevem
miatt nem vettek fel. Ekkor nyitottam egy té-
vé-rádió szerelô mûhelyt.
» Hogyan lett a tévé-rádió szerelôbôl lelkész?
– Amikor 6. osztályos voltam, édesapámék
házat építettek, sokat segítettem, nehezet
emeltem, és megsérült a hátgerincem, mi-
nek következtében mozgásképtelenné vál-
tam. A gyógymód az volt, hogy deszkán kel-
lett feküdnöm hónapokig, hogy a csigolyák
visszaigazodjanak. Ezt az idôszakot nehezen
éltem meg, hiszen nem tudtam közösség-

be menni, teljesen kiszolgáltatott voltam.
Egyik éjjel álmot láttam: egy fény jelent meg,
és azt mondta: – Ne félj, mert meggyógyulsz.
A szüleim nem tulajdonítottak különösebb
jelentôséget ennek az álomnak, de én isten
gondviselésének éreztem, mert három hó-
nap múlva lábra álltam. Az orvosok is csak
csodálkoztak. Ezután közelebb kerültem Is-
tenhez, elkezdtem olvasni a Szentírást.
Nagy hatással volt rám Timóteus 2. levelé-
nek 4. fejezete, melyben azt írja: „Hirdesd
az igét… végezd az evangélista munkáját!”
Úgy éreztem, hozzám szól. Elhessegettem
a gondolatot, hiszen nem volt lehetôségem
arra, hogy lelkész legyek, mert mindentôl tá-
vol laktunk. 
Már a rendszerváltás után történt, elôször jöt-
tem Magyarországra alkatrészért, ami a
mûhelyembe kellett: leszálltam a vonatról,
és megszólított egy ember – ma sem tudom,
ki volt –, megkérdezte, honnan jöttem, és
van-e szállásom. Erdélybôl jöttem, és nem
tudom, hol fogok aludni – válaszoltam, mire
ô elvitt a teológiára. Akkor éreztem igazán,
hogy a helyemen vagyok. Egész éjjel arra
készültem, hogy beszélek a rektorral, hogy
hogyan tehetnék felvételit. Reggel fel is ke-
restem, ô adott egy hosszú listát, hogy mi-
bôl kell felkészülnöm. Hazamentem, bezár-
tam a mûhelyem, beszereztem az irodalmat,
és egy évig tanultam a felvételire. Fel is vet-
tek az Evangélikus Hittudományi Egyetem-
re, majd tanulmányaim befejeztével haza-
mentem lelkésznek. 
» Hol teljesített kezdô lelkészként szolgálatot?
– Dél-Erdély egy szórványába kerültem,
Halmágyra és Fogarasra. Nagyon elszigetelt
volt ez a vidék. A fôút 6 kilométerre volt, ad-
dig földút vezetett. Halmágy várát az Olt fo-
lyó vette körül, a településre egy fahíd veze-
tett. Amíg ott teljesítettem szolgálatot, a négy
és fél év alatt kétszer mosta el a hidat a víz

– volt olyan is, hogy az alapvetô élelmiszere-
ket helikopterrel tudták csak behozni a falu-
ba. Idôközben megismerkedtem a feleségem-
mel, össze is házasodtunk. Házasságkötésünk
évében jött egy megkeresés Uraiújfaluból,
hogy megüresedett a lelkészi állás Sokat ví-
vódtunk, hogy éljünk-e a felajánlott lehetô-
séggel: egyrészt erôs volt a hazához való kö-
tôdés, másrészt születendô gyermekeinkre
gondolva nem láttuk biztosítottnak a tanítta-
tásukat. Végül úgy döntöttünk, hogy hátra-
hagyjuk szülôföldünket, Erdélyt. Gyerme-
keink már itt születtek. Áldásos volt az uraiúj-
falui 9 esztendô: sokat dolgoztunk, építkeztünk
kívül-belül. Felújítottuk a templomot, építet-
tük a közösségeket – négy település is hoz-
zánk tartozott. A legszívesebben a gyermek-
táborra gondolok, mely tavaly már több
mint 40 fôssé nôtte ki magát. 
» Kilenc év után mégis Alsóságot válasz-
tották.
– Mivel mi a gyermekeink taníttatása miatt
költöztünk Magyarországra, most is úgy gon-
doltuk, itt nagyobbak a lehetôségek. Kez-
dettôl úgy érezzük – talán, mert meghívás-
ra jöttünk –, hogy a gyülekezet tagjai nyi-
tottak irányunkban. Az élet jeleként veszem,
hogy egyre többen járnak templomba, is-
tentiszteleteken sok a gyermek. Ez nekünk
a beilleszkedéshez úgy kellett, mint egy fa-
lat kenyér. Sokat látogatok, igyekszem sok
emberrel kapcsolatot teremteni. Többféle
alkalmat is szervezünk itt a gyülekezetben,
például bibliai szemináriumot, gyülekeze-
ti napokat, gyülekezeti egészségnapot,
gyermekfarsangot, nyári evangelizációt,
napközis hittantábort, gyülekezeti kirándu-
lásokat, irodalmi estéket, felnôtt bibliai hit-
oktatást stb.
» Távolba szakadva szülôföldjüktôl, ho-
gyan ünneplik a karácsonyt? Sikerül össze-
hozni a családot?
– Volt már, hogy együtt ünnepeltünk, de mi-
vel az ünnep nekem leginkább a szolgálat-
ról szól, egy kicsit más is, mint a többi em-
beré. Természetesen gyermekünnep is ez: er-
re is készülünk, remélem, hogy szép áldásban
lesz részünk. Az idei karácsonyunk egy kicsit
szomorú is lesz, hiszen idén veszítettem el
édesanyámat – ez lesz az elsô karácsony nél-
küle. Számomra azonban ez az ünnep nem
pusztán a családé, nem a Jézuskáé, hanem
Jézusról szól: Megváltó érkezett a világra. Em-
beri arcot öltve, egyszerû körülmények kö-
zé. Ezzel kifejezve, hogy azonosul a legeleset-
tebbekkel is. Ô a mi sorsunkat vette fel, nem
palotába, hanem a betlehemi jászolba,
ugyanakkor Istentôl született: megvan a le-
hetôsége, hogy felemeljen bennünket ebbôl
a mély állapotból, és ebben az új kezdet le-
hetôsége is benne van. 

»LOSONCZ ANDREA

Az egyház és a család szolgálatában
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Módosították a szociális rendeletet
A képviselô-testület 2010. november
25-i ülésén módosította a szociális igaz-
gatásokról és szociális ellátásokról szóló
helyi rendeletét, melynek következtében
2011. évben az alábbi esetekben nyújt-
ható – szociális segélyként hulladékszál-
lítási támogatás:
– az egyedül élô 60. életévét betöltött
személy részére (egy fôs háztartás);
– olyan kétszemélyes háztartás részére,
ahol mindkettô fô betöltötte a 60. életévét;
– olyan egyfôs vagy kétszemélyes háztar-
tás részére, ahol a háztartásban rokkant-
sági nyugellátásban részesülô személy van.

Az ellátást kérelmezni kell. Annak, hogy
a fenti feltételekkel rendelkezô személy,
háztartás megkaphassa a támogatást,
az is feltétele, hogy a kétszemélyes ház-
tartásban élôk egy fôre jutó jövedelme ne
haladja meg a mindenkori öregségi nyug-

díj 200%-át, egyedül élônél a 300%-át.
Az öregségi nyugdíj legkisebb összegét
minden évben törvény állapítja meg, ez
az összeg 2010. évben 28.500 Ft. 
A kérelem benyújtásakor a kérelmezônek 
– csatolni kell a kérelem benyújtását
megelôzô hónapra vonatkozó jövedelemrôl
szóló igazolást, rokkantság esetén a rokkant-
ságot megállapító alapdokumentumot;
– be kell mutatni az elsô féléves hulladék-
szállítási díj befizetését igazoló bizonyla-
tokat (2 db negyedéves csekk), illetve az
életkor megállapítására alkalmas sze-
mélyi iratot;
– felelôsséggel nyilatkoznia kell arról,
hogy a lakóingatlant egyedül, illetve ket-
ten lakják, ott életvitelszerûen más nem
tartózkodik, oda állandó vagy tartózkodá-
si hellyel más személy bejelentve nincs.
A támogatás minden év október 31-ig
nyújtható be, ezt követôen benyújtott ké-

relmek elutasításra kerülnek. A támoga-
tás éves összege 2011-ben 1000 Ft-ról
2.000 Ft-ra emelkedik.

• • •
A rendeletmódosítással változás követke-
zett be az utazási támogatás igénylésé-
re vonatkozó rendelkezésekben is. A kép-
viselô-testület a celldömölki nyugdíjasok
(nyugdíjszerû ellátásban részesülôk), illet-
ve tanulók részére már több éve támoga-
tást biztosít a negyedéves helyi tömeg-
közlekedési bérletek megvásárlásához.
A kérelmeket eddig a negyedévben bár-
mikor be lehetett nyújtani, ez azonban a
jövô évtôl szigorodik, hiszen a kérelmek
benyújtásának határideje az aktuális ne-
gyedév elsô hónapjának 15. napja, azaz
január 15., április 15., július 15. és októ-
ber 15. lesz. A határidôn túl benyújtott ké-
relmek elutasításra kerülnek.

»FARKAS GÁBOR

Celldömölk Város Polgármesteri Hivatala
adott otthont november 29-én a Celldömöl-
ki Polgári Védelmi Iroda és a Helyi Védel-
mi Bizottság által szervezett gyakorlat-
nak, mely elméletben építette fel egy
adott vészhelyzet elhárításának legfôbb
mozzanatait. 

A szervezôk minden évben nagy hangsúlyt
fektetnek a gyakorlat elvégzésére, hiszen na-
gyon fontos, hogy egy valós helyzetben a se-
gítôk fel legyenek készülve annak elhárítá-
sára, illetve a már meglévô károk enyhítésé-
re. Munkájuk nagyon sokrétû, s hogy milyen
nagy szükség van rájuk, azt a közelmúltban
történt vörösiszap-katasztrófa is bizonyítot-
ta. Az idei gyakorlat alaphelyzetében Csön-
ge–Kenyeri külterület epicentrummal köze-
pes erôsségû földrengés történt, aminek kö-
vetkeztében ismeretlen okokból tûz
keletkezett a tartályparkban. A keletkezett
nagymennyiségû füst Celldömölk város észa-
ki részét érte el.
Ebbôl a helyzetbôl kiindulva határozták meg
a gyakorlaton résztvevô szervezetek és ma-
gánszemélyek legfontosabb feladatait. Az ak-
tív közremûködôk elsôsorban a katasztrófa-
és polgári védelmi szervek és szervezetek
szakemberei mellett a rendvédelmi szervek,
a rendôrség, a polgárôrség és a tûzoltóság,
az Országos Mentôszolgálat, az ÁNTSZ, a Nyu-
gat-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelô-
ség, a MÁV Celldömölki Állomásfônökség, a
közmûveket üzemeltetô szervezetek helyi ki-
rendeltségei, valamint a karitatív szervek.
Az elméleti teendôk mellett a gyakorlatban

mutattak be egy, a kimenekített lakosság be-
fogadására berendezett helyiséget a Keme-
nesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtárban.
Itt a bemutató helyi parancsnoka Kovács Im-
re alezredes ismertette a helyiség technikai
és adminisztrációs feltételeit.
Egy valós vészhelyzet esetén nagyon fontos,
hogy a lakosok – fôleg a saját érdekükben –
minden tekintetben együttmûködjenek és se-
gítsék a mentésben résztvevôk munkáját.
Ezért nagyon fontos a folyamatos és ténysze-
rû tájékoztatás. Erre a feladatra köztisztvise-
lôk és közalkalmazottak vannak kijelölve. Fódi
Károly fôszervezô, a Helyi Polgári Védelmi Iro-
da vezetôje és a gyakorlatparancsnoka meg-
köszönte minden résztvevônek az aktív, tu-
datos és szakszerû munkát.
Celldömölk Város polgármestere, Fehér Lász-
ló és Celldömölk Város jegyzôje, Baranyai At-
tiláné dr. is részt vettek a Védelmi Bizottság
gyakorlatán, és aktív hozzászólásukkal segí-
tették annak munkáját.

»TAKÁCS M. TÜNDE

Gyakorlaton a katasztrófa-elhárítók
Kedves
Olvasóink!
Legutóbbi lapszámunkban elsô kér-

désünk így hangzott: Miért pezseg az

újbor? A helyes válasz: Az újbor a

benne lévô szén-dioxid miatt pezseg-

het. A szerencsés nyertes Hantó Ta-

más, Celldömölk, Tompa Mihály ut-

ca 2., aki a Danka Imre által felaján-

lott ajándékcsomagot nyerte. A 2.

kérdésünk: Mikor volt a nagy fürdô-

nap? A helyes válasz: december 6-án.

A nyertesek: Bolla Gábor, Celldömölk,

Hunyadi utca 35., Ölbei Lívia, 9500

Celldömölk, Vasvári P. u. 8/C, Vajda

Viktória, Celldömölk, Esze Tamás u.

1., Takács Hajnalka, Celldömölk, Sá-

gi u. 18. A szerencsés nyertesek egy-

egy délutáni fürdôbelépôt nyertek

finn szauna-használattal, amely szol-

gáltatást december 31-ig vehetnek

igénybe. A fürdôbelépôk átvehetôk

a Vulkán fürdô recepcióján. Nyerte-

seinknek gratulálunk!
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Ôsz elején Kreatív mocorgó néven nagy
érdeklôdés mellett zajló baba-mama klub
kezdte meg mûködését a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ és Könyvtárban.
Mint azt Esküdt Vivien, a klub életre hívó-
ja elmondta, a rossz idô beköszöntével ke-
vesebb lehetôség van a gyerekeket kivin-
ni a szabadba, így néhány szülôvel össze-
fogva kerestek alternatív lehetôséget a
hasznos idôtöltésre. A heti egy alkalom-
mal zajló foglalkozások sorában mon-
dókázás, éneklés, testmozgás, kreatív
kézmûves tevékenység szerepel. Utóbbi

keretében adott évszakhoz, ünnepekhez
kapcsolódó apróságok készülnek az anyu-
kák és gyermekeik közremûködésével.
Hetente egyszer a baba-mama klub részt-
vevôi a bölcsôde mozgásfejlesztô torna-
szobáját is igénybe vehetik, amit ezúton
is köszönnek az intézménynek. A jelenleg
harminc babát és édesanyát számláló
közösség minden további érdeklôdôt sze-
retettel vár foglalkozásaira egytôl három-
éves korig keddenként délelôtt tíz órától
a mûvelôdési központban.

REINER ANITA

Tavaly ilyenkor Kemenesalja lakossága
összefogott, hogy hozzájáruljon a kórház
adósságának csökkentéséhez. A város
egyik meghatározó civil szervezete, az
Együtt Celldömölk Városért Egyesület jó-
tékonysági koncertet szervezett Mága Zol-
tán vendégszereplésével, hogy ezzel is se-
gítsen az adóssághalmaz lefaragásában.
Idén is lesz jótékonysági est, december
18-án este 7 órakor ahová a város és a
kistérség lakosságát egyaránt várják.
Most a Weöres Sándor Színház Revüzió cí-
mû, az 1966/67-es táncdalfesztivál Vas
megyei felülvizsgálata.
» Mennyivel sikerült csökkenteni a tava-
lyihoz képest az adósságállományt? –
kérdeztük dr. Farkas Péter Imrét, a Keme-
nesaljai Egyesített Kórház igazgatóját.
– Kemény, de sikeres év áll mögöttünk, hi-
szen 2010-ben a kórház nagyon keményen
küzdött azért, hogy az ijesztô mértékû
eladósodást sikerüljön ledolgoznunk. Nagy

áldozatokat vállalva a 200 millió forintos
adósságállományt 78 millió forintra, tehát 120
millió forinttal sikerült csökkenteni, és 60 nap-
ra tudtuk szorítani a teljes szállítói tartozás-
állományt. Maradt még tehát adósságunk,
de korántsem akkora, mint tavaly ilyenkor.
A december 18-án este 7 órakor kezdôdô jó-
tékonysági est idén egy könnyedebb, de
ugyancsak magas színvonalú mûsort kínál a
jótékonykodni vágyó közönségnek. Úgy vé-
lem, a rendezvény legfontosabb üzenete,
hogy a celldömölkiek és a kistérségben
élôk ragaszkodnak a kórházhoz, nem szeret-
nének földrajzilag távolabb esô egészségügyi
intézmény szolgáltatását igénybe venni az
alapvetô ellátásokhoz. A rendezvény azt a célt
szolgálja, hogy ezt az érzelmi kötôdést kife-
jezésre juttatja, az itt élôk számára fontos
ugyanis, hogy a kórház a jelenlegi struktú-
rájában megmaradjon.
» Mit lehet tudni, mi várható a jövôben
az egészségügyi ellátást illetôen?

– A jövôt illetôen újra gondolják a terü-
leti határokat, a magasabb szintû szerve-
zôdési formákat: vagy létrehozzák az
egészségügyi nagytérségeket. A másik
irányzat inkább gazdasági szemléletet tük-
röz – több szolgáltatót tömörítô nagyvál-
lalatokban gondolkodik. A kettô között a
különbség: a holdingok létrehozása ese-
tén az intézményeket gazdasági társasá-
gokká alakítanák át, a nagytérségek lét-
rehozásakor viszont az intézmények meg-
maradhatnának a jelenlegi állapotukban
(ebben az esetben az irányítás lenne kö-
zös). A Semmelweiss-terv ezt az utóbbi
variációt preferálja: a Nyugat-dunántúli Ré-
gióban Gyôr, Zalaegerszeg és Székesfehér-
vár lenne a három nagytérségi központ.
Stratégiai szempontból szükség van a kór-
házunkra, mert központi helyen, mindhá-
rom területtôl nagyjából egyforma távol-
ságra fekszik.

»LOSONCZ ANDREA

December elsején nagy mennyiségû hó-
val köszöntött be városunkba az igazi tél.
A celldömölki Városgondnokság emberei
éjjel 3 órakor indultak, és ennek eredmé-
nyeként reggel 7 órára minden celli út jár-
ható volt.

Négy gép áll a celldömölki Városgondnok-
ság rendelkezésére a téli idôszakban a köz-
területek tisztítására, ebbôl három zúza-
lékszóróval is rendelkezik. A kisebb gépek
a parkok, ligetek járdáit, keskenyebb útsza-
kaszait is le tudják takarítani. Az utakat az
elôírás szerint 0,4-es kaviccsal, a járdákat,
parkokat 0,2-es zúzalékkal szórják. Környe-

zetvédelmi szempontok miatt már nem sza-
bad sót használni. Ha az idôjárás úgy kíván-
ja – tíz centiméteres hóréteg felett –, szer-
zôdéses vállalkozói segítség is jön a Város-
gondnokság részére. Az ô feladata ilyenkor
a dömölki városrész takarítása. December
3-án, pénteken reggelre ismét nagy hava-
zás köszöntött Celldömölk és környékére,
ami aznap kora estig sem állt el. Tizenöt
centiméter hó hullott Kemenesaljára. A pén-
tek kora esti információk szerint a Város-
gondnokság, ha lassabban is, de megbir-
kózott az idôjárással. A Celldömölki Rend-
ôrkapitányság tájékoztatása szerint péntek
kora délutánig – legutolsó információink sze-
rint – a csütörtöki Sitke és Simonyi között
történt balesetig – nem történt havazás
okozta baleset környékünkön.

»PH

Sikeres a baba-mama klub

Jótékonysági est a kórházért

Behavaztunk
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Október 23-án Orosházán került megren-
dezésre az I. Harruckern Kupa, pénzdíjas
fodrászverseny, melyen városunk fiatal
mesterfodrásza, Baturin Erzsébet (Bütyi) is
megmutathatta szakmai tudását.

» Régóta dolgozol már a szakmában ahhoz,
hogyhogy ez az elsô megmérettetés, amin
elindultál. Miért most?
– Ezzel a versennyel régi álmom vált való-
ra, hiszen idáig csak nézôként vettem részt
a bemutatókon, most éreztem azt elôször,
hogy úgy „álltak össze” a dolgok, hogy ér-

demes a nagy nyilvánosság elôtt is bemu-
tatkoznom. 
» Hogyan zajlik egy ilyen verseny, mit kell
tudnunk róla?
– Ezen a versenyen közel 150 induló – fel-
nôtt fodrászok és tanulók – összesen 5 ver-
senyszámban mérhette össze tudását, az el-
készült frizurákat szigorú pontozási szempon-
tok alapján szakértô zsûri értékelte. Már
maga a versenykiírás is nagyon szigorú volt,
a zsûri folyamatosan figyelte, hogy hogyan
dolgozunk, adott idôre kellett elkészíteni a
frizurákat, törekedni kellett a teljes összhang-
ra mind ruházatban, mind sminkben.

» Kik voltak a segítôid a versenyen, illet-
ve a felkészülésben?
– A nôi modellek Németh Judit ruháiban lép-
tek pástra, aki a ruhákat az összhang érde-
kében kifejezetten erre a versenyre álmod-
ta meg. A sminkeket Golda Regina készítet-
te, az ô és a modellek helytállása is nagyban
hozzájárult a sikerhez, hiszen a hosszú uta-
zás, várakozás után kellett mindannyiunk-
nak 100%-os teljesítményt nyújtanunk.
Heten utaztunk a versenyre, volt egy sofô-
rünk, két nôi és egy férfi modell, Gina mint
sminkes, a tanulóm és én.
» Beszéljünk egy kicsit az eredményekrôl! 
– Elmondhatom, hogy jóval sikeresebben
zártam a versenyt, mint amire számítottam:
a Kézmûves Kamara és a közönség külön-
díját is elhoztam az országos 5. helyezés
mellett, melyet az ún. Hindenburg-frizura el-
készítéséért ítélt oda a zsûri.
» Hogyan tovább, a közeljövô terveiben
szerepelnek további versenyek?
– A versenyen való részvétel fontos mérföld-
kô volt az életemben, a következô év szep-
temberében Pécsett, egy olyan fodrász-koz-
metikus megmérettetésen szeretnénk részt
venni Golda Ginával közösen, ahol együtt,
de értékelés szempontjából mégis külön-kü-
lön mutathatjuk be tudásunk legjavát.
Köszönöm a beszélgetést, még egyszer
gratulálok az elért eredményekhez!

»CSSZ

Országos fodrászsiker Orosházán
HAJ- ÉS BÔRÁPOLÁSI
TANÁCSOK

» K É R D É S

Mikor és hol került sor az I. Harruckern 
Kupa megrendezésére?
Felajánlott nyeremény: alkalmi smink és
frizura elkészítése elôre egyeztetett idô-
pontban.
Megfejtéseiket 2011. január 7-ig várjuk az
ujkemenesalja@gmail.com címre vagy 
a polgármesteri hivatal titkárságára.

A beszélgetés végén a téli haj- és
bôrápolás fontosságáról kérdeztük
Baturin Erzsébet mesterfodrászt és
Golda Gina kozmetikust:
A fodrász tanácsa: A hajápolás télen
nagyobb odafigyelést igényel, a hideg
szél, és a szoba melegének ellentéte
roncsolja a haj szerkezetét, ezt helyi-
leg samponnal, hajszesszel kezeljük.
Figyeljünk oda a szervezet vitaminel-
látására, ne csak vitamintablettákat,
friss zöldségeket és gyümölcsöket is
fogyasszunk. Nedves, vagy frissen
szárított hajjal soha ne menjünk ki az
szabadba, mert megfázik a haj és a fej-
bôr, emellett korpa is kialakulhat.
A korpa tulajdonképpen gomba, ami
szintén kezelésre szorul. Kezeljük a haj-
végeket hajban maradó krémmel,
vagy hajvég-ápolóval, a hideg ellen
kapucnival, vagy jól szellôzô pamut
alapú sapkával védekezzünk. Ne feled-
jük, egy frissítô vágás sosem árt, a szép
haj ápolt és igényes! Mindig kezdjük
a megelôzéssel!
A kozmetikus tanácsa: Télen a bôrünk
sok káros külsô hatásnak van kitéve.
Az idôjárás viszontagságai, a fûtés,
ezek ellen bôrünk védelmében ten-
nünk kell. Fontos az arcápolás, mely-
nek lépései: 
1.Arctejjel való áttörlés. 2. Tonikos át-
törlés. A tonik használata a bôr fris-
sítésére, tonizálására szolgál, optimá-
lisan elôkészíti a bôrt az arcápolásra.
3. Hidratálás: reggel és este átsimít-
juk bôrünket a bôrtípusunknak meg-
felelô nagy víz- és vitamintartalmú
krémmel.
A hideg és a szél ellen még védekez-
hetünk nagyon jó minôségû alapo-
zóval, amit vékony rétegben vi-
szünk fel a bôrünkre. Télen is nagyon
fontos az UV-védelem, napsütéses
idôben, pl. síeléskor ugyanúgy, mint
nyáron, használjunk magas faktor-
számú naptejet. 

T Á J É K O Z T A T Á S
Ezúton tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a két év végi ünnep közötti
idôszakban, 2010. december 27–31. között a helyközi autóbusz-közlekedésben
országosan egységesen a tanszünetes munkanap szerinti közlekedési rend szerint
közlekednek az autóbuszok.

K A R Á C S O N Y I  P R O G R A M O K
2010. december 18., 19.00 – Weöres Sándor Színház: Revüzió
– jótékonysági est a kórházért a KMKK színháztermében.
2010. december 19., 18.00 – a FLAME együttes Ajándék c. ka-
rácsonyi koncertje a KMKK színháztermében.

UK_2010_24  10/12/14  10:55 AM  Page 6



7

» K Ö Z É L E TÚ j  K e m e n e s a l j a   »   2 0 1 0 .  1 2 .  1 7 .

A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyv-
tár, valamint a két városrész részönkormány-
zata karácsonyhoz közeledve ünnepi mûsor-
ral kedveskedett az idôseknek. Izsákfán decem-
ber 10-én várták a faluházba az érdeklôdôket,
akiknek elsôként a városrészben lakó gyere-
kek kedveskedtek verses-zenés összeállításuk-
kal, majd Fehér László polgármester köszön-
tötte ôket. Miután a városvezetô áldott, békés
ünnepeket kívánt, Erdélyi Antal, az alsósági,
izsákfai részönkormányzat vezetôje mondta el
köszöntôjében, hogy olyan fejlôdô városrész
megteremtésén fáradozik, ahol békében és
nyugalomban élnek az emberek. A történel-
mi egyházak képviselôi, dr. Koltay Jenô espe-
res plébános, Kerekes Csaba evangélikus, és
Németh Tamás református lelkészek ünnepi
igehirdetést tartottak, majd a szervezôk meg-
vendégelték a jelenlevôket, Radányi Károly pe-
dig ünnepi dallamokkal szórakoztatta az ün-
nepi rendezvény résztvevôit.

• • •
Az alsósági sportcsarnokban december 11-én
gyûltek össze a városrész idôsei, ahol Pálné

Horváth Mária, a mûvelôdési központ igaz-
gatója köszöntötte ôket, majd az Ádám
Jenô Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény növendékei adtak mûsort. Az ün-
nepi programban az alsósági tagóvoda óvo-
dásainak és a tagiskola tanulóinak karácso-
nyi összeállítását követôen versek, karácso-
nyi népdalok hangzottak el a szereplôk
elôadásában. A tagiskola diákjai pásztorjá-
tékot mutattak be, majd az énekkar mûkö-

dött közre karácsonyi dalokkal. Fehér Lász-
ló polgármester és Erdélyi Antal részönkor-
mányzat-vezetô köszöntötték a városrész
megjelent lakosságát, ezt követôen pedig a
történelmi egyházak képviselôi osztottak ün-
nepi áldást a jelenlevôkre. Miközben a szer-
vezôk megvendégelték a falu lakóit, Horváth
Béla és zenekara szolgáltatott zenét az es-
te folyamán.

»REINER ANITA

Idôsek karácsonya két városrészben

Egészségnevelési nap a Szent Benedekben
2010. november 12-én, az egészségnevelé-
si hónap keretében zajlott a celldömölki Szent
Benedek iskola hagyományos egészségne-
velési napja. Ez a rendkívüli tanítási nap sok
érdekes információval szolgált a gyerekek szá-
mára. Korcsoportoknak megfelelô program
várta ôket. A kicsik az egészséges táplálko-
zásról, elsôsegélynyújtásról, mentôszolgálat-
ról kaptak tájékoztatást. S ehhez kapcsolódó
interaktív feladatokat oldottak meg. 
A nagyobbak az elsô foglalkozáson önállóan
készültek négy témakörbôl: az ötödik osztá-
lyosok a tévénézés káros hatásairól mutat-

tak be egy tanmesét; a hatodikosok a
vörösiszap sújtotta katasztrófából készül-
tek; a hetedikesek a drog, a nyolcadikosok a
dohányzás káros hatásaira hívták fel egymás
figyelmét. Érdekes volt az egyes osztályok kis
mûsorát nézni, a gyerekek lelkesen vették ki
részüket a felkészülésben. Utána szakembe-
rek segítettek a diákoknak, hogy az egész-
séghez tartozó témakörökben jártasabbak le-
gyenek. A nap végén az osztályközösségek
együttmûködve készítették el gyümölcs- és
zöldségsalátáikat, amelyeket olyan jóízûen
ettek, hogy öröm volt nézni.

„A kompetencia alapú nevelés és oktatás
elterjesztése Celldömölkön” címû projekt
részeként Kemenesalja ôszbe öltözött
címmel megvalósított néhány hetes prog-
ramjuk eredményeit mutatták be a Váro-
si Általános Iskola második osztályos diák-
jai, november 18-án. 
A három hetet meghaladó projekt során új-
szerû tanulásszervezési módszer alapján sa-
játítottak el újabb és újabb ismereteket a
résztvevô tanulók. A négy második osztály
bevonásával zajló program központi témá-
ja az iskolakezdés évszaka volt. A kreati-
vitást fejlesztô tevékenységek során az is-

kolán kívüli világ megismerése, kirándu-
lás, séták, megfigyelések, mûvészeti ne-
velés, kézmûves tevékenységek, dalok,
versek tanulása szôtték át a mindennapo-
kat. A több hetes ténykedés, ismeretbôvü-
lés produktumait, ôszt idézô verses, éne-
kes, irodalmi összeállításban mutatták be
a gyerekek. A mûsoron kívül kiállítással is
készültek a projekt megvalósításában köz-
remûködô diákok. Az ügyes kezek által kü-
lönféle kézmûves technikákkal alkotott re-
mekmûvek az iskola folyosóján kerültek
közszemlére.

REINER ANITA

Ôszbúcsúztató az általános iskolában
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Az idei év ismét elismerésre méltó eredmé-
nyeket hozott a Celldömölki Makett Klub
életében. Az év elején elért szép ver-
senyeredményeket követôen májusban, az
elsô alkalommal megrendezésre kerülô
Celldömölki Makett-kiállítás és -versenyen
mutathatták meg tehetségüket a szakkör
tagjai. A versenyeken elért eredmények és
teljesítmények nemcsak a résztvevôk te-
hetségérôl tesznek tanúbizonyságot, hanem
a szakkör fejlôdését is bizonyítják. A foly-
tatásban a nyári és az ôszi idôszakban le-
zajlott versenyekrôl számolunk be, mivel
az év második felében is kiváló elismeré-
sekkel tértek haza a szakkör tagjai a ma-
kett rendezvényekrôl.

A Cellmakett hírnevének öregbítéséhez
nemcsak a felnôtt, hanem az ifjúsági verse-
nyeken induló szakkörösök is hozzájárulnak
a rendezvényeken. Júliusban Gersekaráton
a IV. Gyermek- és Ifjúsági Makettverse-
nyen három ifjúsági makettezô képviselte a
helyieket, ahol Molnár Orsolya, Kovács Má-
té és Kovács Marcell arany minôsítést kapott
munkájáért.
Augusztusban a Zalaegerszegi Makettverse-
nyen indult a szakkör, amely kiemelkedô
eredményt hozott számukra. A rendezvényen
a sok elismert makettezô mellett nemzetkö-
zi részvevôk is jelen voltak, összesen 53 ne-
vezés és 157 makett vett részt a megméret-
tetésen, ahol a celliek tizennégy kategóriá-
ban indultak. A díjazás során tizenhárom
érmet hoztak haza megérdemelten a makett-
klub tagjai, nevesítve: Géczy Péter három ka-
tegóriában harmadik helyezést ért el és kü-
lön díjat kapott, Géczy Zoltán három kategó-
riában elsô, három kategóriában második lett,
és sikerült megszereznie a Zalaegerszegi ma-
kett show Best of show díját is. Sipos Gyu-
la harmadik, Szabó László második helyezést
ért el makettjével. Az erôs mezônyben
gyermek kategóriában Molnár Orsolya má-
sodik lett és külön díjat is kapott, Géczy Zol-
tán László pedig különdíjat szerzett.
Szeptemberben az elsô alkalommal megren-
dezésre kerülô Pécsi Nemzetközi Hadi-,
Technikatörténeti Jármû- és Modellkiállítás,
röviden HATEJAMO rendezvényén szerepelt
eredményesen a Celldömölki Makett Klub.
A kiállítással egy idôben más érdekes prog-

ramok is zajlottak, például napóleoni, máso-
dik világháborús csaták, valamint régi mo-
torok, autók és modellvasút-kiállításra is sor
került. A rendezvényen összesen 23 csapat
mérettette meg magát, amely a résztvevô
klubok között zajlott. Végeredményben a
színvonalas versenyen a Celldömölki Makett
Klub negyedik helyezést ért el, ahol a helyie-
ket Takács Krisztián, Sipos Gyula és Géczy Pé-
ter vezetôségi tagok képviselték.
Októberben a Bolyai Makett Versenyen szere-
peltek a Celldömölki Makett Klub tagjai. A ren-
dezvényen a szakkör négy tagja vett részt,
mindnyájan szép eredményekkel tértek haza.
Gyermek kategóriában Molnár Orsolya elsô he-
lyezést ért el. Géczy Péter és Molnár István a
Zrínyi kiadó különdíját kapták meg, továbbá
Molnár István a Had matricagyártó különdíját
is átvehette munkája díjazásaként. Géczy Zol-
tánnak a versenyen sikerült három bronz, négy
ezüst, egy arany minôsítést szereznie, valamint
elismerésként vehette át a kiemelkedô mun-
káért járó díjat és egy különdíjat.
Novemberben a II. Kôszegi Makettversenyen
képviseltette magát a helyi szakkör tagsá-
ga. Elmondható, hogy a versenyen a
Cellmakett szenzációs eredményekkel gaz-
dagította a helyi makett klub tevékenységét.
Géczy Péter két második és egy harmadik he-
lyezést ért el, Molnár István egy második he-
lyezést ért el, Szabó László pedig két külön-

díjat szerzett a kôszegi rendezvényen. Hor-
váth Péter egy harmadik helyezést, gyermek
kategóriában Molnár Orsolya harmadik,
Géczy Zoltán László pedig külön díjat kapott
munkájáért. Géczy Zoltán öt elsô, két máso-
dik és egy harmadik helyezést tudhatott ma-
gáénak a verseny után.
A hazai megmérettetések után neves külföl-
di versenyeken is elismerésre méltó eredmé-
nyekkel gazdagodott a helyi szakkör képvi-
seletében a vezetôség két oszlopos tagja.
Géczy Péter Horvátországban, Zágrábban vett
részt egy színvonalas makettversenyen,
ahol munkájával a nyolcadik helyezést sike-
rült elérnie. Géczy Zoltán október végén Eu-
rópa legnagyobb rendezvényének nevezhe-
tô makettversenyen indult Olaszországban,
Bresciaban. A kétévente megrendezésre
kerülô versenyre a makettezô három mun-
káját külsô segítséggel sikerült eljuttatni, vég-
eredményben a megérdemelt második he-
lyezést vehette át munkájáért.
A Celldömölki Makett Klub számára a meg-
mérettetések az idei évre ugyan véget értek,
de a szakkör munkája a következô évben is
folytatódik. Nemcsak a jövô évi versenyek-
re készülnek a tagok, hanem a márciusra ter-
vezett II. Celldömölki Makett Kiállítás és
Verseny elôkészületi munkájának is nekilát-
tak már a helyi makett-klub vezetôi.

»VAJDA ZSUZSA

Töretlen a makett szakkör sikere

Megjelent Oszkó Zoltán:

Kesztyûgyári vallomások
címû könyve.

Karácsonyi ajándékként is megvásárolható Kapui Gyulánál
– Celldömölk, Csokonai u. 8. szám alatt (600 Ft-os áron).

Érdeklôdni: 06/30/854-9887, 06/95/420-987 telefonszámokon.

ELKÖLTÖZÜNK! • ELKÖLTÖZÜNK!

HOLLÓSY GAZDABOLT
(Celldömölk, Mikes K. u. 14.)

Január második felétôl
Celldömölkön a piactéren, Szalai Szaki mûszaki boltja

mellett találja meg új üzletünket.

Új, színvonalas üzletünkben forduljanak 
hozzánk továbbra is bizalommal!
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A mûvelôdési központ felnôtt színház bérle-
tének második elôadását december 4-én te-
kinthették meg a színházbarátok. Ezúttal a Fogi
Színház szórakoztatta Elvámolt nászéjszaka cí-
mû zenés vígjátékával a nagyérdemût. 
„Van valami elvámolnivalója?” – cseng a fü-
lünkben még mindig néhány régi kabaréje-
lenet mottója. Nem véletlenül, mivel ez az
a fergeteges vígjáték, mely alapjául szolgált

ezen vicceknek. A Franciaországban játszó-
dó történet egy nagyon egyszerû és mégis
komikus alaphelyzetet vázol. Az ifjú háza-
sok elindulnak nászútra, és már a vonaton
nekiveselkednének annak, ami a nászút lé-
nyege lenne, ám belép a vámos, és meg-
kérdezi tôlük, hogy van-e valami elvámol-
nivalójuk. Ezután a férjnek nem sikerül tel-
jesítenie házastársi kötelességét, mert a fenti

mondat mindig visszacseng. A szálakat bo-
nyolítja, hogy elôkerül egy tartalék vôlegény
és egy festônek álcázott kéjnô is, de komé-
diához illôen minden csomó kioldódik, és
minden bonyodalom megoldódik, hogy a
nézônek már csak elégedetten kacagni és
tapsolni kelljen. Ez nem is maradt el, hiszen
a kétrészes vígjátékban többek között olyan
nagyszerû mûvészekkel találkozhatott a
közönség, mint Beleznay Endre, Benkóczy
Zoltán, Straub Dezsô, aki rendezôként is jegy-
zi a darabot. 

»RA

Egy szalonzenekar CD-bemutatója

A kreativitás, illetve a mûvészet iránti fo-
gékonyság ritka, de igen becses értéknek
számít azoknak, akik birtokában vannak
eme képességeknek. A Berzsenyi Dániel
Gimnázium növendékei között több te-
hetséges diák is örömét leli a mûvészet-
ben, munkájukkal nemcsak maguknak,
hanem másoknak is esztétikai örömet
szereznek.

Leitner Veronika, a gimnázium 12. H osz-
tályos tanulója a rajzmûvészet területén
évek óta otthonosan mozog, már általános
iskolás korában rendszeresen járt rajzszak-
körre, több pályázaton is részt vett azok-
ban az idôkben. Legkedveltebb témája az
évek alatt folyamatosan bontakozott ki, je-
lenleg legszívesebben portrékat rajzol,
de mindig szeret új stílusokat kipróbálni és
új, számára idegen területeket felfedezni.
Vera, mint megtudtuk, a rajzolás és mûvé-
szettörténet mellett a humán terület felé
is vonzódik, szeret olvasni, novellákat, drá-
mákat és hosszabb történeteket írni. Ha
ideje engedi, leül, kitalál egy cselekmény-
szálat, amit általában a környezetébôl
merít, és egy kis fantáziával megfûszerez-
ve reális, de elsôsorban példaértékû tör-
ténetet vet papírra.

Hegedüs Klára szintén a gimnázium vég-
zôs diákja. Az esztétikai szépséget elsôsor-
ban a rajzolással és festéssel fejezi ki a 12.
H osztályos diáklány, aki elmondása alap-
ján a bátyja inspirálásának köszönhetôen
tanult meg rajzolni és a rajzmûvészet
iránt érdeklôdni. A festés mellett a gyöngy-
fûzés, agyagozás, gyurmázás is kedvelt el-
foglaltsága, a gyurma minden típusában
fantáziát lát, legyen az kisüthetô vagy épp
levegôre száradó. A kreativitás és újszerû-
ség Kláránál nem ismer határokat, radír-
ból, gyurmából, gumicukorból, filcbôl és
egyéb hasznosítható tárgyakból több fül-
bevalót, kitûzôt készített már az évek
alatt, amelyek nagy népszerûségnek ör-
vendnek társai körében. Továbbtanulási ter-
vei azonban mégsem a mûvészet felé ten-
dálnak, az állatorvosi pályán szeretné el-
kötelezni magát. A mûvészeti világ egy
másfajta aspektusa ragadta magával Ga-
dácsi Katalint, a gimnázium 12. H osztályos
tanulóját, aki a népmûvészet iránt érdek-
lôdik. Kati hat éve a helyi néptánccsoport
tagja, két éve pedig népzenéléssel kezdett
el foglalkozni nôvére biztatására. A népi
kultúra iránti érdeklôdése 4-5 évvel ezelôtt
a rajzolás területén is kibontakozott, ma-
gyar népi motívumokat sajátított el, majd

ezeket papírra, késôbb pólókra is rárajzol-
ta textilfilctoll segítségével. Kreativitása az
évek alatt továbbfejlôdött, kedvelt díszítô-
elemei cd-borítók terveiben, tornacipôkön,
garázskapun, különbözô ünnepek alkalmá-
val pedig kisebb tárgyakon is megjelentek.
Kati újabban a fényképezés területén rej-
lô lehetôségek felfedezésére irányul, elsô-
sorban a természetfotózás körébe tartozó
növény- és állatvilágot kapja lencsevégre
fényképezôgépe segítségével. A mûvészet
iránt fogékony tanuló a késôbbiekben a lo-
gopédia területén gyerekekkel szeretne
foglalkozni.

»VAJDA ZSUZSA

Elvámolt nászéjszaka

A celldömölki kötôdéssel is bíró Mirage Sza-
lon Kvartett tartott lemezbemutató koncer-
tet december 3-án a mûvelôdési központ
galériáján, ahol Pálné Horváth Mária igaz-
gató emelte ki, hogy a zenekar az intéz-
ménybôl indult hódító útjára, hiszen elsô
koncertjüket a nyári Zenés terasz rendezvé-
nyek egyikének keretében hallhatta a kö-
zönség. Az együttes megalakulásának öt-
lete a zenekarvezetô Lipi Tamás nagybôgôs-
tôl ered, akinek a szalonzene iránt érzett
szeretete a Zeneakadémián kezdôdött,
éveken keresztül pedig Németországban ját-

szott egy szalonzenekarban. A szalonzene
gyökerei a XIX. századi Franciaországba nyúl-
nak vissza, amikor nemesi, polgári szalonok,
késôbb gyógyfürdôk és üdülôhelyek társal-
góiban szólt teázáshoz, társalgáshoz háttér-
zeneként. Az együttesek fô hangszerei a
zongora, a hegedû és a nagybôgô voltak,
ami késôbb gordonkával egészült ki.
A Mirage Szalon Kvartettben a zongorát
Bejcziné Németh Tünde, a hegedût Dom-
bi Rajmund, a gordonkát Pálkövi Ágnes, a
nagybôgôt pedig Lipi Tamás szólaltatja
meg. Repertoárjukat a Strauss-dinasztia

által híressé vált bécsi keringôk, lírai szere-
nádok, argentin tangók, frappáns karakter-
darabok, népszerû filmzenék alkotják. A ze-
nekar célja a régi korok hangulatát feleleve-
nítô muzsikával kitölteni a komolyzene és
könnyûzene közötti ûrt, kötetlen, vidám
hangulatban, igényes zenével, kellemes,
fülbemászó dallamokkal szórakoztatni hall-
gatóságukat. A lemezbemutató koncerten eb-
bôl hallhattak ízelítôt a közönség soraiban
ülôk, akik az együttes elsô CD-jén is megta-
lálható tizenegy dallamot élvezhették élô
elôadásban. A Mirage Szalon Kvartett hang-
hordozója a mûvelôdési központ intézmény-
vezetôjénél vásárolható meg. 

»R. ANITA

A mûvészetekben rejlô lehetôségek
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Fenyôillat, gyertyafény, csillagszóró, hófed-
te táj. Szeretet, emberség, megbékélés,
megértés, együvé tartozás, csend, ke-
gyelem, ünneplôbe öltöztetett szívek,
melegséget árasztó otthonok, emberarcú
mosolyok, lélektôl lélekig. Ahogy e szavak
utat törtek gondolataimban, megálltam egy
pillanatra… Tavaly ilyenkor még nem hit-
tem volna, hogy az idei karácsonyra e so-
katmondó kifejezések kiegészülnek a sza-
vakba nem önthetô hiány szívbemarkoló
érzésével. Akkor még eggyel többen ültük
körbe az ünnepi asztalt… 

• • •

Hogy mi a Karácsony igazi értéke számom-
ra? Az ünnep meghittsége, és az, hogy ki-
szakadva a hétköznapi
rohanásból csak a szeretteinkkel foglalkoz-
hatunk …  A karácsony számomra nem egy
Ünnep, hanem egy érzés.
Maga a SZERETET. Kívánom Önöknek, hogy
az a Boldogság, Hála és Szeretet amit az

Ünnepen éreznek, kitartson a 2011-es 
esztendô minden napján! 

• • •

Sokkal értékesebb a magad alkotta aján-
dék. – Amíg készíted, mindig arra gondolsz,
akié lesz. Nem egy pillanat csak, amíg
megveszed, hanem hosszú órák, esték,
amíg elkészülsz. Ezalatt beépül az ajándék-
ba a szereteted is. Békés, boldog kará-
csonyt kívánok Kedves Olvasóinknak!

• • •

Mi nekem a karácsony? Gyakran verseny-
futás az idôvel: hogy minden elkészüljön,
meglegyen. És elôfordult már, hogy ebben
a nagy futásban épp a legfontosabb ma-
radt el: nem jutottunk el a templomba. Ak-
kor mindannyiunkban ûr maradt – nem volt
igazi, nem volt teljes az ünnep. És még:
számvetés, szembenézés önmagammal.
Merek-e ünnepelni „gyermekhittel, bát-
ran”? Vagy hagyom, hogy elvakítson a csil-

logás, mert az az egyszerûbb? Sûrû, nagy
pelyhekben hulló hó és éjféli mise. Egy két-
méteres karácsonyfa, amely eldôlt és be-
terítette a szobát, mielôtt megérkezett vol-
na a Jézuska. Együttérzés másokkal –
hogy minél teljesebb legyen az ünnepük.
Együtt ünneplés a szélesebb család tagjai-
val – amíg még lehet. 

• • •

Juhász Gyula: Karácsony felé címû versét
ajánlom most az ünnepekre a tisztelt Ol-
vasóknak. Benne sok szép gondolattal, me-
lyeket ha megszívlelünk, talán szívünkben
is tiszta, fehér karácsonyt remélhetünk.
„Szép Tündérország támad föl szívemben 
Ilyenkor decemberben. 
A szeretetnek csillagára nézek, 
Megszáll egy titkos, gyönyörû igézet, 
Ilyenkor decemberben. 
…Bizalmas szívvel járom a világot, 
S amit az élet vágott, 
Beheggesztem a sebet a szívemben, 
És hiszek újra égi szeretetben, 
Ilyenkor decemberben. 
…És valahol csak kétkedô beszédet 
Hallok, szomorún nézek, 
A kis Jézuska itt van a közelben, 
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, 
S ne csak így decemberben.”

• • •
A karácsony semmihez sem hasonlítható. Az
adventi koszorú fénye, a mézeskalács és sült
alma illata már hetekkel korábban segíte-
nek abban, hogy a hétköznapi hajtás mel-
lett meghitt, szeretettel teli hangulatban ké-
szülhessünk az év legszebb ünnepére. Majd
elérkezik a várva várt nap, amikor a kará-
csonyi varázs magával ragad, és újra kibon-
takozhat gyermeki énünk. Gyermekkori él-
ményekkel a szívemben, a díszes karácsony-
fa körül ilyenkor azokkal lehetek, akiket
szeretek, és akik viszont szeretnek. Ekkor fo-
galmazódik meg bennem a karácsony lénye-

Mit jelent nekem a karácsony?

» reiner anita

» cságoly szilvia

» csuka lászló

» györéné losoncz andrea

» hömöstrei pál
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ge: „Ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi
foszlós kalácson, ne díszített fákon, hanem
a szívekben legyen Karácsony!”

• • •
Szeretem az ünnepeket. Fôként a karácsonyt.
Sétálok az utcán: díszes kirakatok, csillogó ut-
cák, s mivel Holle anyó is úgy akarta – renge-
teg puha,fehér hó és csend... Mellettem isko-
lából kiszabadult csemetéim nyúzzák egymást,
örülnek a friss hónak. Egymás szavába vág-
va mesélik aznapi iskolai kalandjaikat. Lackó
folyton javítja, igazgatja Sára mondatait, et-
tôl persze Sára dühbe gurul és rosszallását hó-
golyóba formálva megdobja bátyját. Lackó
sem rest és Sára már visít a nyakába zúdított
hótól… Ez hazáig folytatódik… Közben isme-
rôsök jönnek-mennek : – Sziasztok! Kellemes

ünnepeket , boldog karácsonyt! Jól vagytok?
– kiabáljuk át a túloldalra is. Fél szemem a
gyermekeimen, akik a haverokkal éppen
élénk hócsatát vívnak, a szülôk mosolygó
ejnye-bejnyéjétôl kísérve. Szívesen beszálnánk
a hócsatába, de hát utca, ismerôsök és külön-
ben is: mi vagyunk a felnôttek vagy mi… még
be is kell vásárolni. Így hát marad a „Gyere-
kek! Majd otthon kimehettek szánkózni” cí-
mû alkudozás…

• • •
Karácsonyt nehéz megfogalmazni, mert
annyi megközelítését olvastam, írtam,
mûsorokban rendeztem, szerkesztettem
már. Valami fontos mégis leszûrôdött.
Karácsony kulcsa a Gyermekekben, a gyer-
mekségünkben rejtezik. Önnön gyermek-
korunkat álmodjuk újra minden évben,
gyermekeink öröme a mi örömünk, s ez az

egyetlen, ami számít. Ehhez tehetünk
hozzá egy hangulattal, szép verssel, elmon-
dott beszéddel, ha megadatik a lehetôség.
Az ünnep öröme, a lélek nyugalma, a mél-
tóságos megfontoltság a felgyorsult, meg-
kergült világban.

• • •
– Sok minden van, ami javamra válhatott vol-
na, és nem vettem hasznát, meglehet – vá-
laszolta az unokaöcs –, többek között a kará-
csony is. De azért valahányszor csak eljött a
karácsony, mindig úgy gondoltam rá – tekin-
tet nélkül a szentséges nevének és eredeté-
nek járó tiszteletre, ha ugyan errôl bármilyen
vonatkozásban is meg lehet feledkezni –, úgy
gondoltam rá, mondom, mint a jó napokra;
mint jótékony, nyájas, boldog, kellemes na-
pokra… (Dickens: Karácsonyi ének… részlet)

Nehéz ünnep ez nekem és a családomnak,
mert bár értem, értjük (?) a sors, avagy Is-
ten rendelését, de húsz éven belül három
családtagot elveszíteni karácsonykor, bi-
zony nem segíti, hogy az ünnep az legyen
nálunk, ami lehetne, de azért nagyon
várjuk mégis ezt a napot.
Haragudnom kellene az ünnepre? De-
hogy, csak nehéz szeretni. Mégis, amikor
megszólal a karácsonyi ének, amikor
megérzem a fenyôillatot, amikor felötle-
nek a gyerekkorom emlékképei, aztán gye-
rekeim öröme, lassan talán az unokák ide-
je is eljön… Ilyen a sors, bölcs tanító. Bol-
dog karácsonyt mindenkinek!

• • •
„Minden szívbôl szóló karácsonyi énekben,
a kandalló ropogásában és melegében, az
ünnepi ebéd közben, a beszélgetésben és

nevetésben, minden képeslapban, amit
egy barát vagy a család küldött, minden,
amit ebbôl meghallunk, és ami elgondol-
kodtat bennünket, az maga a szeretet.”

• • •
Békés karácsonyi ünnepeket és nagyon
boldog új esztendôt kívánok az Új Keme-
nesalja minden olvasójának!

» hajbáné benkô lilla

» vajda zsuzsa

» rozmán lászló

» gyuricza imre

» nagy antal

» takács tünde
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PTE-PEAC AAM – Celldömölki VSE-
Swietelsky Wewalka 0-10. – Pécs, extra-
liga férfi asztalitenisz-mérkôzés. 

Páros: Ács, Orosz–Lindner, Fazekas 1-3 (10,
-4, -3, -5). Az elsô szettet még megnyer-
ték a pécsiek, a folytatásban azonban bein-
dult a celli henger (0-1). Egyéni, 1. kör: Bü-
ki I.–Kriston 0-3 (játék nélkül) (0-2). Orosz-
Fazekas 0-3 (-4, -5, -9). Fazekasnak nem
kellett erôlködnie a sikerért (0-3). Büki B.-
Lindner 0-3 (-3, -2, -7). Lindner tanári mó-
don játszott, oktatta ellenfelét (0-4). 2. kör:
Orosz–Lindner 0-3 (-6, -6, -14). Lindner
ezúttal is könnyedén nyert, bár az utolsó
szettben túlórázni kényszerült (0-5). Büki
I.–Fazekas 0-3 (játék nélkül) (0-6). Büki B.-
Kriston 0-3 (-2, -3, -8). Kristonnak nem oko-
zott gondot hozni a kötelezôt (0-7). 3. kör:
Orosz–Kriston 1-3 (-6, 7, -6, -3). Szorosnak
indult az összecsapás, de a végét Kriston
bírta jobban, felôrölte ellenfelét (0-8). Bü-
ki B.–Fazekas 0-3 (-4, -5, -2). Fazekas át-
gázolt a hazai játékoson (0-9). Büki I.–
Lindner 0-3 (játék nélkül) (0-10). 
Gyôzött: Lindner 3, Fazekas 3, Kriston 3, és
a Lindner–Fazekas páros. 
A hazai csapat csak két játékossal képvi-
selte magát, Büki nem érkezett meg a mér-

kôzésre, így alig egy óra alatt született meg
a fölényes Celldömölki gyôzelem.

Celldömölki VSE-Swietelsky-Wewalka – SK
SATEX International Bratislava 6-3. - Cell-
dömölk, szuperliga asztalitenisz-mérkô-
zés, vezette: Timár, Szabó.

Páros: Lindner, Fazekas–Gasymov, Illas
3-0 (6, 9, 5). A celldömölki páros vissza tu-
dott vágni a szlovákiai vereségért (1-0).
Egyéni, 1. kör: Kriston-Jaslovsky 2-3 (8, -5,
-9, 3, -12). Kriston jobban megszorongat-
ta ellenfelét, mint a kinti meccsen, de gyôz-
ni ezúttal sem tudott. (1-1). Lind-
ner–Gasymov 3-0 (8, 7, 4). Lindner számá-
ra könnyû falat volt a szlovák (2-1).
Fazekas-Illas 1-3 (-8, 8, -9, -8). Fazekas ma
sem találta Illas ellenszerét (2-2). 2. kör:
Lindner–Jaslovsky 3-2 (9, -8, 11, -8, 7).
Lindner egy nagyon élvezetes, színvona-
las meccsen törlesztett a kinti vereségért
(3-2). Kriston–Illas 0-3 (-1, -7, -4). Illas ezút-
tal is remekelt (3-3). Fazekas-Gasymov 3-1
(-14, 5, 3, 9). Fazekas bizonytalanul kez-
dett, de aztán belelendült (4-3). 3. kör:
Lindner-Illas 3-0 (10, 6, 7). Lindner nagyon
fontos gyôzelmet aratott (5-3). Faze-
kas–Jaslovsky 3-1 (5, -6, 8, 8). Fazekas si-

Bábolna–Celldömölki VSE-Swietelsky
22–29 (12-19) – Bábolna, NB II-es nôi ké-
zilabda-mérkôzés, vezette: Ignácz, Tari. 

Celldömölk: Szabó–Kazári 4, Szomorkovits
L. 2, SZOMORKOVITS A. 8, VLASICH 1, Né-
meth V. 1, FARKAS B. 2. Csere: GÔCZE 4,
Fûzfa 3, Farkas A. 4, Horváth, Varga,
Recse, Fülöp. Edzô: Hegyi Gábor. 
Az elôzetes esélylatolgatások azt mutat-
ták, hogy a celli lányok a meccs esélyesei.
Az eddig még nyeretlen házigazdák az el-
sô percekben még próbálták tartani a lé-
pést a Celldömölkkel, de lendületük nem

tartott sokáig. Hegyi Gábor csapata ötle-
tesen, gyorsan kézilabdázott, s ennek
köszönhetôen folyamatosan növelte elô-
nyét. A második félidôben a játékvezetôk
mûködése aligha volt hibátlannak nevez-
hetô, míg a hazaiaknál mindössze egy kiál-
lítás volt, addig a Cellnél 8. Szerencsére a
meccs végkimenetelét nem tudták így sem
megváltoztatni, hisz a CVSE játékosai
mindent megtettek a sikerért.
Ifi: 20-24 (9-12). 

• • •
Veszprémi Egyetemi SE – Celldömölki
VSE 34-22 (15-9). – Veszprém, NB II-es

kere eldöntötte a csoportelsôség sorsát (6-
3). A Kriston–Gasymov meccs félbeszakadt
2:0-s állásnál, mivel a folytatásnak nem volt
jelentôsége, ugyanis a Celldömölk már min-
denképpen csoportelsô volt. A KSZL foly-
tatásában még nem ismeretes az ellenfél,
a sorozat januárban folytatódik.
Gyôzött: Lindner 3, Fazekas 2, a Lindner-
Fazekas páros, illetve Illas 2, Jaslovsky. 

NB II. – Kaposvári AC – CVSE-Swietelsky-
Wewalka II. 9:9
Benák András 3, Ölbei Péter 2, Lukács Ba-
lázs 2, Orbán Renátó 1, Lukács–Orbán pá-
ros. A várakozásnak megfelelôen szoros
mérkôzés volt, mindkét csapatnak meg kel-
lett elégednie a döntetlennel.

NB III. – Gyôri Széchenyi SE – CVSE-
Swietelsky-Wewalka IV. 7:11
Teket Attila 4, Csuport Máté 2, Rodler Gábor
2, Szakács László 2, Teket-Szakács páros.
Celli bravúr Gyôrben! Az erôsen tartalékos
celliek Teket vezérletével gyôztek a Szé-
chenyi otthonában.

Mosonmagyaróvári TE – CVSE-Swietelsky-
Wewalka III. 8:10
Fehér László 3, Máthé Gyula 3, Tamás Lász-
ló 2, Fehér-Tamás, Máthé-Balázs Béla pá-
rosok. A vártnál nehezebben gyôztek a
celliek.

»CSUKA LÁSZLÓ

Szüreti kosárkupa nôknek

Végre nyertek a lányok

Nov. 27-én, szombaton az Alsósági Sport-
csarnokban rendezte a Kemenesaljai
Kistérség Egészséges Életmódért Alapít-
vány a nôi csapatok számára kiírt Szüreti
Kosárkupát. A küzdelmekre csak négy
együttes jelentkezett, hiszen a csapatok
zömének nem fért már bele a versenynap-

tárába ez a rendezvény. A szervezôk ezút-
tal is kitettek magukért, hisz egy igazán jó,
baráti hangulatú tornával ajándékozták
meg a sportág szerelmeseit. A megméret-
tetésre két pápai, egy sárvári és egy
veszprémi csapat érkezett, köztük dôltek
el a helyezések körmérkôzéses formában.

A küzdelmeket végül a Veszprémi Egye-
tem gárdája nyerte, második lett a pápai
Református Gimnázium, míg harmadik he-
lyen a Papirusz Sárvár csapata végzett.
A tornán sajnos celldömölki együttes nem
vett részt, de reméljük, hogy nemsokára
már városunk lányainak is szoríthatunk a
Kemenesaljai Kistérség Egészséges Élet-
módért Alapítvány által szervezett színvo-
nalas kosárlabda-mérkôzéseken.

»CSUKA L.

férfi kézilabda-mérkôzés, vezette:
Ropoli, Újvári. 
CVSE: Mészárics–Tóth 4, Bakonyi 1, Skoda
1, Somlai 1, Rozmán 3, BERGHOFFER 11.
Csere: Orbán (kapus), Ludvig, László 1.
Edzô: Kósa Ottó. 
A meglehetôsen szûk kerettel érkezô
Celldömölk a találkozó elsô perceiben
még méltó ellenfele volt a házigazdák-
nak. A folytatásban azonban egyre inkább
fölénybe került az egyetemi gárda, és a
szünetre már hatgólos volt az elônyük.
A második játékrészben sem történt
változás, a hazaiak akarata érvényesült
végig. A CVSE-nek ezen a találkozón esé-
lye sem volt.
Ifi: 43-25 (21-12).

»CSUKA LÁSZLÓ
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A rénszarvas húzta szánon repülô Mikulás illô
fogadására két tornát is rendeztek a város-
ban. December 3-án a Vulkán fürdô volt a
helyszíne az úszóklub játékos versenyének,
ahol az apró és nagyobb úszópalánták mér-
hették össze tudásukat a különbözô úszásne-
mekben és hosszakon. A felnôtt „gyerekek”
másnap, a Városi Sportcsarnokban a hatodik
alkalommal megrendezésre került Mikulás

Teremlabdarúgó Tornán a Vas-Út-Cell Kupáért
vehettek részt. A 16 csapatos tornát a
„VulkánSport” Egyesület rendezte. A beneve-
zett csapatokat 4-es csoportba osztották, ahol
körmérkôzéses rendszerben döntötték el a
sorrendet. A kialakított csoportokból az elsô
kettô helyezett csapat jutott a legjobb 8 közé,
ahol egyenes kieséses rendszerben folytató-
dott a torna, melynek végeredménye:

I. helyezett: Kemenesmagasi
II. helyezett: Visszakezdôk
III. helyezett: Áramütöttek
IV. helyezett: Bocapassz

Döntô: Visszakezdôk – Kemenesmagasi 2–3

A gyôztes csapat névsora: Kovács Balázs,
Berta Roland, Horváth Krisztián, Márkus Fe-
renc, Bálint Gábor, Rosta Szabolcs, Csuka
Milán, Bôczén Péter, Hajós Attila.

»DOTTO

Mikulás minden mennyiségben
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CELLDÖMÖLK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

megjelenik kéthetente

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) • fotó: Gyuricza Imre • hirdetésszervezô: Nagy Antal (06 70/338-9880) • szerkesztôség:

9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1. Telefon: 95/525-810 • E-mail: ujkemenesalja@ freemail.hu; ujkeme-

nesalja@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

Egy meccs kivételével minden találkozót le
tudtak játszani az NB III. Bakony-csoportjá-
ban, a tavaszi folytatásig nincs is más lehe-
tôségünk, mint az eredményeket elemez-
ni, a tabellákat böngészni. Fentrôl kezdve
a fókuszolást a tavaly elôtti bajnok Hévíz egy
évet töltött az NB II-ben, a múlt szezon baj-
noka, a Veszprém, könnyen lehet, hogy ha-
sonló sorsra jut, hiszen kiesô helyen telel a
magasabb osztályban. Mindketten bajnoki
címüket jelentôs pontfölénnyel érték el, úgy
látszik, könnyebb a bajnoki címet elérni,
mint megfelelni a magasabb osztály kihí-
vásának. Most a Pápa második számú csa-
pata szerzett jelentôsnek mondható fölényt
az ôszi szezon végére, elônye kilenc pont,
bár éppen az ôt a tabellán követô Sopron
meccse az az egy elmaradt mérkôzés,
amit nem sikerült lejátszani a rossz idô miatt.
Nagy kérdése lesz a tavaszi szezonnak, hogy
az adott csapatok tulajdonosai hogyan
döntenek, megerôsítik-e együttesüket,
vagy éppen fordítva, esetleg éppen a har-
madik Hévíz lép elôtérbe, magyarul: ki akar
NB II-es lenni. A hat NB III-as csoportból raj-
tunk kívül egyedül a Mátra csoportban
van ilyen jelentôs pontkülönbség az elsô és
második között, ott az Eger tíz ponttal ve-
zet a Balmazújváros elôtt. Az Alföldi csoport-
ban a Csepelnek egy pontos az elônye, a Du-
na csoportban pontegyenlôség van az Erzsé-
beti SMTK és a Pálhalma között az élen, a
Tisza csoportban a Nagyecsednek szintén
egy pont az elônye, míg a Dráva csoport-
ban a Paks II. és a Szentlôrinc vív szoros ver-
senyt a bajnoki címért. Visszatérve a hazai
vizekre: Celldömölk a nyolcadik helyen te-
lel, a hat Vas megyei együttesbôl a Haladás

mögött a második helyen. Érdekessége a ta-
bellának, hogy van még egy második he-
lyünk, az idegenbeli meccsek tabelláján, ahol
a Pápa az elsô 100%-os, a Cell a második
71%-os és a ZTE a harmadik 66 %-os telje-
sítménnyel. A hazai meccsek tabellája már
jobban visszaadja az összesített tabella
sorrendjét, elsô a Sopron 87%-os, ôket kö-
veti a Pápa és a Hévíz 83–83%-os teljesít-
ménnyel. A lejátszott 119 mérkôzésen 370
gól esett, ami átlag 3,1 gólt jelent mérkô-
zésenként, ez a tavalyi 2,64 gól/mérkôzés-
hez képest sokkal közönségbarátibb. A gó-
lokon 152 játékos osztozott, a legjobb gól-
lövô Schmatovich Gábor 13 góllal a
mosonmagyaróvári csapatból. A 24 éves kö-
zéppályás játékosra eddig nem a góllövés
volt a jellemzô, eddigi legjobb ilyen jelle-
gû teljesítménye a két évvel ezelôtti baj-
nokságtól datálódik, akkor az egész szezon-
ban rúgott 12 gólt. Második helyen egy pá-
pai 21 éves fiatal áll, Palkó Dániel, aki 10
gólt ért el összesen (ebbôl hármat nekünk
rúgott). A labdarúgást egyébként a Szom-
bathelyen kezdô fiú két meccsen lehetôsé-
get kapott idén már az NB I-ben is, a pá-
pai elsô csapatban. A harmadik helyen
megosztozva 9-9 találattal két rutinos já-
tékos áll, az egyaránt 32 éves Bausz Róbert
a Sopronból és Marosvölgyi Tamás a Bala-
tonfüredbôl. Utóbbi két éve még veszpré-
mi színekben ezüstcipôs lett a csoportban
36 találattal. A legjobb celli, jobban mond-
va celliek a 18-32. helyen állnak rögtön né-
gyen is négy-négy találattal, név szerint Né-
meth József, Gyôrvári Gábor, Kocsis Tamás
és Csákvári Zsolt. A celli csapatban 19 já-
tékos jutott szóhoz, négyen (Gyôrvári,

Csákvári, Györkös Gábor és Enyingi Márk)
minden mérkôzésen pályára léptek, közü-
lük Gyôrvári Gábor csapatkapitány ugyanak-
kor minden egyes játékpercet a pályán is
töltött. A legkevesebb idôt Németh II. Jó-
zsef kapta a mindössze 23 percével. Egy-
egy meccsrôl hiányzott Mayer Szabolcs, Szi-
lágyi Balázs, két-két meccsrôl maradt le Ko-
csis Tamás és Sebestyén Roland, háromról
Kazári Barnabás, négyrôl Süle Norbert és
Gaál Gyula. Kovács Szabolcs az utolsó hat
meccset már végigjátszotta, míg Németh
I. József sérülései miatt csak kilenc meccsen
tudott pályára lépni. Kiváló kapusaink fel-
váltva védtek: Tóth Jenô kilenc meccsen,
Tóth András pedig hat találkozón, Jenô a
bajnokik mellett többször védhetett a ré-
gió-válogatottban is. Ambrus Attila a sze-
zon vége felé kapott több lehetôséget, há-
rom teljes meccse is volt a nyolc alkalom-
ból, Velencei Tibor hétszer lépett pályára
csereként, míg Baranyai Zsolt hatszor. A ka-
pott sárga és piros lapok számából lehet kö-
vetkeztetni egy-egy csapat sportszerûségé-
re is. A mutató azért nem teljesen objek-
tív, mert a játékvezetés színvonala sajnos
nem ütötte meg az elvárható szintet. Nos,
a kapott lapok száma szerint a Pápa volt a
legsportszerûbb csapat, kiállításuk nem
volt, sárga lapjuk 31. Mindössze egy sárga
lappal kapott többet a büki csapat, a má-
sodik helyük azért kicsit fenntartásos a celli
meccs tükrében. Egy-egy piros lapja volt a
mosonmagyaróvári csapatnak 38 sárga
mellett és a celli csapatnak, mi viszont az
egész mezôny legtöbb sárgáját kaptuk a 41
lappal. A másik végleten 6-6 piros lapja volt
a Csornának a 32 sárga mellett és a Kôszeg-
nek 34 sárga mellett, de a negatív csúcs
mindenképpen a Várpalotáé a 8 kiállítás-
sal és 34 figyelmeztetéssel.

»DOTTO

Félidôs számadás
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KEMENESVÍZ
VÍZKÖZMÛ ÉPÍTÔ ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft.

Celldömölk, Nemesdömölki u. 20.
Tel.: 06/95/521-001

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és nagyon

boldog újévet kívánunk
minden kedves
vendégünknek!

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

MACI CUKI

Tisztelt celldömölki lakosok!
Közelednek az ünnepek, itt a karácsonyi vásárlások ideje! December
hónapban átlagosan 25%-kal több napi fogyasztási cikket, élelmiszert
vásárolunk, mint az év egyéb idôszakában. Ebben a hónapban
különösen sok italféleséget vásárolunk. Ezek a termékek szelektíven
gyûjthetõ italos kartondobozokban, illetve mûanyag- és
üvegpalackokban kerülnek forgalomba.
Karácsonykor az ajándékokkal együtt kerül a kosarunkba az éves
papírcsomagolás közel 30%-a is, az ünnepek tehát nemcsak a
családok pénztárcáját, de a környezetet is jelentôs mértékben
terhelik, terhelhetik.

Ezért különösen fontos az, hogy ebben az idôszakban is szelektíven,
azaz anyaguk szerint különválogatva gyûjtsük a hulladékká vált
csomagolást. Figyeljünk rá, hogy azok az italcsomagolások,
kartondobozok, mûanyag fóliák, bevásárló reklámtáskák, amik
különválogatva hasznosíthatóak, a szemetes helyett a szelektív
edényekbe kerüljenek.
Ajándékozzuk meg a környezetünket is ezzel a kis odafigyeléssel,
szelektáljunk karácsonykor is!

Ezekkel a gondolatokkal szeretnék A CELLI HUKE Hulladékkezelési Kft.

nevében SZERETET TELJES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ

ESZTENDÔT kívánni MINDANNYIUKNAK!

Köszönjük az egész éves együttmûködésüket és kérjük, hogy 2011-
ben is legyenek partnereink a szelektív gyûjtésben, hogy Önökkel
közösen jelentôsen csökkentsük a környezetünk terhelését!

HULLADÉKUDVAR NYITVA TARTÁSA AZ ÜNNEPEK KÖZÖTT:

2010. dec. 24. 8,00–12,00 • 2010. dec. 25., 26. zárva    
2010. dec. 27–31. 8,00–12,00 • 2011. jan. 1., 2. zárva

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván a 
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Nézzen be hozzánk – megéri!

Készüljön a karácsonyra
a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet

kedvezményes hitelébôl.
(Maximális összeg: 2 millió Ft.)

500 ezer Ft-ig 1 napos ügyintézés.
Akciónk 2010. november 15-tôl december 31-ig tart.

THM: 17,80% (2 millió Ft 5 évre).

Kis bank – nagy lehetôségek!

Celldömölk I., Kossuth u. 18. • Telefon/fax: 95/420-035
E-mail: repcelaktksz.kirend.cell@cellkabel.hu

Celldömölk II., Hegyi u. 1. • Telefon/fax: 95/420-507
Ostffyasszonyfa, Kossuth u. 60. • Telefon/Fax: 95/394-005

Vönöck, Kossuth L. u. 69/b. • Telefon/Fax: 95/485-010
Honlap: www.repcelaktksz.hu

Minden, ami fontos: www.vulkanfurdo.hu 06 95/525 070

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

Á L D O T T ,  B É K É S  K A R Á C S O N Y I  Ü N N E P E K E T !
LEPJE MEG SZERETTEIT  EGÉSZSÉGMEGÔRZÔ AJÁNDÉKUTALVÁNNYAL!

Ünnepi nyitva tartás:
Dec. 24.: zárva • Dec. 25.: 14.00–21.00 • Dec. 26.: 9.00–20.00

Dec. 31.: 9.00–15.00 • Jan. 01.: 14.00–21.00

Mi is lenne jó az ünnepek után?
• Mozogni!

• Pezsgô buborékok közt ellazulni!
• Mindezt olcsón megúszni!

Mi segítünk Önnek! 
Jan. 3-án, hétfôn fantasztikus napi belépôjegyek

gyógymedence használattal: 300–600 Ft/fô.
Ha részt vesz fürdônapi játékunkban, a legközelebbi
fürdônapon még ezt az árat sem kell megfizetnie!

F Ü R D Ô N A P O K  2 0 1 1 .  M Á J U S I G  M I N D E N  H Ó N A P  E L S Ô  H É T F Ô J É N .

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.
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GYÜMÖLCSÉDESSÉG-újdonságok a Caffé Löliben!
Exkluzív kivitele miatt kitûnô ajándék mind a hazai, mind a külföldi ven-
dégek, cégek számára. A termékek egészségesek 
(az aszalványok és olajos magvak számtalan
jótékony hatása miatt), egyedi ízvilágúak, így
a táplálkozásukra odafigyelô vendégek
igényeinek kielégítésére is alkalmasak.
Nem csak küllemében, de tartalmában is
rendkívüli, nagyon egészséges és igazán finom. 

A tavalyi évhez hasonlóan idén is karácsonyi csomagokkal készülünk, ame-
lyeket különbözô árkategóriában vásárolhatnak meg szeretteiknek illet-
ve cégek alkalmazottaiknak vagy üzleti partnereiknek.
A csomagok tartalmaigény szerintválasztható a kávézóban kapha-
tó jó minôségû, különleges és páratlanul finom édességek, teák és
pálinkák közül, pl:

▲ Mártogatós belga forró csokoládék
▲ Örmény mézes Marlenka torta és 

Marlenka golyó desszert
▲ Valódi lajosmizsei pálinkák
▲ Eredeti hungarikum gyümölcsédességek
▲ Szálas teák

Egyedi elképzelés illetve nagyobb mennyiség rendelése ese-
tén kérem kedves vendégeimet, hogy december 15-ig szí-
veskedjenek jelezni a kávézóban, dr. Géfin tér 1. (mûv. köz-
pontban) vagy a Bíró Friderika 06 70/319-87-81-es tel számon.

Szilveszteri Mulatság
18.00–19.00 Kapunyitás
20.00 Szilveszteri gálavacsora
menü: Hortobágyi húsos palacsinta

Kacsasült pezsgôs káposzta
Ropogós malackaraj
Cordon bleu, rizibizi, házi savanyúság
Tortavariációk

22.00 KÜLÖNÖS SZILVESZTER – zenés, 
táncos óévbúcsúztató mûsor

24.00 Tombola, újévi kóstoló: töltött káposzta, 
lencse akadékkal

Zenél a Halmosi Duó!

B. Ú. É. K.

9500 Celldömölk
Sági út 56.

Telefon:
0670/328-0789

E-mail:
vasvirag@cellkabel.hu

Jelentkezés 
a KMK recepcióján
vagy 70/328-0789-es
telefonszámon.

Jegyár:
6.000 Ft/fô Pezsgô, sör, bor,

pálinka

különlegességek

Szuperbronz EU 0,3 csô:
• Biztonságos, szabályozott kereteken belüli barnulás
• Veszélyeket nem hordoz
• Lehetôséget ad pihenésre, relaxációra, kikapcsolódásra
• A szoláriumozás pozitív hatásai érvényesülnek (D-vitamin termelés,

téli depresszió ellen, erôsíti az immunrendszert, megakadályozza a
csontritkulást, csökkenti a mell-, vastagbél- és prosztatarák kockázatát)

• Kezelést adunk el (hosszabb idôt töltünk el a szoláriumban, de a szín
tartósabb marad)

• Nem éget, nincs bôrpír

Bejelentkezés, információ: 06 70/628-4960
Cím: Celldömölk, Szentháromság tér 6/a
Nyitva: hétfôtôl péntekig 10.00–12.00; 13.00–21.00
szombat: 10.00–12.00; 14.00–21.00 vasárnap 14.00–21.00
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