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Fa-Gyula Faáru Bolt
Celldömölk, Sági u. 47.
Tel. 95 423-177

Fűrészlapot Fa-Gyulától!
Kiváló minőségű ipari
szalagfűrészlapok
Körfűrészlapok 30 féle méretben kaphatóak.
Automata gépeinken élezést, hajtogatást,
szalagfűrész hegesztést vállalunk.

Szerszámok, elektromos
kisgépek nagy választékban
kaphatók.
Üzletünk az Extol, Extol prémium
Celldömölki mintaboltja.

A Kemenesvíz
Víziközmű Kft.
az alábbiakról tájékoztatja
a tisztelt lakosságot!
A Kemenesvíz Víziközmű Kft. tudomására jutott, hogy Celldömölk Város közigazgatási területén vidéki vállalkozók magánterületen lévő szennyvízcsatorna mosatást végeznek –
főleg cégeknél –, melyért borsos árat kérnek,
és a Kemenesvíz Víziközmű Kft.-re, mint megbízóra hivatkoznak.
Ezúton szeretném tájékoztatni a tisztelt lakosságot, a cégvezetőket, hogy a Kemenesvíz
Víziközmű Kft. kizárólag Hegedűs Ferenc celldömölki vállalkozóval végeztet szennyvízcsatorna mosatást elõzetes bejelentés alapján.
A saját érdekükben kérem, szíveskedjenek körültekintően eljárni a fentiekkel kapcsolatban.
KÖSZÖNETTEL: PIRI BALÁZS
ÜGYVEZETÕ IGAZGATÓ
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» AKTUÁLIS

Ha teszünk a holnapért, akkor várhatunk tõle valamit
Elmondhatjuk a zsoltárossal, hogy „a Te
kegyelmedrõl elmélkedünk ó Isten, a
Te templomod belsejében” (Zsolt
48,10). Valójában Isten kegyelme nyugodott meg templomunk másfélszáz
éves történetén, de most is, amikor a
mai, anyagiakban szûkös világban sikerült felújítani, elkészíteni erre a szép jubileumra. Isten végtelen kegyelme,
hogy alsósági evangélikus templomunk
szentelésének 150. évfordulójára, a
templom és az orgona Krisztus Urunk
kegyelmének 2012. évében felújult.
Van tehát okunk örömre, hálaadásra

házának építését. Dávid király templomépítési modelljét követtük, amikor
gyülekezetünk közgyûlése a presbitérium javaslatára adományt kért minden
egyházáért felelõsséget érzõ testvérünktõl. Ezt olvassuk 1 Krón 29,5/b és
9. versekben: „Ha valaki adni akar szabad akarata szerint, töltse meg az õ
kezét ma, és adjon, amit akar, az Úrnak…És örvendezett a sokaság, hogy
szabad akaratukból adtak, mert tiszta
szívükbõl adakoztak az Úrnak. Dávid király is nagy örömmel örvendezett.”
Tudom, tudjuk, sõt az Úr is látja, hogy

ezért a szent hajlékért, az Alsósági
Evangélikus Egyházközség templomáért. Elmondhatjuk 1 Sám 7,12 alapján
„Mindeddig segítségül volt nekünk az
Úr”. Az elõdök egy gyönyörû, szép
templomot hagytak ránk, ezért a mai
utódoknak gondoskodni kell a karbantartásáról, fejlesztésérõl. Hisszük azt,
ha valamit teszünk a holnapért, akkor
valamit várhatunk tõle… Meg vagyok
gyõzõdve afelõl, hogy boldogok azok,
akiknek van igazi szentélyük, istentiszteleti összejöveteli helyük. Legyen az
akár fenséges, akár egyszerû, legyen
városban vagy hegyek barlangjában.
Boldogok vagyunk mi is, alsósági evangélikusok, hogy Isten megáldotta kezünk munkáját, és egy megszentelt új
lelki otthonban szólhat az ének, szárnyalhat az ima, és a szószékrõl szólhat
az Ige, mely által a hit lángja gyúlhat
sokak szívében. Hisszük, hogy igazi áldásban részesül mindenki, aki a szeretet által megszentelt adományával,
kétkezû munkájával támogatja az Úr

milyen nehéz idõket élünk. Minden fillér a mindennapi kenyérre is kevés.
Mégis nagyon sokan dicséretre méltó
szerénységgel, hûséggel és áldozatkészséggel adták adományaikat. Nagyon megindító volt egy-egy idõs testvérünknek az adománya, aki kevés kis
megspórolt pénzét, majdnem mind erre a célra ajánlotta fel, példát mutatva
sokunk számára. Bizonyára megtapasztalhatták a testvérek, akik adakoztak,
hogy annak, aki az Úrnak ad, több marad, mint addig volt!
A körülöttünk lévõ világ néha elbizonytalanít bennünket, de mindig kapunk
erõt az Úr Istentõl a küldetésünk teljesítésére, gyülekezetünk, egyházunk
épülésére, Istennek dicsõségére. Mi,
sági evangélikusok egyet jól megtanultunk a másfél évszázados templomunk
és gyülekezetünk történetébõl: ha teszünk a holnapért, akkor várhatunk
tõle valamit!
»KEREKES CSABA

Ha minden nemzedék teljesíti a küldetését, akkor a nemzet megmarad. Ha a
hívek minden nemzedéke teljesítené
küldetését, és azon megnyugszik Isten
áldása, akkor az Egyház megmarad. Ha
egy családon belül mindenki teljesíti a
rá vonatkozó részét, akkor a családnak
reményteljes jövõje lesz. Tudjuk ezt itt
Alsóságon, az evangélikus gyülekezethez tartozó hívek, gyülekezeti vezetõség
és annak felügyelõje és lelkésze.
Ezek és ehhez hasonló gondolatok fogalmazódtak meg bennünk, amikor az
alsósági evangélikus templomunk szentelésének 150. évfordulójára készültünk. Jó lenne mindent megtenni, ami
rajtunk múlik, természetesen kihasználva a mai kor lehetõségeit (pályázatait),
hogy jövõje legyen közösségünknek,
melynek jelképe a másfélszáz éve
épült templom. Igaz, az elõkészületek,
az elsõ gondolatok, jóval korábban fogalmazódtak meg, úgy 6–8 évvel ezelõtt. De nemcsak a mi gondolataink
voltak a mérvadók, hanem az Úr gondolatai találkoztak, sõt formálták a mienket. Így kezdõdött el az a munkafolyamat, ami most ért véget, egy ünnepi, püspöki jubileumi hálaadó istentisztelettel szeptember 15-én, szombaton.
Megújult ünnepi külsõ és belsõ szépség ragyogott az 1862-ben épült templomon, de azokon is, akik élõ kövei
gyülekezetünknek, akik valamiképpen
részt vettek ebben a megújulásban,
megújításban. Itt volt közöttünk a gyülekezet volt lelkésze, Vetõ István lelkész úr, akinek az idején, 2008-ban kívülrõl megújult teljesen a templom
Lada Dénes alsósági származású testvérünk több, mint 9.000.000 Ft adománya által. Végtelenül örültünk, hogy
Dénes bácsit itt köszönthettük, aki bár
97 éves, együtt örült velünk, szerettei
körében.

EVANGÉLIKUS LELKÉSZ
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Jubileumot ünnepeltek az alsósági evangélikusok
A kezdetben tétova, mintegy félénken
megszólaló hangok egyre teltebben
szóltak, végül akkordokban teljesedtek
ki. Nem csoda, hiszen szeptember 15én ünnepelte a sági evangélikus gyülekezet a templomszentelés 150. évfordulóját és ezen a napon szólalt meg újra a felújított orgona is.
E kettõsség szólalt meg a jubileumot
ünneplõ nyitóversben, Reményik Sándor: A kövek zsoltára c. költeményében
is. Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) evangélikus egyházkerület püspöke prédikációja felvezetõjének a 103.
zsoltárt választotta: „Az Úr irgalmas és
könyörületes, szelíd a haragban és gazdag az irgalomban… Mert amilyen magas az ég a föld felett, olyan nagy irgalma az igazak iránt…” Ezután a mérhetõ és mérhetetlen mértékekrõl beszélt: az idõrõl, a hívõk létszámáról, a
születési és halálozási arányokról mint

A VÁROS VEZETÕI ÁTADTÁK AJÁNDÉKAIKAT
AZ EGYHÁZ KÉPVISELÕINEK

mérhetõrõl, majd kitekintett a világûrbe, a csillagokra – mint az Isten mérhetetlen teremtményeire. Felhívta a figyelmet a csillagok, a különbözõ galaxisok közötti távolságokra: ma az ember is ilyen távolságra került Istentõl,
de Isten továbbra is keresi a kapcsolatot az emberrel: ezért épülnek és újulnak meg templomok. És észrevétlenül

Városunkban járt Kiss Péter
Kiss Péter országgyûlési képviselõ, Celldömölk Város díszpolgára járt városunkban szeptember 21-én. Az országgyûlési
képviselõ ittjártakor felkereste városunk
új turisztikai beruházásait. A bejárás elsõ
állomása a Vulkán Gyógy- és Élményfürdõ
volt, majd a többi, épülõ idegenforgalmi
célpontot is megszemlélte.
– Szerencsés helyzetben vagyok, hiszen itt
lehettem az ezredfordulót követõ években, amikor megszülettek ezek a tervek.

Most pedig nyomon követhetem, hogy a
tervekbõl, miként válik valóság. A Vulkán
Gyógy- és Élményfürdõn épülõ négycsillagos szálloda és kemping nemcsak egy
színfolt lesz Nyugat-Magyarországon, hanem egy újabb pillére lesz a hazai turisztikai kínálatnak. Ami még fontosabb,
hogy az itt élõknek ez büszkeség és megélhetés, a városnak pedig vonzerõ – fogalmazott Kiss Péter. Az országgyûlési
képviselõ bejárta a Ság hegy lábánál
épülõ új létesítményt, a Vulkán Park láto-

Ismét jönnek a járások
Január elsejétõl új változások lesznek a
közigazgatási rendszerben Magyarországon. 2013-tól ismét létrejönnek a
magyar közigazgatás egykor szerves
egységét képezõ járások. A járások kialakításának feltételrendszerérõl konzultáltak a települések elsõ számú vezetõi azon a fórumon, amelyre Harangozó Bertalan kormánymegbízott szeptember 18-án várta a kistérségi polgármestereket.
A Magyar Közlönyben közzétett kormányrendelet melléklete szerint 2013.
január 1-jétõl hét járási székhely lesz
Vas megyében. Köztük szerepel Celldömölk is, mely szintén járási székhelyként fog mûködni. Az ezzel járó változásokról illetve ennek hozadékáról
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Harangozó Bertalan megyei kormánymegbízottat kérdeztük. – A területi államigazgatás átalakításának egy újabb
állomásához érkeztünk, január elsejétõl felállnak a járási hivatalok. A magyar közigazgatásban már az elmúlt
évszázadokban jelentõs szerepet betöltött járási rendszer újjászervezésre
kerül a kormányzat döntése nyomán –
fogalmazott a Vas Megyei Kormányhivatal vezetõje. – Az államigazgatási
ügyintézés tekintetében remélhetõleg
nem lesz látványos a változás, az állampolgárok e tekintetben semmiféle
fennakadást nem tapasztalnak majd. A
kormánymegbízott ennek érdekében
járja a megyében létrejövõ hét járási
székhelyet. A fórumokon a polgármesterekkel és a jegyzõkkel közösen tár-

ráirányította a tekinteteket a felújított
alsósági templomra, az orgonára, melyek eszközül szolgálnak ehhez a kapcsolathoz. A felújítás kezdeteirõl Vetõ
István cinkotai lelkész beszélt, majd
Kerekes Csaba alsósági lelkész ecsetelte a felújítással járó örömöket, nehézségeket. Köszöntötte Lada Dénest, aki
kilenc millió forintot ajánlott fel a
templom felújítására, és személyesen
is jelen volt a jubileumi alkalmon. Köszöntötte továbbá Fehér László polgármestert, Söptei Józsefné alpolgármestert és Erdélyi Antal részönkormányzatvezetõt, akik szintén sokat tettek a
templom felújításáért. Köszönetet
mondott még a helyi vállalkozóknak,
akik munkájukkal segítették a nagyszabású beruházást. Az istentisztelet
közgyûléssel folytatódott, majd szeretetvendégséggel zárult.
»LA
gatói központot, majd a Sághegyi
Múzeumba is ellátogatott. Városunk díszpolgára elégedetten nyilatkozott a megvalósulni látszó fejlesztésekrõl. A Kemenes Vulkán Park látogatói központ meghökkentõen modern és vonzó épület, egy
építészeti remekmû. Ha a kor szellemét
technikájában is képes lesz hozni, akkor
Magyarországon egyedi turisztikai vonzerõ lesz – vélekedik Kiss Péter. Meglátása
szerint a város innovációja ezzel még
nem zárult le, az idegenforgalmi elképzelések további fejlesztéseket vonzanak
maguk után.

»VZS
gyalják meg a járási rendszer megalakításának humánpolitikai és infrastrukturális feltételrendszerét. – A kormányablakok felállásával egyszerûbb államigazgatási ügyintézést remélünk. Ez az
egyik feltétele a járási rendszer létrehozásának, a másik pedig, hogy az állam az önkormányzatokra illetve a
jegyzõkre telepített államigazgatási
hatáskörök jelentõs részét visszaveszi
és saját szervezeti keretei között fogja
ellátni január elsejét követõen – mondta Harangozó Bertalan. 2013-tól a járási hivatalokhoz kerülnek az okmányirodák, továbbá 80 törvényi szinten szabályozott államigazgatási feladat. A
kormánymegbízott úgy fogalmazott,
hogy a települések elsõ számú vezetõinek közös politikai felelõssége, hogy
az államigazgatási ügyintézés feltételeit biztosítsák az állampolgároknak.
»VZS
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Új parkolót avattak Alsóságon
Megszépült a Városi Általános Iskola
Alsósági tagintézménye elõtti parkoló
terület. A korábban fûvel, majd salakkal borított terület térköves burkolatot
kapott, a hivatalos átadásra szeptember 14-én került sor.
A felújított parkolóövezetben 13 férõhelyes parkolót alakítottak ki, melybõl
egy a mozgáskorlátozottakat szállító
jármûvek részére készült. Az új, térkõburkolatú parkoló vélhetõen nemcsak
az alsósági iskolába érkezõk igényeit
szolgálja majd ki. Mivel az óvoda szintén a közelben található, így az oda a
gyermekeikért gépkocsival érkezõ szülõk számára is megfelelõ megállóhelyet biztosít. Az ünnepélyes átadáson
elsõként Fehér László polgármester
szólt az egybegyûltekhez, majd a köszöntõ szavakat Erdélyi Antal, az
Alsósági Részönkormányzat vezetõje
vette át, aki örömét fejezte ki, hogy a

beruházással a városrész régi álma valóra válhatott.
– A parkoló eddig is az iskola elõtti területen volt, de mivel nem volt szilárd
burkolata, ezért azok a szülõk, akik autóval hozták gyermeküket az iskolába
illetve az óvodába, a fõút mellett álltak
meg, ami közlekedés szempontjából
nagyon balesetveszélyes volt. Az új
parkoló nemcsak a balesetmentes köz-

Hazalátogattak a Baráti Kör tagjai

A Kemenesaljai Baráti Kör szeptember
15-én tartotta õszi közgyûlését. Az
Egyesület már évtizedek óta él és
mûködik Celldömölkön.
A baráti kör tagjai legutóbbi találkozójukon megnézték a Ság hegyet, a felújított Sághegyi Múzeumot, a város
fejlesztéseit, köztük az épülõ szállodát,
kempinget. Az egész napos program
része volt a Kemenes Vulkán Park látogatói központjának megtekintése is,
mely a város egyik legnagyobb beruházása. A látogatói központ aulájában
Fehér László polgármester beszélt a
megvalósult és folyamatban lévõ beruházásokról, majd Pálné Horváth Mária
alelnök köszöntötte és kalauzolta végig
a látogatói központ termeiben a vendégeket. A délután folyamán a fürdõre

látogattak el a baráti társaság tagjai,
ahol a pihenés, fürdõzés mellett információkat kaptak a fürdõ átépítésérõl
szóló új tervekrõl. Zsiray Ferenc, a Kemenesaljai Baráti Kör elnöke elmondta, hogy szeretnék továbbra is ápolni a
kapcsolatokat szülõvárosukkal, hogy ez
az összetartó erõ megmaradjon, és
azok a fiatalok, akik a baráti körtõl tanulmányi ösztöndíjat kaptak, ugyanúgy
visszajárói legyenek ennek a városnak.
Ezen kívül fenntartják azt az anyagi lehetõséget, amellyel a celldömölki tehetségeket támogatni tudják. Idén is
meghirdetik a középiskolák számára a
Szente–Jónás pályázatot, mely a képzõmûvészet és versírás területét karolja fel. Ezeket a terveket a jövõben is
szeretnék megõrizni és erõsíteni.
»BALÁZS HAJNALKA

lekedést segíti elõ, a térköves burkolat
esztétikus környezetet teremt az iskola elõtti területen.
Az ünnepélyes avatást a kifeszített
nemzeti színû szalag átvágása tette hivatalossá. Az átadón egy osztrák vendég, Josef Ebert is tiszteletét tette, õ
két éve asztaliteniszezik városunkban.
Az eseményen egy eredeti osztrák válogatott mezét ajándékozta az alsóságiaknak. A parkoló átadását követõen
az alsósági városrész apraját-nagyját
játszóházi programok várták a Sportcsarnokban. A délutáni kikapcsolódást
Celldömölk Város Önkormányzata valamint az Alsósági Részönkormányzat a
Cselekvõ Összefogással Celldömölkért
Egyesülettel karöltve szervezte meg.
Az õsziesre fordult idõjárás nem szegte
kedvét a gyerekeknek, lelkesen válogattak a különbözõ játékstandok között. A szerencsésebbek az élmények
mellett ajándékokkal térhettek haza a
pénteki tanítási napon.
»VAJDA ZSUZSA

Lakossági fórum volt
a 6-os körzetben
Lakossági fórumot tartott a 6-os számú választókörzetben szeptember
19-én a körzet választott képviselõje,
Söptei Józsefné alpolgármester-aszszony. A fórumon jelen volt Fehér
László polgármester is, aki beszámolt
eddigi tevékenységérõl, valamint a
városvezetés további terveirõl. A lakók többsége kifogásolta az utak, járdák állapotát a körzetben, többen a
kórház mûködésére kérdeztek rá. A
körzet közbiztonságát sem találták
jónak a lakók, erre vonatkozólag is
elmondták javaslataikat, kérésüket.
Lakossági javaslatra 2013 júniusában
megrendezik a Dömölki Fesztivált,
melynek szervezésében szívesen
részt vesz a körzet képviselõje is.
A körzet Dózsa, Kossuth, Wesselényi
utcai, valamint Szabadság téri lakói
számára lakossági fórumot október
1-jén 18.00 órakor, az ÁFÉSZ irodájában (Kossuth u. 15.) tart Söptei Józsefné, a 6-os körzet képviselõje.
»LA

» APRÓHIRDETÉS
Bontott tetõcserép, kb. 1500 db eladó
Szergényben. Ár: 30 Ft/db. Tel.: 06
30/509-9856
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Élet az Aranyketrec mögött
Beszélgetés az intai évekrõl Dr. Kiss-Vámosi Józseffel és Dr. Konta Ildikóval
Kissé hûvös, szeles idõ volt szeptember
6-án. A nap még nem döntötte el,
hogy kisüssön, vagy inkább elbújjon a
felhõk mögé. Az impozáns, ámde felújításra szoruló épület mégis vonzotta
az embereket. Csak jöttek, jöttek a csoportok: Sárvárról, Szentgotthárdról, Kamondról, Bázakerettyérõl, Kehidakustányból, helybõl is természetesen,
hogy csak néhányat említsek… és jöttek Budapestrõl õk, akik jobban ismerik ezt az intézményt és a betegeket,
mint bárki más. Az ünnepre, az intézmény fennállásának 60. évfordulójára
eljött, és együtt ünnepelt a többiekkel
az a két ember, akik nemzetközi hírûvé
tették Intaházát: dr. Kiss-Vámosi József
pszichiáter és dr. Konta Ildikó szakpszichológus. Velük beszélgettem a jubileum alkalmából.
– Hatvan évvel ezelõtt éppen ezen a
napon, szeptember 6-án érkezett meg
Benedek István ide, Intaházára, a
Batthyány-Strattmann kastélyba – kezdi mondandóját Dr. Kiss-Vámosi József,
az intézmény egykori igazgató-fõorvosa. Benedek professzor alapította meg
itt az ideggyógyintézetet, és errõl
megjelent egy regénye is, Aranyketrec
címmel.
»Mit jelent a kifejezés: Aranyketrec?
– A beteg maga is bezárkózik, tehát
mintegy ketrecet von maga köré, de a
társadalom is el akarja rekeszteni, mintegy a ketrecbe tuszkolja. A benedeki kifejezés enyhít ezen: ha már ketrec van,
a mi feladatunk, hogy legalább aranyozzuk be ezt a ketrecet. Érezze jól
magát itt a beteg. Elõdeink is, mi is, és
utódaink is erre törekednek.
»Önök hogyan kerültek ide?
– Benedek Istvánt Goldschmidt Dénes
követte, aki 12 évig vezette az intézményt. Õ tudományosan alapozta meg
az itteni munkát. Nagy gyógyszerkutató is volt, ez fontos, hiszen akkoriban
még elég kevés gyógyszer állt a pszichiátriai gyógyítás szolgálatában. Õ is a
benedeki szemléletet követte. Én Pomázon kezdtem a pszichiáteri pályámat, 12 évet töltöttem ott el. Goldschmidt Dénes javaslatára helyeztek át
Intaházára, amit nagy megtiszteltetésnek tartottam.
»Mi indít egy embert arra, hogy éppen
a pszichiáteri pályát válassza?
– Én tulajdonképpen nem is akartam
orvos lenni. Engem a történelem vonzott, és történész pályára készültem,
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de amikor 1952-ben, a felvételi elõtt
rájöttem, hogy a történelmet átpolitizálták, kerestem egy olyan pályát, ami
politikamentes: az orvosi pálya ilyennek tûnt. Felvettek. Tanulmányaim során a szülészet-nõgyógyászat vonzott
leginkább, de ötödéven szembesültem
egy problémával: nem akartam abortuszt végrehajtani. Lett belõle nehézségem a vizsgán, de a végén sikerült. És
ott, a diplomázás küszöbén eltöprengtem: miért lettem én orvos, ha szülész
nem tudok lenni? Ekkoriban kezdtem
hallgatni dr. Horányi Béla professzor
elõadásait neurológiából, az organikus
ideggyógyászatot. Megtetszett. Megvan: nekem neurológusnak kell lennem! Akkoriban még jobban összefüggött a neurológia a pszichiátriával. Nem
egy szakvizsga volt, de akinek megvolt
az egyik, a másikból lehetett felezni,
tehát hat év alatt meg lehetett szerezni a kettõt. Mivel amikor végeztem,
nem volt neurológusi hely, elhelyezkedtem pszichiátriára. Úgy megszerettem, hogy maradtam is ezen a pályán. Nem elhivatottság miatt választottam a pszichiátriai pályát, de idõvel
megszerettem.
»Dr. Konta Ildikót, a pszichológust, a
feleséget is megkérdeztem, õ hogyan
emlékszik vissza a kezdetekre. Elõször
kapcsolatuk kezdeteirõl mesél.
– Minél hosszabb az életünk, annál
több asszociáció jut eszünkbe vele kapcsolatban. Én 1965-ben ismertem meg
Kiss-Vámosi József fõorvos urat. Akkor
még egyetemre jártam azzal a szent
elhatározással, hogy munkapszichológus leszek, de megismertem a betegeket a pomázi intézetben, és nagyon értékes embereket találtam közöttük.
Egyszer csak jött egy fõorvos, aki bemutatkozott a betegeinek, elõre engedte õket, tehát nagyon emberséges
volt. Az igazsághoz tartozik, hogy

egyetemistaként volt olyan elhatározásom, hogy én orvossal nem fogok kapcsolatba lépni. A szerelem kapuját
azonban megnyitotta az a mondata,
amikor jeleztem a betegeivel való tisztességes bánásmódjával kapcsolatos
észrevételemet, azt felelte: – Kérem,
kedves kollegina, a betegben is tisztelni kell az embert… – és elmorzsol egy
könnycseppet a szeme alatt, az emlékezés könnycseppjét. – Kapcsolatunk
így kezdõdött. Az egyetemi éveim alatt
házasodtunk össze, ennek most 45
éve. Gyakorlatilag a szakmai élet, a tanulmányok, az itt töltött 24 év az emberi kapcsolatunknak a kiteljesedése,
egyúttal beteljesedése is volt. Azt gondolom, nagyon jó, hogy a férjemet az
élet a pszichiátria felé terelte, mert az
a humánum, amit mindig is magában
hordozott, igazából itt tudott kibontakozni. Az idõ tájt ez a szó, hogy önkormányzat nem is létezett, Dr. Kiss-Vámosi József hozta létre még Pomázon a
betegek önkormányzata terápiás közösségét, Goldschmidt Dénes találta õt
utódjának, mert tudta, hogy szemléletében folytatódik az a humánum, az a
gyógyászati eljárás, amelyet õ elkezdett. Így is lett, és nyitottunk a külvilág
felé is, úgyhogy híres lett Intaháza
Leningrádtól Montrealig. Goldschmidt
Dénes kapcsolatai egyre szélesedtek,
és mi ezt folytattuk. Többen kérdezték
tõlünk, mit keresünk itt, az Isten háta
mögött. Lehet, hogy valóban elszigetelve éltünk, hiszen négy kilométerre
volt a legközelebbi lakott település, de
ide jött a világ. A Dinamikus Pszichiátriai Világszövetség elnöke is idejött,
és akkor azt mondta a Montreali Világkongresszuson, amelyre meghívott,
hogy Intaháza az egyetlen olyan pszichiátriai intézmény a vasfüggöny mögött, ahol a betegeknek és a dolgozóknak is nyílt, öntudatos tekintetük van –
ezzel nagyon megemelte a rangunkat.
Noha a rendszerváltoztatás utáni
idõszakban jártunk, a 90-es évek elején még mindig nem volt könnyû kijutni az Amerikai Egyesült Államokba.
Hogy kimehessünk a világkongresszusra, ebben Limpár József volt a segítségünkre. Mi nem takargattunk semmit.
A szegénység, a pénztelenség adott
volt, hogy hol önálló volt, hol valamelyik intézményhez csatolták, arról nem
tehettünk. Ezt igyekeztünk a szakmai
különlegességgel ellensúlyozni.
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»Mitõl volt Intaháza különleges?
– Én annak idején különbözõ mûvészeteket tanultam. A képzõmûvészetet és
a zenét összevontam, és zenei hátterû
festést hoztam létre, ezt tanítom mégmost is az egyetemen. Diagnosztikailag
is, terápiának is jó volt. A zenei hátterû
festésben egyszer csak kitûnt egyik
vagy másik beteg, és így alakult meg
az Intai Festõk Köre. Mivel idejött a világ: Örkény István, Szikora János rendezõ, Kecskeméti Károly, aki a Fiatal
Mûvészek Klubjának az igazgatója volt,
elkezdtünk kiállításokat szervezni a
környéken, sõt az országban. A betegekkel együtt hoztuk létre logónkat is:
a Nap a szeretet és az energia, és van
egy nyitott lengõ ajtó, ami azt jelenti,
hogy mindkét oldalról átjárható.
Hétfõnként, mert akkoriban még hétfõnként nem volt tévé, Hétfõ Est Kör címen alakítottunk egy irodalmi kört, és
jártunk szerepelni a környéken. Hihetetlen felemelõ élmény volt a betegek
számára is. Volt olyan bácsi a környéken, aki kezet csókolt a betegeknek,
hogy az elsõ irodalmi élményét tõlük
kapta. Ezáltal átértékelõdött a „bolond”
kifejezés. Szinte irigyeltek lettek, hogy
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ilyen helyen dolgozhatnak. Az itteni
gyakorlatra építve alapítottam meg a
Magyar Zeneterápiás Egyesületet. A
posztgraduális képzéseimnek is intai
gyökerei vannak...
Nagyon nehéz másnak lenni. Pszichológusnak, pszichiáternek lenni sem
könnyû. Az Országos Pszichiátriai és
Neurológiai Intézet volt az egyik pólus,
a másik pedig Intaháza lett.
»Dr. Kiss-Vámosi József veszi át a szót:
– A beiktatásomkor elmondtam, hogy

munkahelyen, munkaidõben alkohol
fogyasztása nincs, ami nagy közfelháborodást váltott ki, de késõbb mindenki belátta, hogy erre szükség volt, mert
nem lehet úgy alkoholfüggõ beteget
gyógyítani, hogy alkoholos lehelettel
lehelünk rá. Levetettem a rácsokat az
ablakokról. Jósoltak: nagy baj lesz abból… – mégsem ugráltak ki. Bevezettük
a porcelántányérból evõeszközzel való
étkezést és az abrosz használatát. Egy
másfajta igényességet is hoztunk magunkkal, és ezt átvették az utódaink is.
»Milyen gyakran járnak ide vissza?
– Van, amikor csak beugrunk, de ahogy
telnek-múlnak az évek, egyre hosszabbak a kilométerek – mondja ismét Ildikó. – Tuját hoztam az intézetnek, mert a
tuja nem más, mint életfa: életet adsz
vele annak, akinek adod és a magad
életét hosszabbítod meg vele, ha adod.
És beszélgetünk még sokáig a múltról,
szakmáról, magánéletrõl. És még sokáig foglalkoztat a gondolat: hogyan fér
meg egymás mellett egy emberben
ennyi tisztelet a másik iránt, ennyi önállóság és kreativitás? Azt hiszem, õk
már ismerik a titkot, mit jelent: élni, és
élni hagyni…
»LOSONCZ ANDREA

Elõkelõ helyen végzett a szülészet
Másodszor osztotta ki az „Év szülészete” elismerést az ország egyik
legnagyobb baba-mama portálja, a
babaszoba.hu. Vas megyében a celldömölki Kemenesaljai Egyesített
Kórház bizonyult a legjobbnak, az
összesített lista tizedik helyével.
A babaszoba.hu által alapított díj sorsáról az idei évben is a legilletékesebbek: maguk a szülõk dönthettek.
A kismamák és hozzátartozóik három
hónapon át tartó szavazás során,
több kategóriában értékelték a hazai
szülészeti intézményeket, hogy újra
beszédtéma legyen a szülés és a születés helyzete, az ezt segítõk munkája és megbecsülése – olvasható a babaszoba.hu internetes oldalon. A tavalyi évben ugyanezen a szavazáson
a második helyet szerezte meg a
Kemenesaljai Egyesített Kórház.
Idén Vas Megye legjobbjaként, az
összesített lista tizedik helyére került.
– Örömmel fogadtuk az elismerést,
hiszen a szavazatok a kismamák elégedettségét tükrözik az osztályon

dolgozó személyzet munkájára és
hozzáállására vonatkozóan. Elégedett
vagyok az eredménnyel, hiszen köztudomású, hogy egy kiskórház kevesebb szülési aránnyal rendelkezik,
mint egy nagyobb kórház. Ennek ellenére sikerült elõkelõ helyezést elérnünk, amiért külön köszönet jár a
kismamáknak – fogalmazott dr. Kovács Antal osztályvezetõ fõorvos,
majd hozzáfûzte: – Nyomon követjük
a szülészeti trendeket, figyelembe
vesszük a kismamák kívánságait, és
lehetõségünk szerint ezeket teljesít-

jük is. Minél otthonosabbá szeretnénk tenni az osztályunkat, hogy a
szülõket ne nyomassza a kórházi környezet. – A baba-mama barát kórházkérdésben a kismamák véleménye a legmérvadóbb. A szülészeten
jártunkkor egy anyuka éppen hazafelé tartott újszülött kisfiával, kérdésünkre így nyilatkozott az osztályról:
– Öt napot töltöttem a szülészeten,
nagyon elégedett vagyok a kórházi
dolgozók munkájával. Az orvosok, a
szülésznõk és a csecsemõgondozók is
nagyon segítõkészek, mindent megmutatnak, amit egy újszülött gondozásáról tudni kell; hogyan kell megfogni, szoptatni, pelenkázni a picit. Ez
nagyon fontos a szülõknek, fõleg ha
elsõ gyerkõc születik a családban.
Az idei évben eddig 382 újszülött látott napvilágot a celli kórházban,
mely az elmúlt húsz év legjobb szülési arányának bizonyul. Az osztályon
dolgozók reménye szerint az év végére a születések száma elérheti az
ötszázat is, mely a szakma részérõl is
»VAJDA ZSUZSA
elvárás.
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Sághegyi Szüreti Napok 2012.
szeptember 28. (péntek)
10.00–16.30– Egész nap bábszínház – Celldömölki Bábtalálkozó. Helyszín: KMKK
színházterem.
10.00 – Megnyitó. Köszöntõt mond: Söptei Józsefné, Celldömölk Város alpolgármestere.
10.00-12.00 – A Tücsök Bábcsoport és az Ultraviolák Bábcsoport elõadásai
óvodásoknak
Mûsor:
Kissné Polyák Erzsébet: Zsákbamacska – mesejáték. Tücsök Bábcsoport.
Rendezõ: Nagy Márta.
Kicsi kocsi... – összeállítás Weöres Sándor verseibõl. Ultraviolák Bábcsoport. Rendezõ: Nagy Márta. Zeneszerzõ: Radányi Károly.
Mackódal. Ultraviolák Bábcsoport. Rendezõ: Nagy Márta.
14.30-16.30 – A Tücsök bábcsoport és az Ultraviolák Bábcsoport elõadásai iskolásoknak
Mûsor:
Vásári komédiák. Tücsök Bábcsoport.
UV show (Pletykás libák, Békák, Strucc). Ultraviolák és a Tücsök Bábcsoport. Rendezõ: Nagy Márta. Helyszín: KMKK Színházterme.
14.00 – „A mi hegyünk, a Ság” címû gyermek és ifjúsági képzõmûvészeti pályázat kiállításának megnyitója. A kiállítást megnyitja: Pálné Horváth Mária
a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár igazgatója. Helyszín:
KMKK elõcsarnok.
16.30 – Miska-kancsók (Hungaricum) – válogatás Zentay Gábor gyûjteményébõl.
„Szõlõtõke fantáziák” – válogatás Hegyi Gyula gyûjteményébõl. A kiállításokat megnyitja: Hangodi László történész, muzeológus (Tapolca). Helyszín: KMKK galéria.
17.00–20.00 – Zenés terasz – komolyzene szüreti hangulatban. Közremûködnek: Mirage Salon Quartett, Gruppo Amarcord, Beethoven Trió, Peller
Anna énekes. Helyszín: KMKK elõtti színpad.
20.00–23.00 – Jambo-party. Helyszín: KMKK elõtti színpad.

szeptember 29. (szombat)
10.00–12.00 – Szüreti játszótér – szabadtéri játékok, kézmûves foglalkozások,
arcfestés. Helyszín: KMKK elõtti tér.
10.00 – Vásári komédiák – a Soltis Lajos Színház elõadása.
14.00 – Kemenesi piac – helyi termékek, Sághegyi borok kóstolója. Helyszín:
KMKK elõtti színpad.
15.00 – Szüreti felvonulás bábosokkal, mutatványosokkal, néptáncosokkal,
mazsorettekkel és fúvószenekarokkal, zenészekkel, zászlóforgatókkal, lovasokkal, fogatokkal és a Garagulya gólyalábas kompániával.
Útvonal: Hegyi utca – Sági utca – Dr. Géfin tér.
Szüreti mûsor. Helyszín: a KMKK elõtti színpad. Köszöntõt mond:
Fehér László Celldömölk Város polgármestere.
15.00 – Szüreti palacsintasütõ verseny a KMKK elõtti téren.
16.30 – Zászlóforgatók
17.00 – Olasz dallamok – Gruppo Amarcord (Serramazzoni)
17.30 – II. Kemenesaljai néptánctalálkozó – Fellépnek: Ajka-Padragkút Táncegyüttes (Ajka), Háncs Néptáncegyüttes (Hegyfalu), Fergeteg Néptánccsoport (Nick), Sümeg Néptáncegyüttes (Sümeg), Sárvári Néptánckör
(Sárvár), Kemenesalja Néptánccsoport (Celldömölk).
19.30 – „Gyere táncolj!” – a Rocky Dilly ARRC Egyesület, az Energy Dance
Sporttánc Egyesület, valamint a Rose Dance Team táncosainak bemutatója.
20.00–22.00 óra – Szabadtéri retro disco. D.J.: Muki. Helyszín: a KMKK elõtti tér.
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Színházbérlet
2102/2013-as évad
1. 2012. november 10. (szombat)
19.00 óra
André: LULU – zenés bûnügyi komédia két részben. A Száguldó
Orfeum bemutatója.
Szereplõk: Végh Judit, Szirtes Balázs, Király Adrián, Koltai Róbert,
Ivancsics Ilona, Kertész Péter,
Bodrogi Attila. Rendezõ: Koltay
Róbert, Zene: Fényes Szabolcs,
Szöveg: Szenes Iván.
2. 2012. december 8. (szombat)
19.00 óra
Niel Simon: Pletyka – krimi-vígjáték két felvonásban, a Pápai SK
társulat elõadásában.
Szereplõk: M. Varga Veronika,
Szabó Szilárd, Szabó Erika, Nagy
Imre, Gosztola István, Sz. Csepregi
Ilona, László Katalin, Pozsgai
Balázs, Sz. Juhász Klára. Rendezõ:
Nagy Imre.
3. 2013. január
Michael Parker: A szerelmes nagykövet – bohózat két részben a
Bulvár Színház mûvészeinek elõadásában.
Szereplõk: Straub Dezsõ, Gregor
Bernadett, Nyertes Zsuzsa, Szabó
Erika/Farkasházi Réka, Sáfár
Anikó, Bõröndi Tamás, Straub
Péter, Beleznay Endre/Fogarassy
András. Jelmez: Rományi Nóra.
Díszlet: Langmár András. Rendezõ:
Straub Dezsõ. A rendezõ munkatársa: Dobos Erika.
4. 2013. március
Sarkadi Imre: Elveszett paradicsom – dráma két részben. A Turay Ida SzÍnház bemutatója.
Szereplõk: Koncz Gábor Jászai Mari- és Kossuth-díjas Érdemes Mûvész, Viczián Ottó Jászai Mari-díjas, Bregyán Péter Jászai Mari-díjas, Magyar Tímea, Tóth Judit
Jászai Mari-díjas, Schnell Ádám
Jászai Mari-díjas, Kocsis Judit Jászai
Mari-díjas, Márkó Eszter, Ömböli
Pál. Rendezõ: Csiszár Imre Kiváló
és Érdemes Mûvész, Jászai Maridíjas.
I. hely: 10.000 Ft, II. hely: 9400 Ft,
Nyugdíjas, diák: 8500 Ft.

Érdeklõdni: Lónainé Kondics Zsuzsanna szervezõnél a 06-95/779-302-es,
vagy a 06 70/3750-487-es telefonszámon.
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Megemlékezés a Trianoni emlékkeresztnél
Celldömölk Város Önkormányzata, a
Kemenesaljai Trianon Társaság, az Alsósági Életfa Egyesület és a Ság hegyért Alapítvány szervezésében szeptember 22-én tartottak megemlékezést a Trianoni emlékkereszt felállításának 78. évfordulója alkalmából.
A rendezvény kezdetén Fehér László
polgármester köszöntötte a megjelenteket. Beszédében megemlékezett arról a fájdalomról, mely Magyarország
megcsonkításával járt. Ezt követõen
Vass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet
c. verse hangzott el Bartha István elõadásában. A megemlékezés szónoka
Harangozó Bertalan, a Vas Megyei Kormányhivatal vezetõje volt. Ünnepi beszéde kezdetén Juhász Gyula: Trianon
címû versébõl idézett: „Trianon gyászos
napján, magyarok,/Testvéreim, ti szerencsétlen, átkos,/Rossz csillagok alatt
virrasztva járók,/Ó, nézzetek egymás
szemébe nyíltan/S õszintén, s a nagy,
nagy sír fölött/Ma fogjatok kezet, s esküdjetek/Némán, csupán a szív veréseivel/S a jövendõ hitével egy nagy

esküt,/Mely az örök életre kötelez,/A
munkát és a küzdést hirdeti,/És elvisz
a boldog föltámadásra.”
Harangozó Bertalan beszéde zárásaként megemlékezett a határon túli
magyarokról és köszönetet mondott
mindazoknak, akik a Trianoni emlékkeresztet megépítették, és akik napjainkig gondozzák, ápolják. Az ünnepi szónoklat után ismét egy verset hallhattunk, Somogyváry Gyula: Hitetlenekhez szólok címû költeményét Vitéz
Juhász Antal adta elõ. Az ünnepi megemlékezésen Horváth Béla tárogatómûvész és a Kemenesmagasi Citerazenekar és Népdalkör mûködött közre. A mûsorszámokat követõen a jelenlévõ Vas Megyei Kormányhivatal,
Celldömölk Város Önkormányzata, politikai pártok és civil szervezetek képviselõi helyezték el az emlékezés koszorúit, majd Rozmán Kristóf szavalta
el Reményik Sándor: Mindhalálig kezdetû versét. Az ünnepi megemlékezés
zárszavait Heim Géza, a Kemenesaljai
Trianon Társaság elnöke mondta el.
»BALÁZS HAJNALKA

A régiséggyûjtõk szenvedélye:
pénzérmék és relikviák
Régiségek és értékes relikviák cseréltek
gazdát szeptember 23-án a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár
elõcsarnokában. A Magyar Éremgyûjtõk
Egyesülete Celldömölki Csoportja tizenkettedik alkalommal szervezte meg az
országos „Ki mit gyûjt?” cserenapot.
A gyûjtõszenvedély és a szakmai hozzáértés számos érdeklõdõt hozott városunkba, több mint hatvanan foglaltak
asztalt a kiállítás napján. Többségében
Nyugat-dunántúli numizmatikusok és
régiségek iránt rajongók állították ki
éremkollekciójukat, de az ország más
részérõl is érkeztek gyûjtõk a találkozóra. A rendezvény népszerûségét mutatja, hogy nemcsak kiállítók, hanem jövõbeni gyûjtõk és vásárlók is szép számmal nézegették az asztalokon elhelyezett különlegességeket. A kiállítókat és
érdeklõdõket Pálné Horváth Mária, a
KMKK igazgatója köszöntötte, majd Fehér László polgármester nyitotta meg az
országos cserenapot, ami immár a tizenkettedik a sorban. A mûvelõdési
központ aulájában tapasztalt gyûjtõk és
laikus nézelõdõk adták-vették, cserélték
kincseiket – no, és természetesen a hoz-

zájuk tartozó történeteket. Látnivaló volt
bõven, a különbözõ korokból származó
régi és új pénzérmék, plakettek, egyegy jelentõs esemény alkalmából kiadott kitûzõk, jelvények mellett egyéb
történelmi ritkaságok is feltûntek. Sok
világháborús relikviát is kínáltak, a jelvények mellett az 1700-as évekbõl való
kardokat, tõröket is kiállították, de a
2000-es évek elejérõl is akadtak érmék,
kitüntetések. Egy-egy értékes darabért
több ezer vagy akár tízezres nagyságrendet kellett kifizetni a leendõ tulajdonosoknak, a szerencsésebbek pár száz
forintért bõvíthették kollekciójukat.
»VAJDA ZSUZSA

Ajándékbútorok
érkeztek
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
négy kamionnyi bútort kapott ajándékba az ausztriai Bad Ischl városából. Az
adományt egy ottani egyetemi kollégium ajánlotta fel, mely mintegy 500
férõhellyel rendelkezik. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Celldömölki Csoportja elvállalta a kollégiumi bútorok
szétszerelését és hazaszállítását, a bútorzat hivatalos vámpapír szerinti értéke több mint egymillió forint. A celldömölki csoport vezetõje, Karádi Mihály,
valamint Kirner Antal Zoltán plébános
tíz önkéntessel utazott a helyszínre. A
bútorok elszállítását a Máltai Szeretetszolgálat teherautója segítette, valamint ifj. Bakó László felajánlotta a garnitúra ingyenes hazajuttatását. A jó
minõségû ágyakat, asztalokat, székeket, éjjeli szekrényeket, polcokat a celldömölki bencés kolostor kapta meg. Az
adományból az épületben kialakított
zarándokszálláshelyeket bútorozták be,
komfortosabbá téve a Mária zarándokút celldömölki állomáshelyét.
»VZS

Gyermek-színházbérlet
1. 2012. október 19. (péntek)
Bognár Szilvi Csintekerintõ c. koncertje – dalok, mondókák, körjátékok
jeles napokról, ünnepekrõl, ahogy a
népszokások és hagyományok átörökítették.
2. 2012. december 14. (péntek)
Harmath Imre–Lénárt László: Pán
Péter – mesemusical J.M. B. Arrie
színmûve alapján a Fogi Színház elõadása.
3. 2013. január 25. (péntek)
Az Alma Együttes koncertje
4. 2013. március 1.
Ecsedi Erzsébet: A Jéghegyek királynõje –a Soltis Lajos elõadása
A gyermek-színházbérlet ára: 3.000 Ft.
Bérletvásárlási szándékukat legkésõbb
2012. szeptember 30-ig szíveskedjenek
jelezni a Kemenesaljai Mûvelõdési Központban a 95/779-301, 302-es telefonszámon Benke Csaba szervezõnél. A helyek elosztása a jelentkezések sorrendjében történik. Jegyvásárlásra is lesz lehetõség a megmaradó helyek függvényében (1200 Ft/fõ/elõadás).
Az elõadások kezdési idõpontjai péntekenként 10.00 óra az óvodásoknak,
14.00 óra az iskolásoknak.
A mûsorváltoztatás jogát a mûvelõdési
központ fenntartja.
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Emberöltõnyi idõ a vendégek szolgálatában
Mirõl ismerszik meg a magyar mentalitás? – Erre a kérdésre több közhelyes
választ is lehet adni. Kétségtelen, hogy
ránk, magyarokra gyakran használják a
vendégszeretõ jelzõt. Dancs Miklós ötven éve áll a vendégek szolgálatában,
ez alatt az idõ alatt volt felszolgáló, szakács és üzletvezetõ, közel két évtizede
pedig saját vállalkozást mûködtet. Miki
bácsi sokat tudna mesélni arról, hogy
az évtizedek alatt mennyit változott a
szakma. Beszélgetésünk során erre is
sort kerítettünk, persze csak miután rákérdeztem, hogy miért a vendéglátásban lelte és leli örömét a mai napig?
– Nagyon fiatalon bekerültem az élet
forgatagába, gyermekkoromban gyakran bízták rám egy-egy hivatalos ügy
intézését. A városban, az utcákat járva
mindig örömmel álltam meg egy modern, ízléses épületegyüttes elõtt –
melyre biztos többen emlékeznek még
– a Korona Étterem elõtt. Az étterem
ablakán keresztül gyakran csodáltam a
sürgõ-forgó pincéreket. Naphosszat
tudtam volna õket bámulni, elsõsorban
az elegáns megjelenésük nyerte el tetszésemet. Évtizedekkel ezelõtt szigorú
elõírás vonatkozott a pincérek öltözékére, a fekete csokornyakkendõ, a
mellény, nadrág valamint a fehér ing
kötelezõ viselet volt. Ez nagyon megtetszett nekem, kedvet éreztem a pincér szakma iránt.
»A gyerekkori élmény, úgy látszik, rányomta bélyegét az életére, hiszen a
pályaválasztáskor ténylegesen a vendéglátásra esett a választás…
– 1966-ban végeztem a Berzsenyi Dániel Kereskedelmi és Vendéglátói Technikum pincér szakán. A foglalkozásban
a ma is élõ Kalamár János indított el,
akit a mai napig gyakorta megemlegetek, hiszen szigorú, de kedvelt tanfelügyelõm és egyben mesterem volt. A
tanulóévek alatt számos szombathelyi
étteremben megfordultam tanoncként,
sokat láttam az akkori nagyvilági létbõl. A hatvanas években még létezett
Szombathelyen a polgári lakosság,
mely nap mint nap elvárta a szolgáltatás magas színvonalát. Abban az idõben a vendégeknek elegáns, nagyvonalúan esztétikus vendéglátásban volt
része.
»Ezzel szemben hogyan látja a mai
vendéglátást?
– Az én meglátásom szerint negatív
visszaesés érezhetõ a szakmában. Ér-
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tem ezt mind az elõbb említett ruhaviseletre, mind az etikettre. A mai felszolgálók – természetesen tisztelet a
kivételnek – gyakran elvegyülnek a
vendégek között, nincs elõírás a ruházatukra vonatkozóan. Korábban a vendégférfi úr, a vendégnõ pedig hölgy
volt, és ezt a megszólításkor is érzékeltettük. Úgy gondolom, ebben a szakmában a siker kulcsa a szakmai alázat,
az udvariasság és az odafigyelés.
Sohasem szabad elfelejteni, hogy mindig a vendég a fontos. A hatvanas
években valódi polgári élet zajlott, az
emberek gyakran jártak el étterembe,
ahol volt idejük hosszasan beszélgetni.
Mára megváltoztak ezek a szokások, az
emberek egyre ritkábban járnak vendéglõbe, ha elmennek, akkor is hamar
bekapkodják a falatokat és rohannak
tovább. Ma már csak nosztalgiaként
beszélhetek a régi idõk vendégelésérõl, pedig jó lenne visszahozni azt a
vendéglátást, ami néhány évtizede
eltûnt Magyarországról.
»Egy kicsit kanyarodjunk vissza Miki bácsi pályájának elejére. A gyakornoki évek után merre vezetett tovább az útja?
– Miután beletanultam a szakmába,
hazatértem Celldömölkre és a Rezgõnyárfa Étteremben dolgoztam négy
évig. Megnõsültem, de lakás híján
kénytelen voltam elhagyni a várost.
Lovászpatonára költöztem, ahol egy
szolgálati lakást kaptam, és ott folytattam tovább a munkát. Majd Cellben,
mikor a Kodály lakótelepen megépültek az elsõ lakások, hazatértem. Ekkor
ugyan volt lakásunk, csak éppen a
szakmába nem tudtam visszahelyezkedni. Ezért ismét az ingázás követke-

zett, elõször Szombathelyre jártam be,
majd kicsit közelebb, Sárváron találtam
állást, ahol már nemcsak felszolgálóként, hanem helyettes vezetõként is
dolgoztam. 1976-ban ismét sikerült
helyben állást találnom, a Sághegy Étterembe kerültem, ahol 11 évig dolgoztam. Emlékezetes idõszaka ez a pályámnak, hiszen ezekben az években
számos neves közéleti emberrel hozott
össze a sors, nem egy politikust és híres mûvészt szolgáltam ki. A szakmai
ranglétrán feljebb jutni csakis tanulással lehetett. Éppen ezért más rokonszakmákba is belekóstoltam, elvégeztem a szakács szakot, majd az üzletvezetõi képesítést is megszereztem.
»A történet pedig a celli Restiben folytatódott…
– Igen, de ezt megelõzõen egy kis idõre a sárvári Resti vezetõje lettem. Itt
szakmailag és erkölcsileg is elismerték
a munkám, majd rövid idõn belül viszszahelyeztek Celldömölkre, a Restibe.
Nyugdíjba vonulásomig (2007) ez a kis
egység az életem részévé vált, no meg
a saját kis vendéglátóhelyem, a MikiMiki Büfé, amit a Restivel párhuzamosan, 1993 óta a mai napig mûködtetek.
Munkám során kétszer kiváló dolgozó
címmel, egyszer pedig kiváló üzletvezetõ címmel ismertek el.
»Mivel tölti a nyugdíjas éveket?
– Az idõm nagy részét továbbra is a
munka teszi ki, de ma már mindezt
otthonos környezetben végzem, a
Miki-Miki Büfében. Az egész életemet
a vendéglátásban dolgoztam végig,
õszintén szólva, hiányozna, ha reggelente nem fogadhatnék vendégeket,
és napközben nem szolgálhatnék ki
egy-egy alkalmi betérõt. Az évek alatt
kialakult egy megszokott törzsgárda,
vannak állandó vendégeim, de természetesen magyaros étel- és italkínálatommal mindenkit szívesen látok. Másik kedvelt idõtöltésem a szõlészkedés,
gyakran járok ki a Ság hegyi birtokra,
ahol szõlõvel és borral foglalkozom.
Amíg egészség van, tartom a tempót
és a vendégek szolgálatában állok, hiszen nekem itt a helyem.
»Mit üzen a szakma ifjú generációjának?
– Legyenek alázatosak a szakmához,
szeressék a foglalkozásukat és a vendégeket. A munkáért cserébe felvett fizetés legyen szinkronban a teljesítménnyel, hiszen a tiszteletet csak így
lehet kiérdemelni.
»VAJDA ZSUZSA
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Biztonságos a közlekedés a városban?

»KÉRDEZ: BALÁZS HAJNALKA

»FOTÓ: VAJDA ZSUZSA

Ferenczi
Evelin

Véleményem szerint városunkban megfelelõ a közlekedési helyzet. Az iskolába
kíséret nélkül érkezõ diákok
szülei is biztonságban tudhatják a gyermekeiket, hisz
minden reggel rendõrök
gondoskodnak arról, hogy a
gyalogátkelõhelyeknél az autósok átengedjék az iskolába
igyekvõ diákokat. Nagyon jó
ötletnek találom a forgalmi
rendváltozást a Kodály utcán,
a STOP tábláknak köszönhetõen remélhetõleg kevesebb
lesz a balesetek száma. Több
mint egy éve van jogosítványom, én mindig betartom a
KRESZ-szabályokat.

Németh
Ferenc

Szabó-Tóth
Emese

Többnyire biztonságosnak találom a város közlekedését.
Kisgyermekes anyukaként viszont gyakran abba a problémába ütközök, hogy a babakocsit az úttesten kell tolnom, mert a járda annyira
keskeny, hogy ott nem lehet
elférni. Ez nagyon veszélyes
közlekedés szempontjából,
ugyanis, ha a közeledõ autós
nem figyel eléggé, magával
sodorhatja az elõtte haladót.
Rengeteg ilyen esetet hallani
mostanában a televízióban.
Úgy gondolom, az embereknek szigorúbban kellene venni a szabályokat, így talán
kevesebb baleset történne.

A városközpontban teljesen
biztonságosnak látom a közlekedést. Az emberek odafigyelnek egymásra, többnyire
óvatosan, szabályosan közlekednek. Sajnos ugyanezt
nem tudom elmondani az alsósági városrészrõl. Több
gya logátkelõhelyre lenne
szükség Ságon, ugyanis az
emberek ott kelnek át az úttest egyik oldaláról a másikra
ahol tudnak, s ez nagyon sok
szerencsétlen esetet vonz
ma ga után. A balesetek
megelõzése érdekében ezen
változtatnék, úgy vélem, ez
anyagiakban nem lenne
nagy beruházás a városnak.

Szóka
Ferenc

A városközpont megújulása
óta minden szempontból
biztonságosabbnak találom a
közlekedést, a tömegközlekedésen viszont lenne mit
változtatni. Izsákfán élek, a
városrész elhelyezkedésébõl
adódóan több probléma is
felmerül. Az autósok gyakran
nem vesznek tudomást a településjelzõ tábláról, így a
megengedett sebesség felett közlekednek a faluban.
Mindemellett a nagy tengelyterhelésû teherkocsik a
rájuk vonatkozó korlátozó
táblát figyelmen kívül hagyva haladnak át Izsákfán. Ezek
miatt sok baleset történik.

Mozimûsor-ajánló 2012. október
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár, 9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.
Jegyárak: teljes árú jegy: 800 Ft, diák- és nyugdíjas jegy: 600 Ft, gyermekjegy (14 éves
korig): 500 Ft. Jegyek a filmklubba: teljes árú jegy: 700 Ft, nyugdíjas-, diákjegy: 500 Ft.
Telefonos jegyrendelés: 06 95/779-301, 06 95/779-302. Jegypénztári órák: kedd, szerda, csütörtök: 15.00–18.00, péntek: 15.00–19.00, szombat: 14.00–19.00.

FILM CÍME

KH

VETÍTÉS IDÕPONTJA

EGYÉB TUDNIVALÓK

Blue Valentine

2012. október 04., 18.00 óra

színes, magyarul beszélõ, amerikai romantikus dráma, 112 perc, 2010

John Carter

2012. október 05., 06., 19.00 óra

színes, magyarul besz., amerikai fantasztikus akciófilm, 132 perc, 2012

Tüskevár (art)

2012. október 06., 08., 09., 10., 17.00 óra színes, magyar ifjúsági film, 2012

Államérdekbõl

2012. október 11., 18.00 óra

színes, magyarul beszélõ, francia filmdráma, 115 perc, 2011

Mindörökké rock

2012. október 12. és 13., 19.00 óra

színes, magyarul beszélõ, amerikai zenés film, 123 perc, 2012

Jégkorszak 4.

2012. október 13., 15.00 és 17.00 óra

színes, magyarul beszélõ, amerikai animációs film, 94 perc, 2012

Tüskevár (art)

2012. október 15., 16., 17., 18., 17.00 óra színes, magyar ifjúsági film, 2012

A sötét lovag – Felemelkedés

2012. október 19. és 20., 19.00 óra

színes, magyarul beszélõ, amerikai akciófilm, 165 perc, 2012

Tüskevár (art)

2012. október 22. és 24., 17.00 óra

színes, magyar ifjúsági film, 2012

Fejvadászok

2012. október 25., 18.00 óra

színes, feliratos, norvég thriller, 100 perc, 2011

Ted

2012. október 26. és 27., 19.00 óra

színes, magyarul beszélõ, amerika vígjáték, 107 perc, 2012

Kérjük, hogy az art jelzésû filmekre a jegyigénylést a vetítést megelõzõ három munkanappal korábban jelezzék, köszönjük!
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Megvan a második bajnoki gyõzelem is
Celldömölki VSE-Swietelsky-Wewalka –
Kalo-Méh KEFO Univer KTE 8-2. Kecskemét, extraligás férfi asztalitenisz-mérkõzés, vezette: Rosta, Bódi. Páros: Fazekas, Nagy-Sebestyén, Lukács 3:1 (10,
12, 8, 3, 6). Nehezen lendült játékba a
hazaiak párosa, de a végén már magabiztos volt (1-0). Egyéni, 1. forduló:
Nagy-Do Phuong Nam 3:0, SzitaSebestyén 1:3 (-9, -5, 9, -9), FazekasLukács 3:0 (8, 6, 6). A hazaiak malmára hajtotta a vizet, hogy a kecskemétiek frissen igazolt játékosa, Do Phuong
Nam addig nem állhatott asztalhoz,
míg faxon meg nem érkezett a játékengedélye. Erre egészen a harmadik
körig kellett várni, így két meccset is
játék nélkül nyertek a celliek. Viszont a
sok hibával játszó Szita szoros csatában
kikapott Sebestyéntõl (3-1). 2. forduló:

Nagy-Sebestyén 1:3 (7, -6, -9, -9),
Fazekas-Do Phuong Nam 3:0, SzitaLukács 3:0 (5, 8, 9) Sebestyén a nem
éppen erõteljes Nagy Krisztián ellen is
szerzett egy gyõzelmet (5-2). 3. fordu-

ló: Fazekas-Sebestyén 3:0 (9, 2, 11),
Nagy-Lukács 3:0 (6, 5, 11), Szita-Do
Phuong Nam 3:0 (10, 8, 1). Fazekasnak
viszont nem tudott borsot törni az orra
alá a kecskemétiek elsõ embere, sõt
Nagy és a vietnami származású játékossal valóban játszó Szita sem vesztett már játszmát (8-2). A celliek könynyedén gyûjtötték be második bajnoki
gyõzelmüket. Gyõztek: Fazekas 3, Nagy
2, Szita 2, Fazekas-Nagy, illetve Sebestyén 2.
NB III. CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA III. –
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA IV. 15:3
Tarr Sándor 4, Fehér László 4, Máthé
Gyula 4, Tamás László 2, Fehér-Tarr páros ill. Szabó Ferenc 1, Lukács Balázs 1,
Szabó-Csupor páros.
A CVSE IV. mélyen tudása alatt játszott,
így a CVSE III. kiütéses gyõzelmet aratott.

2012 méteres futás a Magyar Diáksport Napján
Idén a Berzsenyi Dániel Gimnázium és
Szakképzõ Iskola is csatlakozott a programhoz. A felhívás lényege az volt, hogy
ezen a napon az országban minden diák
legalább 120 percben hódoljon a mozgás
örömének. A Magyar Diáksport Szövetség
egyetlen közös programot kért, a déli harangszókor minden település vállalkozó
szellemû diákja teljesítse a Diáksport Napi
Futótávot, ami 2012-ben 2012 méter volt.
A Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképzõ Iskola elõtt közel 200 induló állt rajthoz
a déli órákban, hogy teljesítse a távot.
Erõnléttõl függõen ki-ki futva, néha sétálva rótta a köröket az iskola körül. A lányoknál Freiberger Ivett volt a leggyorsabb, õt követte Czirók Melissza, majd
Böcskei Krisztina. A fiúknál Károly Milán ért
be legelõször a célba, megelõzve Horváth

Márkot és Salamon Szabolcsot. A futás befejeztével további sportesemények várták
a tanulókat. Többféle sportolási lehetõség
közül választhattak, volt gyalogtúra illetve
kerékpártúra a Ság hegy körül. Az iskola
tornatermében TRX bemutató és Zumba
várta a diákságot, ugyanakkor a hagyományos csapatsportokat is játszhatták, focizhattak, kosárlabdázhattak, röplabdázhattak, de kipróbálhatták a Speedminton szabadidõs játékot, azaz a gyorstollast. A diáksport-nap jó alkalom volt arra, hogy egy
közös, az egészség jegyében eltöltött napon vegyenek részt a sportolni vágyók. A
testnevelõk és a diákok is elégedetten
nyugtázták a napot, lehetõség szerint jövõre is csatlakozni szeretnének az országos programhoz.

Dobd a kosárba Celldömölk!

két alkalommal labdás elõkészítõ foglalkozásokon vehetnek részt és a 3-45.-esek is pattogtathatják a labdát.
Szükségességét sokféleképpen meg lehetne fogalmazni, kezdve a gyerekek
riasztó egészségügyi statisztikáival,
vagy a számítógépek káros térhódításával, de egyszerûen az a legfontosabb,
hogy a gyerekek beleszeressenek valamely sportágba és jól érezzék magukat.
Ha néhányukból kosárlabdázó lesz, az
már csak a ráadás. Tehát dobjuk a kosárba! De ne csak a labdát, hanem minden rossz dolgot az életünkbõl. A részletekrõl érdeklõdni az iskolákban és a
KEMKO Celldömölk csapatánál lehet.
»LANGHY

A Magyar Diáksport Szövetség ebben az évben is felhívással fordult a magyarországi
oktatási intézményekhez, hogy vegyenek
részt a szeptember 21-ére meghirdetett
Magyar Diáksport Napja eseményein.

Idén harmadik évben indul el a Szombathely városi-városkörnyéki férfi kosárlabda-bajnokságban a KEMKO Celldömölk csapata. Egész nyáron heti 3-4 edzéssel készültek a megmérettetésre és
több változás is volt a csapatnál. Most
azonban mégsem ez a legfontosabb,
hanem az utánpótlás, hiszen felpezsdült az élet a fiatalabb korosztály körül.
A Magyar Kosárlabdázók Országos
Szövetsége „Dobd a kosárba” címmel
sportágfejlesztési programot indított,
amelynek keretében a 2012–2013-as
tanévben egyedülálló kampány veszi
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kezdetét Magyarországon, melynek célja, hogy a 2015-ös hazai rendezésû nõi
Európa-bajnokság idõpontjáig megduplázza a kosárlabdázók számát. A hosszú
távú cél, hogy öt-tíz éven belül a kosárlabda legyen Magyarország elsõ számú
teremsportja. Persze nem a kézilabda
rovására, hanem csak szimplán a gyerekekért. Celldömölk is csatlakozik a
sportkampányhoz, igaz, még nem a
fent leírt módon, hanem a Szombathelyi Ifjú Sólymok Kosárlabda Sportegyesület segítségével. A helyi általános iskolákban már az 1-2. osztályosok heti

»VZS

Új Kemenesalja » 2012. 09. 28.

» SPORT

Talán elindultunk felfelé a gödörbôl
Vasvár – Celldömölk 3-2 (0-2)
Vasvár, Vas megyei labdarúgó-bajnokság, 5. forduló. 2012.szeptember 16.
Vezette: Takács Ryan Lee (Szabó II.
Zoltán, Papp János).
Vasvár: Smolczer – Molnár, Bíró, Botfa
(Robán Z. 60. p.), Unger (Döbör 46. p.)
– Varga Á., Dézsi (Robán D. 46. p.),
Varga R., Havlik – Kaposi, Toldi (Birkás
74. p.). Edzõ: Konrád Péter.
Celldömölk: Tóth A. – Mayer, Megyesi
R., Györkös, Sebestyén R. – Ambrus R. –
Vajda, Szuh F., Mészáros – Gyõri,
Megyesi P. (Földvárszki 62. p.). Edzõ:
Kelemen Kornél.
Góllövõk: Havlik Márk (62. p.), Varga
Ádám (82. p.) és Varga Roland (88.
p.), illetve Gyõri Gergely (4. p.) és Mészáros Dávid (9. p.).
Kiállítva: Megyesi Richárd (90. p.).
Elõmérkõzés: Vasvár U19 – Celldömölk
U19 4-1 (0-1) (G: Gersey Bence). A
két, eddig hibátlan együttes csatájában hátrányból fordított a hazai csapat
egy ideges hangulatú mérkõzésen.
Celldömölki VSE – Rum 5-1 (3-0)
Celldömölk, 140 nézõ, Vas megyei
labdarúgó-bajnokság, 6. forduló. 2012.
szeptember 22.
Vezette: Vass István (Derdák Marcell,
Németh Ádám).
Celldömölk: Tóth A. – Ambrus A., Györkös, Pupp, Sebestyén R. – Ambrus R.
(Mayer 59. p.) – Vajda, Szuh F., Mészáros – Gyõri (Lõrincz 68. p.), Sebestyén Sz. (Földvárszki 65. p.). Edzõ: Kelemen Kornél.
Rum: Busi – Szakály, Leitgeb, Kontics,
Molnár – Kiss, Szalai (Oláh 68. p.),
Kraft, Kovács – Horváth P. (Bajnok 46.
p.), Horváth G. Edzõ: Simon Miklós.
Góllövõk: Györkös Gábor 2 (31. p. és
38. p. 11-esbõl), Gyõri Gergely 2 (41. p.
és 55. p.), Sebestyén Roland (66. p.), illetve Horváth Gábor (49. p. 11-esbõl).
Elõmérkõzés: CVSE U19 – Rum U19 1-1
(1-0) (G: Mógor Krisztián). A gyorsan
megszerzett vezetést nem követte
több találat, így nem érdemtelen a
hasonlóan az élbolyhoz tartozó ven-

I M P R E S S Z U M
Új

»
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

GYÖRKÖS GÁBOR KÉT GÓLJÁVAL BEINDÍTOTTA A CSAPATOT

dégek pontszerzése.
Talán elindultunk felfelé a gödörbõl,
de nagy hiba lenne azt gondolni, hogy
szinte már kint is vagyunk belõle. Az
egyéves megyei másodosztályos tagság után visszatért Vasvár jól kezdte a
bajnokságot (három gyõzelem, egy
vereség), de az elsõ komolyabb ellenfele a Cell volt. Ennek megfelelõen hamar kétgólos hátrányba is kerültek,
amit a helyi tudósító híradása szerint
a „szív és az akarat” a meccs végére
megfordított. Ha ebbõl le is vonjuk a
helyi elfogultságot, a tényekkel nem
tudunk vitatkozni, az utolsó félórában
három gólt kaptunk és elvesztettük
zsinórban az ötödik meccset is. Valami
tehát tényleg hiányzott a végjátékban, ha nem a szív és az akarat, akkor
lehet, hogy a koncentráció, vagy a
kondíció? Bárhol is van az igazság,
egyik sem hízelgõ a csapatra nézve.
Ezek után az elõjelek után félõ volt,
hogy a Rum elleni hazai meccsen is
folytatódik majd a rossz sorozat, mintegy a „vérszagra” gyülekeztek is a

vendégszurkolók, akik kis túlzással
ugyan, de a tribünön majdhogynem
túlsúlyba is kerültek a létszámot tekintve. Az elsõ félóra gyakorlatilag
úgy telt el, hogy hibát hibára halmoztak a csapatok, nem volt különbség
közöttük. Aztán a kaputól jó 35 méterre, ráadásul egészen oldalról szabadrúgáshoz jutottunk, aminek Györkös
Gábor futott neki, nem túl erõs, de jól
helyezett lövését a vendégkapus benézte. Aztán néhány perc múlva egy a
büntetõterületen belüli tömörülésben,
valamelyik rumi kéz hozzáért a labdához, a jóindulattal befújt büntetõt újra
Györkös váltotta gólra. A gyorsan kétgólos hátrányba került vendégek még
fel sem ocsúdtak, amikor egy gyors
kényszerítõs támadást Gyõri Gergely
védhetetlenül fejezett be; ami szép,
az szép, el kell ismerni. A szünet után
még gyorsan egalizálta a játékvezetõ
a 11-esek számát, hasonlóan a hazai
büntetõhöz, ez is a nem mindig fújják
be kategóriához tartozott. A szépítést
követõen a rumiak aktívak maradtak,
de mint ahogy az elsõ félidõben, most
is inkább az egyénieskedést választották a kollektivitás helyett, eredmény
nélkül játszottak. Nem úgy Gyõri, aki
újabb góljával eldöntötte a meccset,
egy labdaszerzést követõen szép
egyéni befejezéssel. Az ötödik találat
Sebestyén Rolandhoz kötõdik, aki egy
szögletre jól érkezett fejjel. A gyõzelem gyógyír mindenki számára, játékos, edzõ, nézõ végre egy kicsit jól
esõen húzhatta ki magát és korsó sörét, de kérdés, hogy ki, hogy dolgozza
ezt a sikert majd fel. Ha lehet kérni,
mindenki csak úgy, amennyire illik,
szerényen. A következõ meccs Tanakajdon, a sereghajtó társunk otthonában, ennek ellenére a pontvesztés is
kudarc lenne, utána október 6-án,
14.00-kor a Nádasdot fogadjuk szintén
a három pont reményében. Ha ezek
meglesznek, csak utána érdemes körbenézni, hol is tartunk.
»DOTTO

KIADJA a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • FELELÕS KIADÓ: Lengyel
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A legendák köztünk élnek

Közéleti Kávézóba hívta az érdeklõdõket a Cselekvõ
Összefogással Celldömölkért Egyesület, szeptember 17én. Az „Egy csésze kávé mellett” program vendége
egy ízig-vérig sportos család, a Halmosi házaspár volt.
A Cselekvõ Összefogással Celldömölkért Egyesület
meghívásában egy igazi sportcsalád látogatott városunkba. A Halmosi házaspár megélt sikerei és élményei alapján a közönség felidézhette azt a kort, amelyben Halmosiné Séfer Rozália atlétaként, Halmosi Zoltán
pedig labdarúgóként sporttörténelmet írt. Rozika néni
tizenöt évesen lett a zöld-fehér klub igazolt atlétája,
példamutató akaraterejével a 400 méteres síkfutás
magyar bajnoka lett. 1982-ig élsportoló atléta volt, de
pályája ekkor nem szakadt meg, a mai napig a Haladás
szolgálatában áll edzõként. Az egyesület vendégeként
Rozika néni férje, Halmosi Zoltán is jelen volt, aki szintén érdekes történeteket osztott meg a hallgatósággal.
A 11-szeres válogatott labdarúgó 16 év alatt összesen
306 elsõ osztályú mérkõzésen viselte a zöld-fehérek
szerelését. Részese volt a Haladás legsikeresebb korszakának, elmondása alapján a mai napig figyelemmel
kíséri a „Hali” meccseket. A Halmosi házaspárral Fehér
László, az egyesület elnöke beszélgetett, aki a család
ifjú tagjaira is rákérdezett. A beszélgetés során hamar
kiderült, hogy az alma nem esett messze a fájától. A
sporttal a család minden tagja átitatódott, mindhárom
gyermekük belekóstolt a sportolók életébe. Habár a
rendezvényen nem tudott jelen lenni Halmosi Péter, a
család legifjabb focistája, édesapja örömmel mesélt fia
pályafutásáról, aki – büszkeségére – mindenben túlszárnyalta õt. A 34-szeres magyar válogatott a Haladásban kezdett el focizni, öt évig Angliában rúgta a
bõrt, jelenleg pedig a Haladás aktív sportolója. Ikertestvére, Erika a testnevelõ tanári hivatást választotta,
de édesanyja nyomdokaiba lépve korábban õ is atletizált. A család legidõsebb fiúgyermeke, Zoltán is játszott
az NB I-ben, de õ végül nem folytatta az apai hagyományt. A Halmosi házaspár elégedetten tekint vissza
pályafutására. Nemcsak munkájukért, hanem családi
életükért is jár az elismerés, életútjuk példaként állhat
minden nemzedék elõtt.
»VAJDA ZSUZSA
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Több különdíjat is elhoztak a celliek

Tizennyolcadik alkalommal rendezték meg Balatonfûzfõn a Fogyatékkal Élõk Országos Kulturális Fesztiválját,
ahol Gyõr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala megye
vett részt. A Mozgáskorlátozottak Vas Megyei Egyesületének Celldömölki Csoportja a Népjóléti Szolgálat
Támogató Szolgálatával karöltve idén hatodik alkalommal képviseltette magát. A szereplések közül ez mondható a legsikeresebbnek, hiszen a négy produkcióból
hármat talált érdemesnek a zsûri, hogy különdíjban részesítse. Az Apáca-show-t, a country-mûsorszámukat,
illetve Szabó Petra versmondását is különdíjjal jutalmazták. A csoport tagjai pénzjutalmat és ajándéktárgyakat is kaptak, melyet ezúton köszönnek a MOVE
Nonprofit Közhasznú ZRt.-nek, valamint köszönik a
Kemenesalja Busz Kft.-nek a támogatást, hiszen az õ
segítségük nélkül nem juthattak volna el a fesztiválra.
»LA

Szedd magad almavásár
Vönöckön!
Hétfõtõl szombatig
8-17 óráig
Ár: 150 Ft/kg

Kiváló minõségû, jóízû, zamatos
(Jonagold, Idared, Golden) almafajtákkal várjuk
minden kedves vásárlónkat!

Érd: 20/337-1864 vagy 70/338-5635
A Vas Megyei Kéményseprő Kft.
Celldömölkön
2012. október 1-től
megkezdi a kémények ellenőrését,
ill. vizsgálatát.
A munka végzéséhez kérjük
a lakosság szíves közreműködését.
Ellenőriztesse kéményeit
Ön és családja érdekében!
A sormunkát munkahelyi
igazolással rendelkező
kéményseprők végzik.

SZESZFÕZDE VÖNÖCKÖN
Szeszfőzdénk felújított, 418 literes
és 220 literes főzőüsttel
folyamatosan üzemel VÖNÖCKÖN.
Jó minőségű gyümölcscefréből,
illatos és zamatos pálinka
előállításával – rövid főzési határidővel – várjuk minden kedves régi
és új megrendelőnket!
Érdeklődni:
06 20/337-1864
06 70/334-8167

Társkereső klub
zenés esttel!
Társkeresõ klubot indítunk
a Rezgõnyárfa Étteremben
2012. 10. 05-én, 17.00 órai kezdettel.
Élõzenés táncos összejövetel minden pénteken.
Zenél: Pesty Pisty (Schvarcz)
Belépõ díj: 300 Ft.
A zenés estre nem csak a társkeresõket várjuk,
hanem minden kedves szórakozni vágyó vendégünket!

Nyisson lakossági
számlát
a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezetnél
• Junior számlacsomag 26 éves korig
ingyenes bankkártyával,
• 1–12 havi lekötések kedvezô kamattal,
• folyószámla hitelkeret,
• SMS szolgáltatás,
• Internetbank.

Kis bank – nagy lehetõségek!
Répcelak, Petõfi S. u. 50. Telefon: 95/588-666, 588-667 Fax: 95/588-668
E-mail: titkarsag@repcelaktksz.hu • www.repcelaktksz.hu
Celldömölk I.,Kossuth L. u.18. Telefon/Fax: 95/420-035
Celldömölk II., Hegyi u. 1.Telefon/Fax: 95/420-507
Vönöck, Kossuth L. u. 69/b. Telefon/Fax: 95/485-010
Ostffyasszonyfa,Kossuth L. u. 60.Telefon/Fax: 95/394-005

