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A tavalyi évben jelentõs változások tör-
téntek az egészségügy területén is.
Ennek következtében került a tavalyi
év második félévétõl állami fenntartás-
ba a Kemenesaljai Egyesített Kórház is.
Az új struktúra nyújtotta lehetõségekrõl
beszélgettünk dr. Farkas Péter Imrével,
az intézmény igazgatójával. 

– Elõször is leszögezném, hogy a bel-
gyógyászaton az aktív betegellátási te-
vékenység megszûnt. Ez azt jelenti,
hogy az olyan belgyógyászati eseteket,
amelyek biztosan sürgõs ellátást igé-
nyelnek, nem tudjuk ellátni. Olyan jel-
legû betegségek ezek, mint pl. egy
akut szívinfarktus, egy akut gyomor-
vérzés vagy olyan bizonytalan eredetû
rosszulléti állapot, mint pl. a stroke,
ezekkel nem tudunk foglalkozni. Ösz-
szegezve: a súlyos, kivizsgálásra, vagy
azonnali beavatkozásra szoruló esete-
ket nem tudjuk fogadni. Az olyan bete-
geket tudjuk fogadni, akiknek ugyan is-
mert a betegségük, de bármilyen ok
folytán valamilyen zavar következett
be, pl. kibillent a vércukruk, vagy meg-
bolydult a vérnyomásuk, vagy olyan
panasszal járó problémájuk van, ami
akut sürgõs ellátást nem igényel, de
egy általunk biztosítható kivizsgálási
sorral diagnosztizálható betegség, és
ez itt nálunk kezelhetõ is. Ezek jel-
lemzõen: cukorbetegséggel kapcsola-
tos prob lémák, gasztroenterológiai
rendellenességek, májfunkció zavarai,
légzési problémák, vérnyomás-beállí-
tás, ismert szívbetegek gondozása, stb. 
»Az új struktúrában hosszabb rendelé-
si idõ áll a betegek rendelkezésére,
hogy felkeressék a szakorvost…
– Valóban, lényegesen bõvítettük a bel-
gyógyászati szakrendelés óraszámait,
eszerint a betegeknek lehetõségük van
különbözõ szakmai profilokra bejelent-
kezni. Ilyen szakmai profilként mûködik

a kardiológiai szakrendelés keddtõl csü-
törtökig 09.00 és 14.00 óra között, vagy
a gasztroenterológiai szak rendelés hét -
fõtõl péntekig 08.00 és 10.00 óra kö-
zött. A rendelési idõt meghosszabbítot-
tuk 08.00 órától akár 15.30 óráig.
»Történt-e változás a szülészeti-nõgyó-
gyászati osztályon?
– Ez az osztály viszonylag hamar a
helyére került, hiszen az állami fenn-
tartásba kerülés elõtt megköttetett a
Markusovszky kórházzal az a megálla-
podás, mely szerint a szülészeti-nõgyó-
gyászati osztály továbbra is mûködik a
megyei kórház celldömölki részlege-
ként. Lényeges változás, hogy az intéz-
mény saját hatáskörben szülészeti-
nõgyógyászati szakrendelést indított
újra a Rendelõintézetben minden dél -
elõtt, ahová felváltva járnak ki az ezen
az osztályon dolgozó kollégák.
»A sebészeten következtek be a leglé-
nyegesebb változások…
– A sebészetet illetõen gyakorlatilag
még integrációs modellben sem tudtuk
megoldani, hogy aktív sebészeti osz-
tályunk maradjon, helyette elsõ lépés-
ként megvalósítottuk az egynapos se-
bészeti ellátást. Ez olyan mûtéti bea-
vatkozásokat jelent, amelyek után a
páciens 24 órán belül otthonába bo-
csátható. A szakmai irányelv inkább az
ebbe bevonható betegek körét hatá-
rozza meg, mintsem az eljárásokat.
Alapvetõen egészséges embereket le-
het ebbe bevonni. Egy súlyos szívbete-
get, vagy érszûkületest nem tudunk 24
órán belül otthonába bocsátani, ezért
õket rögtön továbbküldjük a területileg
illetékes intézménybe, hiszen az eset-
legesen felmerülõ komplikációkat ott
azonnal orvosolni tudják. Ezzel együtt

azonban rengeteg olyan lehetõség
van, amelyek keretein belül mûtéteket
tudunk végrehajtani, pl. sérvmûtéte-
ket, visszérmûtéteket, többféle kisebb-
nagyobb testfelszíni mûtéteket.
»Felröppent a hír, hogy újra lesz ügye-
let a sebészeten. 
– Ez így nem egészen fedi a valóságot.
Valójában  hosszas  egyeztetés  és  a
szaktárca meggyõzése után fontos lé-
pésnek tartom, hogy sikerült elindítani
azt  az  egészen  új  ellátási  formát,
amely az ügyeleti idõszakban is igény-
be vehetõ sebészeti járóbeteg-szakel-
látás nevet viseli. Ez azt jelenti, hogy
olyan betegeket tudunk csak fogadni,
akik járóbeteg szinten elláthatóak, õket
viszont ügyeleti idõszakban is. Pl. ha
valaki szombaton délután elvágja az
ujját, kificamítja a bokáját, vagy zárt
törése van, felkereshet bennünket
ügyeleti idõszakban is, természetesen
beutaló nélkül. Továbbra sem tudjuk
ellátni a sürgõsségi ellátást igénylõ
akut sebészeti eseteket, pl. egy vak-
bélgyulladással vagy egy autóbaleset
következtében bizonytalan koponyasé-
rüléssel érkezõ betegeket. Alapvetõ
szempont, hogy kit tudunk ellátni,
hogy az ellátást követõen a páciens
otthonába bocsátható. Akit nem tu-
dunk ellátni, orvosi elsõsegélyben ré-
szesítjük, utána továbbküldjük Szom -
bat helyre. Annak ellenére, hogy vi-
szonylag korlátozottak a lehetõsége-
ink, a fentieket mégis jelentõs lépés-
nek tartom, hiszen hétköznap, hétvé-
gén, ünnepnapon is, ügyeleti idõszak-
ban is el tudjuk látni a betegeket.

»LOSONCZ ANDREA

Változások a kórház mûködési struktúrájában

Véradási naptár
Celldömölk 

2013. március 5., 21. és 26. 
9.00–12.00 óra

2013. április 2. és 23. 
9.00–12.00 óra



2013. február 14-én ülésezett Cell dö -
mölk Város Képviselõ-testülete. Na pi -
rend elõtti felszólalásban Szabó Fe renc,
Boba polgármestere kérte a testület
hozzájárulását, hogy a település csatla-
kozhasson a Közös Önkormányzati Hi -
va talhoz. Ezután Fehér László polgár-
mester beszámolt a lejárt határidejû
határozatok végrehajtásáról és a két
ülés között történtekrõl. Fõ napirendi
pontként a 2013-as pénzügyi terv elsõ
olvasatát tárgyalták a döntéshozók.
Kiss Lilla pénzügyi osztályvezetõ rész-
letesen ismertette a tervezési irányel-
veket. Nagyné Ferencz Myrtill, a Hu -
mán Erõ források Bizottságának elnöke

beszámolt, hogy bizottsági ülésen elfo-
gadták a pénzügyi terv elsõ olvasatát.
Karádi Mihály, a Városfejlesztési és
Költség ve tési Bizottság elnöke el-
mondta, a költségvetés úgy lesz elfo-
gadható, ha több intézmény költség-
vetését 5-6 millió forinttal csökkentik.
Söptei Józsefné alpolgármester-asz-
szony a pénzügyi tervezetet kiegyen-
súlyozottnak találta, a költségvetést
szerinte úgy kell tervezni, hogy az ön-
kormányzat intézményei minél kevés-
bé sérüljenek, de mindenkinek tudnia
kell, hogy a költségvetés most azért
van aránylag kedvezõ helyzetben,
mert az állam konszolidálja az adóssá-

got, igaz, csak 40%-ban. Ez a konszoli-
dáció viszont csak egyszeri, idei bevé-
tel, tehát a jövõ évi költségvetés érde-
kében már idén is lesznek tennivalók.
Szó esett az ülésen a Kemenesvíz Ví zi -
közmû Kft. rekonstrukciós munkáiról,
továbbá Dummel Ottó, a mûszaki osz-
tály vezetõje több pályázati lehetõsé-
geket ismertetett (gimnázium ener gia-
megtakarítási pályázat, Koptik O. utcai
óvoda bõvítése és sportlétesítmények
TAO pályázatai). Szó esett a Celldömölk
és Alsóság között beszakadt kerékpár -
útról. Errõl az 5. oldalon bõvebben is ol-
vashatnak. 

»LA
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A pénzügyi tervezet elsõ olvasatáról tárgyaltak a képviselõk

Értesítés
Celldömölk Város Önkormányzata
2013. március 6-án (szerdán) 14.00
órai kezdettel a Városháza földszinti
nagytermében (Celldömölk, Város -
háza tér 1.) közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatáson az állampol-
gárok és a Celldömölkön mû ködõ
társadalmi szervezetek kép  viselõi
közérdekû ügyben a Kép viselõ-tes-
tület tagjaihoz, a polgár mesterhez,
a jegyzõhöz kérdéseket intézhet-
nek, illetõleg közérdekû javaslatot
tehetnek.

A város lakói, a turisták Celldömölköt
többnyire biztonságosnak tartják, az
utóbbi években azonban nálunk is nö-
vekedett a lopások, rablások száma.
Egyre gyakrabban hallani nemkívána-
tos idegenekrõl, akik rövid itt-tartózko-
dásuk alatt megrövidítik a városban la-
kók egyikét-másikát, majd gyorsan ke-
reket oldanak. Viszonylag nagyszámú
az átmenõ forgalom is, ez gyakran pá-
rosul gyorshajtással. Sõt, az is elõfor-
dul, hogy lopott gépjármûvel érkeznek
idegenek.

Hogy a fentieknek elejét vegye, régóta
tervezi az önkormányzat a rendõrkapi-
tánysággal karöltve egy térfigyelõ ka-
mera-rendszer kiépítését a városban.
Eddig erre forráshiány miatt nem volt le-
hetõség, de tavaly a Belügyminisz térium
kiírt egy pályázatot erre a célra, amelyre
Celldömölk Város Önkormányzata sike-

resen pályázott. A részletekrõl Dummel
Ottót, a polgármesteri hivatal mûszaki
osztályának vezetõjét kérdeztük.
– A Belügyminisztérium tavaly tavasz-
szal írt ki egy pályázatot, melyben két
dologra, mûfüves labdarúgó-pályára és
térfigyelõ kamera-rendszerre lehetett
pályázni. Mi természetesen megpályáz-
tuk mindkettõt, melybõl a mûfüves lab-
darúgó-pálya tavasszal épül meg a
Városi Általános Iskolában, a térfigyelõ
kamera-rendszerre vonatkozót azonban
forráshiányra hivatkozva elsõ körben
elutasították. December elején kaptunk
egy értesítést, hogy mivel többen nem
vették igénybe a forrásokat, pénz sza-
badult fel, így mégis támogatni tudják
az önkormányzat pályázatát. Ter mé -
szetesen örömmel vettük az értesítést.
»Hová és milyen mûszaki tartalommal
kerülnek kihelyezésre ezek a kamerák?
– Elsõsorban a városközpont illetve a

kimenõ utak kerülnek levédésre.
Ezáltal az átmenõ forgalom is ellenõriz-
hetõvé válik – pl. a körözött gépjár -
mûvek is kiszûrésre kerülhetnek. Ösz-
szesen tizenkét kamera kerül a város-
ban felszerelésre, ezek videó-megfi-
gyelõ és képrögzítõ rendszerre dolgoz-
nak, a digitális képrögzítõ és monitora
a rendõrkapitányságon lesz elhelyezve.
A kamerarendszer segítséget nyújt a
gyorshajtó gépjármûvek azonosításá-
ban, valamint elõsegíti az esetleges lo-
pások, rongálások kiküszöbölését, fel-
derítését. A felvételek rögzítésre kerül-
nek, így azok utólag is visszanézhetõk.
A kamerák éjszakai megvilágításban is
biztonságosan tudnak mû köd ni.
»Mikortól mûködnek a kamerák?
– Idén tavasszal helyezzük ki a kame-
rákat, és attól kezdve mûködésbe is
lépnek – nyilatkozta Dummel Ottó. 

»LA

Tavasztól térfigyelõ kamerák biztosítják a lakók nyugalmát

Nagy Lajosné, Ági néni a közelmúlt-
ban ünnepelte 90. születésnapját.
Ebbõl az alkalomból köszöntötte Far -
kas Gábor, városunk jegyzõje is. Ági
néni hosszú ideig Vönöc kön élt, de
kb. 10 éve Celldömölkre kö l tö zött. Öt
lánya közül négy most is vele ünne-
pelt. Nyolc unokája és 14 dédunoká-
ja van. 
Jó egészségnek örvend, további jó
egészséget, békés, hosszú életet kí-
vánunk neki!

Szépkorúak köszöntése
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Ingyenes adózási fórumot szervezett
városunkban február 11-én a Vas Me -
gyei Kereskedelmi és Iparkamara a
NAV Nyugat-Dunántúli Regionális Adó
Fõigazgatósága és Vas Megyei Adó -
igaz gatósága közremûködésével. A tá-
jékoztatón résztvevõk többek között a
jogszabályváltozásokról, az új adózási
és családtámogatási formákról hallhat-
tak elõadásokat.
A törvény szerint minden gazdálkodó
szervezet köteles kezdeményezni a
székhely szerinti kereskedelmi és ipar-
kamaránál a nyilvántartásba vételét, s
ezzel egyidejûleg megfizetni az éven-
kénti 5000 forintos kamarai hozzájáru-
lás díját. Ennek fejében a kamara térí-
tésmentes szolgáltatásokat nyújt. Így
gazdasági, hitelhez jutási, illetve adó-
tanácsadást biztosít a vállalkozóknak. 
A celldömölki fórumon résztvevõk a
személyi jövedelemadót és a járuléko-
kat érintõ 2013. évi jogszabályváltozá-
sokról, az új adózási formákról, az álta-
lános forgalmi adót érintõ jogszabály-

változásokról, az adózás rendjérõl szó-
ló törvény 2013. évi változásairól, va-
lamint a családtámogatási ellátásokról
hallhattak tájékoztatást. A 2013-tól ér-
vényes adóváltozások kiemelt célja a
vállalkozói környezet és a versenyké-
pesség javítása, a foglalkoztatottság és
a beruházások növelése – mondta el a
fó rumon Balogh Károly, a Vas Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara fõtitkára.
Lényeges változás, hogy az idei évtõl a
magánszemélyek valamennyi jövedel-
mére egységesen 16% lesz az adó,
megszûnik az adóalap-kiegészítés, va-
gyis a szuperbruttósítás. Bevezetik a
kis  adózó vállalkozások tételes adóját
és a kisvállalati adót.
Az adózással kapcsolatos legfontosabb
tudnivalókról, valamint az aktuális jog-
szabályváltozásokról a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal ügyfélszolgálati kirendelt-
ségein, a hivatal honlapján (www.nav.
gov.hu), illetve a 06-40/42-42-42 tele-
fonszámon lehet érdeklõdni. 

»VZS

Fórum az adózási változásokról Beszakadt a kerékpárút 

Az Együtt Celldömölk Városért Egye -
sület közéleti fórumra várta az ér-
deklõdõket február 5-én a Keme nes -
aljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár
ART mozijába. A nemrégiben újraindí-
tott Kérdezze meg… címû fórumsoro-
zat vendége ezúttal Gecse József, a
Celldömölki Járási Hivatal vezetõje volt.

„Modernizáció és hagyományok a járá-
si közigazgatásban” címmel tartott elõ -
adást Gecse József, a Celldömölki Járási
Hivatal vezetõje a mûvelõdési központ
mozi termében. A prezentáció elsõ ré-
szében a járások történetét mutatta be
röviden az elõadó, majd a jó állam is-
mérveit fogalmazta meg: „Elsõsorban
olyan közigazgatást kell létrehozni, ami
az állampolgárokat és a vállalkozá sokat
segíti. Második szempont, hogy az or-
szág minden területén egyenlõ eséllyel
hozzá lehessen férni a magyar állam
szolgáltatásaihoz. A harmadik, és egy-
ben legfontosabb szempont, hogy ta-
karékos és koordinált államigazgatás
valósuljon meg.” Ennek érdekében az
elmúlt két évben jelentõs lépések tör-
téntek – mondta Gecse József. Meg tör -
tént a minisztériumi szervezetek átala-

kítása, 2011-ben megalakultak a kor-
mányhivatalok, harmadik lépésben pe-
dig kialakításra kerültek a járási hivata-
lok. Az elkövetkezendõ idõszak legje-
lentõsebb feladata a kormányablakok
létrehozása lesz.
A járási rendszer ismertetését kö-
vetõen a hallgatók kérdéseket intéz-
hettek a hivatalvezetõhöz. Kardinális
problémaként fogalmazódott meg a
térség egész ségügyi ellátásának hátrá-
nyos helyzete, melynek következtében
elengedhetetlen lenne, hogy Celldö -
möl kön mentõorvossal ellátott esetko-
csi teljesítsen szolgálatot. Habár ez a
kérdés a járási hivatal hatáskörén kívül
esõ probléma, ennek ellenére Gecse
József az ügy melletti képviseletérõl
biztosította a hallgatóságot. Az esetko-
csi beszerzésére vonatkozó igény már
korábban megfogalmazódott. A civil
szféra irányából egy újabb lépés törté-
nik az ügy érdekében: az Együtt Cell -
dömölk Városért Egyesület alá-
írásgyûjtést kezdeményez azzal a cél-
lal, hogy a struktúraváltást követõen
egy esetkocsi szolgálatba állításával ja-
vuljon a térség egészségügyi ellátása.

»VZS

Tájékoztató a járási rendszerrõl, 
kérdések a mentõállomásról 

Januárban járhatatlanná vált a Cell -
dömölköt Alsósággal összekötõ ke-
rékpárút téglagyári tó felõli szakasza.
En nek okáról, az újra használhatóvá
válásának idõpontjáról kérdeztük a
polgármesteri hivatal mûszaki osztály
veze tõ jét, Dummel Ottót:

– A kerékpárút a 80-as években ké-
szült. Ahhoz, hogy biztonságosan
használható legyen, annak idején a
téglagyári tó partvonal rendezésére
is sor került. Mintegy húsz évig prob-
lémamentesen lehetett használni az
utat, 2006-ban viszont beszakadt. A
ma horgásztóként használatos tó ko-
rábban az agyagbányászat során ala-
kult ki. S mint ilyen, egyrészt a part-
fala meredek, másrészt – és ez 2006-
ban derült ki – agyag csúszópadok al-
kotják az altalajt: ez olyan, az út túl-
só oldaláról a tó felé lejtõ stabil
agyagréteg, amin van egy feltöltött
talaj, és ez csúszik a tó irányába. 
»Mit tettek ennek érdekében?
– A csúszást két módon lehetett vol-
na megállítani: egyrészt egy támfalat
építeni a tó felõl, egészen le, a te-
herhordó talajig. Majd eközött a biz-
tos partfal és az út között készíteni
egy feltöltést. Ez lett volna a stabi-
labb, de drágább lehetõség. Ehelyett
a tervezõ ajánlott egy kevésbé költ-
séges, de szintén stabilnak tûnõ vari-
ációt: a csúszó agyagfelületet nagy-
mennyiségû kõvel leszorítják, és a
kövek megállítják a csúszást. 
A döntéshozók akkor ez utóbbi le-
hetõség mellett döntöttek. A vízelve-
zetés is megtörtént akkor, és úgy
tûnt, hogy ez bevált. 
»Hat év telt el azóta, és megismétlõ -
dött a korábbi probléma. 
– A fentiek arra utalnak, hogy a mély-
ben ez a mozgás a tó irányába nem
állt meg, és nem az útról vagy a ke-
rékpárútról lejövõ csapadékvíz okozza
a csúszást, hanem lehet, hogy a ko-
rábban nem vizsgált, távolabbi szán-
tóföldi területekrõl leszivárgó csapa-
dékvíz mozog a tó felé, miközben las-
san mossa az út alatti területet.
»Hol tartanak jelenleg a munkálatok?
– A szakemberek újra méréseket vé-
geznek, remélhetõleg április-májusra
lesz kivitelezõ is, így várhatóan a
nyár elejére újra használhatóvá válik
a kerékpárút. 

»LOSONCZ ANDREA
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Autósbolt és gumiszerviz egy helyen

Századik születésnapját ünnepelte Nádasdy Lajos

Két ismerõs cégnév: Fullkár Autósbolt és
Cell Gumi Kft. Szakmai tapasztalattal a
hátuk mögött, a vállalkozások tulajdo-
nosai Mágocsi Szabolcs és Kustos János,
tevékenységeik  együttmûködtetése
mel lett döntöttek, hogy ezáltal komplex
szolgáltatást tudjanak nyújtani a ven-
dégkörüknek. Március 1-tõl a Fullkár
Autósbolt és Cell Gumi Kft. közös telep-
helyen, a Hunyadi u. 10. szám alatt kez-
di meg a mûködését. A közös munkáról
az üzletvezetõket kérdeztük meg. 

»Milyen ötlet alapján jutottatok a kö-
zös vállalkozás beindítására?
– Mindketten úgy gondoltuk, hogy
igény van egy olyan komplex szolgál-
tatásra, ahol nemcsak autó- és gumi-
szervizelést vehetnek igénybe az ügy -
felek, hanem az autóalkatrészeket is
beszerezhetik. A hazai és külföldi piaci
viszonyokat is figyelembe véve, arra a
megállapításra jutottunk, hogy mindin-

kább szükségszerûvé válik egy gazda-
ságosan mûködõ, közös telephellyel
rendelkezõ vállalkozás megalapítása.
»A két cég egyesülése után érezhet-
nek-e valamilyen változást az autósok?
– Az új telephelyen – a Hunyadi és a
Vasvári Pál utca sarkán – a kibõvített
szolgáltatásainkkal és a tõlünk megszo-
kott minõségi kiszolgálással várjuk ked-
ves vásárlóinkat. Az autósbolt folyama-
tosan növekvõ árukészletén szinte min-
den típusú személy- és kisteherautóhoz
szükséges alkatrész megtalálható, vagy
megrendelhetõ. Mind emellett bontott
alkatrészek beszerzésére, utánfutó köl-
csönzésre és építõipari gépek bérlésé-
re (döngölõbéka, lapvibrátor, vésõgép,
stb.) is van lehetõ ség.
»Milyen szervizelési szolgáltatásokat
vehetnek igénybe a betérõk?
– Szolgáltatásaink között megtalálható
a gépkocsik mûszaki állapotfelmérése
és mûszaki vizsgára való felkészítése.

A folyamatosan jelentkezõ helyszíni ja-
vítási igények kielégítése érdekében az
autók gyors szervizelését is biztosítjuk.
Mindezeket a legszigorúbb szakmai kö-
vetelményeknek megfelelõ magas
színvonalon nyújtjuk ügyfeleink szá-
mára, költséghatékony módon. Vállal -
juk a gépjármûvek átvizsgálását, olaj-
cseréjét, fékjavítását, és futómû beállí-
tását. Foglalkozunk autópolírozással
va  la mint UV-védelemmel ellátott fény-
szóró polírozással. A gumiszervizelés
mellett új és használt gumiabroncsok
felszerelését is megoldjuk, a téli sze-
zontól pedig egész éves gumitárolásra
is lesz lehetõség. Mûhelyünkben a leg-
modernebb technológiával felszerelt
gépekkel dolgozunk. Elsõdleges célunk,
hogy minõségi szolgáltatást nyújtsunk
rövid idõ alatt, éppen ezért fontos,
hogy a javítás-beállítás a lehetõ legke-
vesebb, csak a mindenképpen szüksé-
ges „állásidõvel” járjon. (X)

Születésnapja alkalmából készült interjú-
val köszönti lapunk Nádasdy Lajos refor-
mátus lelkészt. A gratulációt követõen, év-
százados élményeirõl, tapasztalatairól kér-
deztük az ünnepeltet. Má sod jára egy
Celldö mölkhöz kapcsolódó történetet ele-
venített fel. Röviden kitérünk eddigi elis-
meréseire, kitüntetéseire is.
»Lajos bácsi! Miként jellemezné ezt a
100 esztendõt, hogyan minõsítené az el-
telt évszázadot?
– Ez bizony szinte átfoghatatlanul hosszú
idõ. Az ember a saját életét nem mindig
maga irányítja, a sors sokszor beleszól az
eseményekbe, és a vége egy fordulatok-
ban gazdag, de tartalmas élet lehet, ha
valaki igyekszik alkotni is élete során.
1938 szeptemberében kezdtem elsõ cell-
dömölki szolgálatomat. Pápáról helyez-
tek ide, amikor egy nagyon kellemetlen
mellhártyagyulladást követõen lábadoz-
tam. A gyülekezet elõzõ lelkipásztora
más helyre került, és vállaltam a lelki-
pásztori feladatot. Sok szállal kötõdök
Kemenesaljához, Pápához és Enying hez.
Végeredményben két „vármegye” – Vas
és Veszprém megyék – életem állandóan
visszaérõ állomásai. Nem felejtettem el
az eredeti kérdést – veti közbe.
Kiüresedtek a falvak, alig mutatnak vala-
mi életjelt (tisztelet a kivételnek). A ma-
gyar falu, egy élõ szerves organizmus
volt. A portákon az emberek egyáltalán
nem kényszerbõl, hanem jól felfogott ér-

dekbõl, szinte önellátásra rendezkedtek
be. Két dologért szokott az édesanyám
boltba küldeni: sóért vagy borsért. Min -
den más, a kenyeret is beleértve, a ház-
tartásokban rendelkezésre állt. Lehet azt
állítani, hogy ez a mai világban nem ha-
tékony, de tessék összehasonlítani a
nagy áruházak polcain sorakozó étkek
minõségét, a házilag készítettel. Még
egy mondat szükségeltetik az eddigiek-
hez: a parasztember például hároméven-
te cserélte a vetõmagot, erre is figyelt.
Ma pedig mit kap? Fémzárolt valamit,
ami vagy beválik, vagy nem.

»Kiemelne az életébõl – valami egészen
szokatlan történetet városunkkal kapcso-
latban?
– Egy református lelkésztõl szokatlan tör-
ténet lesz. Kutatásaim révén tudomást
szereztem a Dénesdre (Felvidék) mene-
kített kegyszoborról. 1982-ben utaztam
ki egy barátommal, és készítettünk fel-
vételeket a becses kegytárgyról. Ezekbõl
a képekbõl (5 db volt) több másolat ké-
szült. Kapott belõ lük az akkori tanácsel-
nök, a plébános, és a felvételek segítsé-
gével elkészülhetett az eredeti kegyszo-
bor másolata.
»Fel tudná sorolni a kitüntetéseit?
– Így, hirtelen mindet biztosan nem.
Pápa városától, a református egyházke-
rülettõl több elismerésem is van, ahogy
az a szoba falain is látható. Büszke va-
gyok megyei elnök úr oklevelére. Pár év-
vel ezelõtt nagyon jól esett, hogy Cell -
dömölk gondolt rám és megkaptam a
Kresznerics-díjat. Annak külön örülök,
hogy a látásom végleges megromlása
elõtt még befejezhettem a Dömölk és
apátsága az Árpád-házi uralkodók korá-
ban címû könyvemet. Képzelje, hogy az
orvos már szemüveget sem ír fel… – do-
hog egy kicsit magában, a beszélgetés
vége felé…
Majd folytatta kifogyhatatlan emlékeit,
amelyekrõl talán lesz még alkalom a kö-
vetkezõ jeles évforduló alkalmából meg-
emlékezni. »GYURICZA IMRE
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Celldömölk Város Önkormányzata a városi
könyvtár kezdeményezésére 2008 óta,
minden évben kulturális kitüntetést ado-
mányoz a Magyar Kultúra Napjához kap-
csolódóan. Az idei évben a Kresznerics
Ferenc-díj egyik kitüntetettje Dr. Németh S.
Katalin irodalomtörténész, kandidátus lett.
Beszél ge tésünk során elõször arra keres-
tem a választ, hogyan lesz valakibõl iroda-
lomtörténész?

– Középiskolai tanulmányaimat a celldö-
mölki Berzsenyi Dániel Gim ná ziumban vé-
geztem, ahol édesapám – Németh Lajos. Õ
igazgató-helyettesként tanított magyar-né-
met szakot. Az õ példáját követve jelent-
keztem 1968-ban a szegedi József Attila
Tudomány egyetem magyar-német szaká-
ra. Sze geden adódott a lehetõség, s be-
kapcsolódtam a régi magyar irodalommal
foglalkozó tudományos kör munkájába. A
tudományos munka iránt Keserû Bálint
professzor emeritus keltette fel az ér-
deklõdésemet, aki segítõ szándékkal, ön-
zetlenül osztotta meg kutatási eredménye-
it diákjaival, és vezetett be minket a tudo-
mányos közéletbe.
»Merre vezetett ez az út?
– 1973-ban szereztem meg a magyar-né-
met szakos tanári oklevelet. Az Országos
Széchényi Könyvtár Régi Nyomtatványok
Tárában kezdtem el dolgozni, majd 1983-
ban az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészet tudományi Kara Régi Magyar
Irodalom történeti Tanszékének aspiránsa
lettem. 1986-tól 2007-es nyugdíjazásomig
a MTA Irodalomtudományi In té zete Könyv -
tárának vezetõje voltam.
»Munkái közül melyik tekinthetõ a leg-
eredményesebbnek?
– Elsõsorban a 16–17. század magyar iro-
dalom történetével, a korabeli útleírás- és
em lékirat-irodalom vizsgálatával illetve a
magyar-német mûvelõdéstörténeti kap-
csolatokkal foglalkozom. Talán a legna-
gyobb munkámnak tekinthetõ, a wolfen-
bütteli Herzog August Bibliothek magyar és
magyar vonatkozású nyomtatványainak
jegyzéke, amely 1993-ban jelent meg 3
kötetben közel ezer oldal terjedelemben. A

2359 tételt tartalmazó monumentális
gyûjtemény München-London-New York-
Párizs megjelenési hely impresszummal lá-
tott napvilágot, sajtóbemutatóján részt vett
a bonni magyar nagykövet is.
»Folytat-e jelenleg kutatómunkát?
– Jelenleg Veit Marchthaler 1588-as kézira-
tos útleírásának magyarra fordításán dolgo-
zom, mely a szerzõ Ma gyar országon tett
utazásairól szól. Emellett szakkritikákat írok
irodalom-, könyvtár- és kapcsolattörténeti
szaklapokba, valamint az MTA Irodalom -
tudományi Intézet internetes folyóiratá ba.
»Celldömölk város kulturális életéhez mi-
lyen szállal kötõdik?
– Gyerekkorom óta szorosan kötõdöm szü -
lõ helyemhez: mindig igyekeztem bekap-
csolódni az alma mater, a város és a
könyvtár kulturális vérkeringésébe. A váro-
si könyvtárnak általános iskolás korom óta
szorgalmas olvasója vagyok, több, mint tíz
éve követem és segítem Németh Tibor
könyvtárvezetõ munkáját a Magyar Életraj-
zi Kalauz adatbázisának szerkesztésében.
»Hogyan fogadta a kitüntetést?
– Nagyon sokat jelent nekem ez az elis-
merés, hiszen az egész eddigi munkássá-
gomat méltatták vele. Külön örömmel tölt
el, hogy a családból már kettõnket is dí-
jaztak Kresznerics-díjjal, hiszen édesapám
az elsõk között vehette át a várostól a ki-
tüntetést. 

•••
„Sokféle bölcsész létezik a nagyvilágban.
Kovácsné Hegyi Edit azon bölcsészek közé
tartozik, aki minden iránt érdeklõdik, ami
irodalom, nyelv, nyelvészet, s a hozzájuk
kapcsolódó tudományok. Tanít, véleményt
alkot, aktívan részt vesz e területeket
érintõ közösségi életben” – hangzott el a
Magyar Kul tú ra Napja alkalmából szerve-
zett városi ünnepségen. A Kresznerics-díj
kitüntetettjét a Celldömölki Városi Általá-
nos Iskolában értem el, ahol örömmel me-
sélt a pedagógus szakma ága-bogáról.  
»Hogyan került kapcsolatba a pedagógus
pályával?
– Tanárédesapám szép példája állt elõttem,
aki matematika-fizika szakos létére nagyon
szereti az irodalmat is. Már gyerekkorom-
ban elhatároztam, hogy tanítani fogok.
Mindig iskola mellett laktunk, s számomra
az volt a játék, hogy a nyitott tanterembe
délutánonként vagy a szünidõben belopóz-
tam s „tanítottam.” Faltam a könyveket.
Eleinte válogatás nélkül, mindenfélét. Az
ostffyasszonyfai községi könyvtárban nem
volt olyan mû, amelyet ne olvastam volna
el. Felsõ tagozatos koromban pedig ma-
gyartanárom, Balogh Ernõ végképp a ma-
gyar nyelv és irodalom irányába térített el. 
»Milyen pályát járt be eddig?
– Magyar nyelv és irodalom-orosz nyelv és
irodalom szakos általános iskolai tanári dip-
lomámat 1981-ben szereztem meg a Pécsi
Tanárképzõ Fõiskolán. Elsõ munkahelyem a

bobai óvoda volt, majd a kenyeri általános
iskolába kerültem. A Gáyer Gyula Általános
Iskolában 1985-ben kezdtem el tanítani,
ahol jelenleg is – most már a Celldömölki
Városi Általános Iskola és EPSZ intézmény-
ben – a magyar nyelv szeretetére oktatom
és nevelem diákjaimat. 
»Mi áll a pedagógusi tevékenysége köz-
pontjában?
– Hivatásomnak érzem a magyar nyelv és
irodalom ápolását. A pedagógusi munka
eredményességéhez hozzátartozik a tanu-
lók feltétel nélküli elfogadása, az egyéni
képességfejlesztés és oktatás. Mindezek
mellett a gyermekek érdeklõdésének
megfelelõ szabadidõs tevékenységek
megszervezése is kulcsfontosságú feladat
egy pedagógusnak. Hálás vagyok a sors-
nak, hogy egész eddigi életemben azt csi-
nálhattam, amit a legjobban szeretek: ta-
nítani. Értve ezalatt a nevelést is, mert
egyre több idõt kell szánni a gyerekeink
nevelésére, hogy becsületes, õszinte, szor-
galmas emberekké váljanak az irodalmi
hõsök példáját követve. 
– Milyen eredményre a legbüszkébb?
– Nincsenek tudományos kutatómunkáim,
nem vágytam magas pozíciókba, nehogy a
gyerekközösségbõl ki kelljen válnom.
Köztük érzem igazán jól magam, köztük ol-
dódom fel teljesen. Sok tehetséges tanít-
ványom volt és van, akikkel szép sikereket
értem el versmondó, helyesírási, anya-
nyelvi, irodalmi és más egyéb versenye-
ken. Jó érzéssel tölt el, ha megállják a he-
lyüket a középiskolában, s késõbb az élet-
ben is hasznosítják azt, amire én tanítot-
tam meg õket.
»Mit jelent az Ön számára a Kresznerics-díj?
– Nagy megtiszteltetés ért azzal, hogy a

saját városom tartott érdemesnek erre a
rangos díjra. Örömmel tölt el, hogy azt a
háttérmunkát értékelik, amely az általános
iskolai alapok lerakására irányul. Hiszen
egy szép épületet látva megcsodáljuk a
tornyait, arra viszont nem gondolunk, hogy
szilárd alapok nélkül mit sem ér az egész. 

»VAJDA ZSUZSA

Két életút találkozása a Kresznerics-díj kapcsán

DR. NÉMETH S. KATALIN

KOVÁCSNÉ HEGYI EDIT
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Feltûzték a szalagot a végzõs középiskolásokra
A boldog középiskolai évek végének
közeledtét is jelzi a szalagavató, de a
valahova tartozást is hirdeti – vallják a
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szak -
kép zõ Iskola végzõs diákjai, akik febru-
ár 8-án és 9-én tartották szalagavató
ünnepségüket. A középiskola utolsó
éves diákjai a Városi Sport csar nokban
sorakoztak fel, hogy eredményes ta-
nulmányi éveik végéhez közeledve a
végzõsök jelképét büszkén viseljék.

Február 8-án hatvankilenc gimnazista
várta izgatottan a jelképes felnõtté
avatást. Az ünnepelteket elõször Sipos
Tibor iskolaigazgató köszöntötte, aki el-
mondta, hogy a legnagyobb erõt, szel-
lemet próbáló kihívás a végére maradt,
bízik a diákokkal közösen végzett mun-
ka sikerében. Az igazgató jókívánsága-
it követõen Rozmán László tankerületi
igazgató osztotta meg gondolatait a je-
lenlévõkkel. Ünnepi beszédében arra
kérte a végzõsöket, hogy íveljenek te-
hetségük, ambíciójuk, rátermettségük
szerint, legyen kitartásuk és soha ne
feledkezzenek meg egy nagyon fontos

emberi dologról: a háláról. Fehér László
polgármester sok sikert és kitartást kí-
vánt  ahhoz  az  úthoz,  mely  a végzõs
gimnazisták elõtt áll, végezetül arra
kérte õket, higgyenek abban, hogy ta-
nulással, munkával igazi tartalmat te-
remthetnek életüknek. Bölcs gondola-
tokkal köszöntötte a nagykorúság elõtt
álló diáktársait évfolyama nevében
Szalóky Anna 11. H osztályos tanuló,
majd elkövetkezett az est várva várt
pillanata, a szalagtûzés. A 69 végzõs
diák ünnepi ruhájára Hegyiné Németh
Andrea és Vargáné Kovács Marietta
osztályfõnökök tûzték fel az érettségi
közeledtét jelzõ szalagokat. A szalagot
viselõ végzõsök nevében Mesterházy
Helga 12. H osztályos tanuló kért szót,
majd az ünnepség folytatásában az
utolsó évfolyamra járó gimnazisták
mûsorait láthatta az egybegyûlt közön-
ség. A szalagavató bál hagyományosan
a végzõs osztályok angolkeringõjével
vette kezdetét.

•••
Február 9-én az iskola szakképzõs ta-
nulói is átvették szalagjaikat osz-
tályfõnökeiktõl. A maturandusz ünnep-
ség kezdetén Piller Ádám Márai Sándor
A hétköznapról és az ünneprõl írt gon-
dolatait osztotta meg a jelenlévõ 54
végzõs diákkal, hozzátartozóikkal és
pedagógusokkal. A városi sportcsar-
nokban felsorakozott három végzõs
osztály tanulóihoz elsõként Sipos Tibor
igazgató szólt. Az intézményvezetõ
egy örökérvényû mondással biztatta a
diákokat: a jó pap holtig tanul. Útrava-

ló üzenetében arra is felhívta a végzõ -
sök figyelmét, hogy az öröm pillanata-
iban ne feledkezzenek meg köszönetet
mondani azoknak, akik az idáig vezetõ
úton segítették õket. A szalagfeltûzés
ünnepi pillanatait megelõzõen Karádi
Mihály önkormányzati képviselõ látta
el értékes gondolatokkal az érettségi
és a szakmai vizsgák elõtt álló tanuló-
kat, majd az est fénypontja követke-
zett. A három végzõs osztály diákjainak
Németh Judit, Gulyásné Vass Veronika
és Dittman Gergely osztályfõ nökök
tûzték fel az iskolához való tartozást
jelképezõ kék szalagot. Az ünnepeltek-
kel végezetül Rozmán László tankerü-
leti igazgató osztotta meg gondolatait,
aki Weöres Sándor szavait adta útrava-
lóul a fiataloknak: „Alattad a föld, föl-
ötted az ég, benned a létra.” Az ünne-
pi mûsor záróakkordjaként a vég zõs
osztályok zenés-táncos elõadásait lát-
hatta a közönség. A 12. osztályosok kö-
zös keringõjükkel nyitották meg a sza-
lagavató bált, ezt követõen pedig szü-
leikkel járták el az elsõ táncot. 

»VAJDA ZSUZSA

A celldömölki Berzsenyi Dániel Gim ná -
zium és Szakképzõ Iskola január 24-én
elsõ alkalommal szervezett Brit Kul -
túra-vetélkedõt a celldömölki általános
iskolás tanulók részére. A megmérette-
tésen hatodik, hetedik és nyolcadik
osztályos diákok vehettek részt há-
romfõs csoportokban. 

A vetélkedõ szervezõi, Obráz István és
Végh Viktória így összegezték tapasz-
talataikat: – A verseny népszerûségét
mutatja, hogy 12 csapat versengett a
gyõzelemért. A kvíz elsõsorban törté-
nelmi, földrajzi és kulturális kérdéseket
tartalmazott, de film-, zene- és képfel-
ismerõ feladványokkal igyekeztünk szí-
nesebbé tenni a feladatokat. A ver-
senyt hagyományteremtõ szándékkal

szerveztük, hisz az idegen nyelv tanu-
lása során rendkívül fontos, hogy meg-
ismerjük az adott nép kultúráját, törté-
nelmét,  szokásait  is.  A  versenyzõk
nagy érdeklõdéssel fogadták az álta-
lunk felkínált teát, amit a bátrabbak az
Egyesült Királyságban megszokott mó-

don tejjel is kipróbálhattak. Az elsõ he-
lyezett a Genious csapat lett a Városi
Általános Iskolából. A csapat tagjai:
Dummel Damján, Gulyás Anett és Sipos
Mirtill. Köszönjük a rendezvény támo-
gatóinak, hogy értékes nyeremények-
kel jutalmazhattuk a legjobbakat. Kö -
szö net Esztergályos Jenõnek, az Apá -
czai Könyvkiadó és Könyvterjesztõ Kft.
ügyvezetõ igazgatójának, Baranyai At -
tilának,  a  Cell-Coop  Kft.  ügyvezetõ
igaz gatójának,  valamint  a  Wewalka
Cuk rásztermék Gyártó és Kereskedelmi
Kft. vezetõségének. Köszönet illeti az
iskola diákjait is, akik hangyaszorga-
lommal segédkeztek a rendezvény za-
vartalan lebonyolításában – nyilatkoz-
ták a szervezõk. 

»KOVÁCS PETRA

Az angol nyelvnek, a brit kultúrának adózva

A GYÕZTES CSAPAT TAGJAI: GULYÁS ANETT, SIPOS MIRTILL ÉS DUM-
MEL DAMJÁN



A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár felnõtt színházbérletének
har madik elõadására január 19-én ke-
rült volna sor, a tél azonban éppen
azon a hétvégén mutatta meg igazi ar-
cát, így a program elmaradt. A február
10-re elhalasztott darab a Budapesti
Bulvárszínház elõadásában érkezett
Celldömölkre.
A januári bemutatót pótló elõadás nem
okozott csalódást a közönség soraiban
ülõk számára, hiszen Straub Dezsõ ne-
ve eleve garancia volt a felhõtlen szó-
rakozásra, kikapcsolódásra, kacagtató
poénokra. A szerelmes nagykövet-et
rendezõként és fõszereplõként is jegy -
zõ színészen kívül több ismert arccal is
szembesülhettek a nézõtéren ülõk. Így
mások mellett Nyertes Zsuzsa, Bõröndi
Tamás, Beleznay Endre, Farkasházi
Réka és Sáfár Anikó színészi játéka is
hozzájárult a sztárparádéhoz.
A történet dióhéjban: Harry Douglas, az
USA londoni nagykövete, a fõváros
környékén, remek és kényelmes villá-

ban éldegél. Egy nyugodtnak ígérkezõ
hétvégén megkísérli eltávolítani csa-
ládját azzal az ürüggyel, hogy tárgya-
lásra is alkalmas golfpartira kell utaz -
nia Skóciába. Komornyikját beavatja
arra az esetre, ha változások állnának
be a tervekben… A változások be is
következnek, de nemcsak a szerelmes
nagykövet, hanem kiterjedt családja és
azok partnerei is úgy tudják, hogy üres
lesz az otthonuk; s hogy ki, kivel és mi-
kor érkezik ugyanazon célból a házba –
ez már a bonyodalom forrásaként szol-
gál. Ráadásul bombariadó miatt senki
se ki, se be, így aztán jó vígjátékhoz
illõen mindenki megvezet mindenkit,
senki és semmi nem az, akinek és
aminek látszik. A bohózat második fel-
vonásának végére persze minden ösz-
szekuszált cselekményszál kioldódik,
minden félreértés tisztázódik, a
nézõtéren felzúgó tapsvihar pedig bi-
zonyítja, hogy a szürke téli estékbe is
lehet vidámságot, mosolyt és jókedvet
varázsolni. »RA
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A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár idei évi elsõ tárlatát Hans
Gustav Edõcs néhai fotómûvész gazdag
életmûvének egy szelete alkotja, me-
lyekbõl február 8-án nyílt emlékkiállí-
tás az intézmény galériáján. Az anya-
got Kuthi Márta, a mûvelõdési központ
nyugalmazott igazgatónõje ajánlotta a
megnyitón résztvevõk figyelmébe, aki
szoros baráti kapcsolatban állt Edõcs
Jánossal. A kiállítás apropóját két kerek
évforduló is szolgáltatja: a fotográfus
idén lépne kilencvenedik életévébe,
valamint éppen tíz éve távozott az élõk
sorából. 

Edõcs János fotómûvészete és pályafu-
tása nem ismeretlen a celliek elõtt, hi-
szen immár sokadszorra szerepel a
mûvelõdési központban. Varázsa azon-
ban mit sem kopott az elmúlt évek so-
rán, és a helyi közönség ezúttal is
megtapasztalhatja a munkáira oly jel-
lemzõ természettiszteletet és mély
szociális érzéket. Érzékletes portréi, ter-
mészetfotói és városi jelenetei, melyek
a világ legkülönbözõbb pontjain, tájain
készültek, gazdag témaválasztásról, és
kiváló technikáról árulkodnak. „Nem -

csak a hazai tájakat ismerte, de bejár-
ta a világot, útjai során számtalan ér-
dekességgel és szépséggel találkozott,
és mindezt igyekezett elénk tárni a fo-
tómûvészet eszközeivel. De elsõsorban
a világban szerte élõ emberek érdekel-
ték. Az emberek, akiket – lehettek in-
diánok, cigányok, pásztorok vagy vas-
utasok – személyes kisugárzásával, nyi-
tottságával szinte percek alatt sikerült
meghódítania olyannyira, hogy azok
nem pózoltak elõtte, hanem saját ter-
mészetességükkel viszonozták közele-
dését, s megmutatva igazi arcukat,
hagyták magukat megörökíteni. 
Egyik kedvenc érdeklõdési területe a
cigányság  volt,  e  népcsoport  élete,
mely ben gyakran megmártózott. Gyö -
nyörû fotókat készített köztük és róluk,
ezekkel Celldömölkön is találkozhattak
az érdeklõdõk. Másik nagy szenvedé-
lye a Hortobágy volt, a táj szerelmesé-
nek tartotta magát, s ez a hihetetlenül
erõs  vonzódása  hûen  tükrözõdött,
nem csak a jellegzetes környezet, de a
vágtató ménes, a pásztorok és csikósok
mindennapi életét megörökítõ felvéte-
lein is. Edõcs János vasutas család sar-
jaként a vasútról is gazdag és változa-

tos sorozatot készített, amely páratlan
a maga nemében, hiszen a vasút
fejlõdését történelmi hûséggel követi,
és megmutatja annak romantikáját,
esztétikumát is. Izgatták a távoli tájak,
az európaitól teljesen különbözõ kul-
túrák, ezért sokat utazott szerte a vi-
lágban” – idézte fel életútját és mun-
kásságát Kuthi Mátra, majd József
Attila szavait idézve nyitotta meg a tár-
latot: ”Mert a mû nem annyira a
mûvész, mint inkább azok által él, akik
szeretik a mûvészetet, s azért szeretik,
mert keresik az emberséget…”
A kiállításmegnyitó fényét emelte,
hogy a fotómûvész özvegye is részt
vett az eseményen, melyen az Ádám
Jenõ Zeneiskola Alapfokú Mûvészet -
oktatási Intézmény tanára és növendé-
kei is közremûködtek. A tárlat március
31-ig látogatható a mûvelõdési köz-
pont galériáján.

»REINER ANITA

A vasút és a Hortobágy szerelmese 
Emlékkiállítás Edõcs János tiszteletére

A nagykövet, ha szerelmes… Kirándulás a bécsi
orchidea-kiállításra

A Kemenesaljai Mû  ve  lõ dési
Köz  pont és Könyv tár  2013.
március 9-én autóbuszt in-
dít Bécsbe, a 9. Nem zet közi
Orch i dea-kiállításra. A kiál-
lítás meg tekintése után bé-
csi városnézésre, vásárlásra
van lehetõ ség. 
Útiköltség: 3500 Ft/fõ, be-
lépõdíj a kiállításra, felnõtt
csoport ese  tén: 8 euró/fõ.
Jelentkezni 2013. március
1-jéig, a Kemenes aljai Mû  -
ve  lõ dési Köz  pont és Könyv -
tár ban, dr. Gyö réné Lo soncz
And reá nál lehet a 95/779-
301 vagy 302-es telefon-
számon, a 16-os melléken.



Többek között ezzel a Prédikátor
Könyvébõl vett igével köszöntötte Né -
meth Tamás lelkész a 21. refor mátus bál
résztvevõit február 1-jén, a Rezgõ nyárfa
Étteremben. Fehér László polgármester
úr is megtisztelte jelenlétével a rendez-
vényt, õ szintén köszöntötte a bálozó-
kat. Az este hangulatát a Keme nes -
magasi Citerazenekar alapozta meg: kö-
zel egyórás mûsoruk keretében a kö-
zönséget is megénekeltette szép ma-

gyar népdalokkal és nótákkal az együt-
tes vezetõje, Sebestyén Zoltán. A finom
és bõséges vacsora után aztán elérke-
zett „ideje a táncnak”, a talpalávalót a
református gyülekezet új kántora,
Scwarz István szolgáltatta. Tombola -
tárgyakkal is sokan támogatták a ren-
dezvényt – nekik ezúton is szeretnénk
köszönetet mondani –, örömet okozva a
tombolahúzás nyerteseinek, s szép be-
vételhez juttatva a gyülekezetet. Már
hajnalodott, amikor a legkitartóbbak is
hazafelé indultak, hogy kipihenjék a
tánc fáradalmait...

10

Új Kemenesalja  »  2013. 02. 22.F A R S A N G   «

Boldog vagyok, mert sikerült. Sikeres
volt az I. evangélikus bálunk. Sok gra-
tulációt, köszönetet kaptam, ami na-
gyon jól esett. Ha közhelyes is, de nem
enyém az érdem. Igazán tudom, mi-
lyen sokan segítettek, velünk voltak,
bátorítottak, válaszoltak hívásomra.
Há lás vagyok érte, mert sokan meg-
érezték, hogy ez egy közösségerõsítõ
alkalom. Árulták a jegyeket, izgultak
értünk, sütötték a süteményeket, és
rengeteg tombolatárgyat ajánlottak
fel. Azt hiszem, Fehérné Gyömörey
Katóval jól kiegészítettük egymást, jó
volt együtt dolgozni. Nem merek fel-
sorolást kezdeni a közvetlen segítõkrõl,
nehogy kifelejtsek valakit. Remélem,
mindenkivel tudtam éreztetni, meny-
nyire hálás vagyok segítségükért. Kö -
szö net illeti Esztergályos Jenõt, az
Apáczai Kiadó ügyvezetõ-igazgatóját,
hisz az õ anyagi támogatása nélkül
nem sikerült volna meghívnunk Berecz
Andrást. A bált jótékonysági céllal szer-
veztük, bízunk benne, hogy a befolyt
összeg elég lesz a gyülekezeti ház fel-
újítási munkálatainak megkezdéséhez.
Nagyon sok köszönet mindenkinek,
akik elfogadták meghívásunkat, eljöt-
tek a mûsorra és együtt örültek velünk.

Mindez azonban nem lett volna ilyen
sikeres, ha az Úr nem adja hozzá áldá-
sát. Számomra a bált megelõzõ hét a
megerõsítés hete volt. Kezdõdött ko-
rábban, mikor megtudtam: pont ezen
a héten lesznek az ökomenikus imahét
alkalmai. Mérgelõdtem, mert miatta
késõn kezdõdik a mûsor, nem érnek rá
a lelkészek... stb. Aztán a zaklatott na-
pokon az az egy óra volt a béke ideje
számomra, mikor mindent kikapcsol-
tam és elcsendesedtem. Köszönöm
minden résztvevõ lelkipásztornak,
hogy alázatos szolgálatuk által az Ige
élõ és ható lehetett. De megerõsítést
kaptam naponta az igei útmutató által
is. A kapott igeszakaszok a biztatás, tá-
mogatás szavai voltak. Fizikálisan szólt
Isten szavai által. Hála legyen érte.
Jövõre ismét megpróbáljuk.
Erõs vár a mi Istenünk!

»KINICZKYNÉ CSITE NÓRA

Köszönet!

Tündérek és mesehõsök jártak a bölcsõdében

„Megvan az ideje a táncnak!”

Báloztak a Soltis
Színház tagjai is

A vízkereszttõl hamvazószerdáig tartó
idõszakot, amit egyszerûen csak far-
sangnak szoktunk nevezni, minden év-
ben megünneplik a bölcsõdések is.
Amíg az idõsebbek maskarabálokkal
búcsúztatják a telet, addig a kisebbek
télûzõ maszkokat öltenek magukra a
farsangi mulatság idejére. Így történt
ez az idei évben is, a szülõk ötletes
álarcokat, maskarákat készítettek, illet-
ve szereztek be gyermekeiknek, ami-
ket a gondozónõk vidám jelmezekkel
egészítettek ki. Az intézményben mû -

ködõ négy gondozási egység mind-
egyike farsangolt. Február 5-én a Tör -
pikék és a Micimackó csoport gyerme-
kei tartották meg télbúcsúztató ren-
dezvényüket, mely közös énekléssel és
mondókázással vette kezdetét. Másnap
a Pumukli és a Vuk csoport lakói vonul-
tak be énekszóval, hogy megmutassák
szebbnél szebb jelmezeiket társaiknak.
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is jó
hangulatban  zajlott  a  kicsik  farsangi
kar neválja. 

»VZS

Alig egy hónapja még a karácsonyt ün-
nepeltük, s máris elkezdõdött a farsangi
idõszak. A Soltis Lajos Színház is megtar-
totta már hagyományosnak mondható
bálját január 26-án a Vasvirág Hotelben.
Nagy Gábor színigazgató elmondta, hogy
a bálba látogatók száma a tavalyi évhez
képest valamelyest csökkent, de ez
semmit nem vont le az este jó hangula-
tából és megszokott színvonalából. A bál
nyitásaként a Stúdiósok adtak elõ auten-
tikus indiai táncot, majd Szvorák Katalin
elõadómûvész szórakoztatta a bálozókat

vidám felvidéki farsangi dalokkal. Nagy
Gábor báli köszöntõjében az elmúlt év
eseményeirõl számolt be a vendégek-
nek. A bált megtisztelte jelenlétével
Fehér László, Celldömölk Város polgár-
mestere, aki szintén köszöntötte a jelen-
lévõket és a színház tagjait, megköszön-
te lelkes munkájukat és minden jót kí-
vánt 2013-as évre. »TMT
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Somogyi
László

Fódi
Károlyné

Martoniczné
Németh Éva

Mesteryné
Põdör Ágnes

Meg kér dez tük
» vá la szol tak Hisz Ön a népi gyógyászatban?

»KÉR DEZ: KOVÁCS PETRA »FOTÓ: REINER ANITA

Mostanra egyre inkább hi-
szek a népi gyógyászatban.
Egyre több gyógynövényt
használok és próbálom a
családomat is erre biztatni.
A gyógyszerek mellékhatá-
sairól sokat lehet hallani,
ettõl szeretném megkímélni
saját magam és másokat is.
Régen egészen más volt, ta-
lán nem volt ennyi gyógy-
szer és nem volt ilyen hosz-
szú a mellékhatások listája.
Saját biotermesztésû növé-
nyeket használok leginkább,
így teljes egészében megbí-
zom ezekben. A gyógynövé-
nyek, ha lassabban is, de va-
lójában csak pozitív hatásu-
kat fejtik ki.

A mi családunk sokkal köze-
lebb áll a gyógynövények,
mint a gyógyszerek haszná-
latához. Használjuk a külön-
féle  gyógyfüveket,  esetleg
nyug tató hatású növényeket
is. Illetve a saját kertünkben
megtermelt citromfüvet is. A
hagyományos népi gyógyá-
szat szereit sok kal inkább
hatásosnak tartom, mint a
mostani ,   á t láthatat lan
mennyi ségû  gyógy sze res
ke    zelést. A természetes ösz-
szetevõjû növények szerin-
tem sokkal hatásosabbak
egyes gyógyszereknél, fi-
gyelembe véve azt, hogy
nincs mellékhatás, amit na-
gyon fontosnak tartok.

Mivel védõnõ vagyok, talán
még fokozottabban odafi-
gyelek az egészséges élet-
módra. Homeopátiás keze-
lést tanultam, ezért tudom
ajánlani a kismamáknak és a
kamaszoknak egyaránt. Ezek
a kezelések csecsemõk ré-
szére is elõnyösek. Én hasz-
nálok gyógyfüveket sérülé-
sekre, köhögésre, megfázás-
ra és számtalan más meg-
betegedésre is. Használom a
homeopátiás készítménye-
ket ugyanúgy megfázásra és
sérülésre is, és nem utolsó
sorban nagyon fontosnak
tartom a különbözõ gyógy-
teák fogyasztását is, fõleg a
hideg napokon.

Természetesen az egész csa-
ládom  használ  különféle
gyógytermékeket, mint pél-
dául a méz, a lándzsás útifû.
Gyógyszert csak akkor hasz-
nálunk, ha nagyon muszáj. A
kisgyermekek rengeteg fe-
lesleges antibiotikumot be-
szednek, amelyek káros ha-
tása felnõtt korban érezhetõ.
Mindkét lányom asztmás,
ezért nekik természetesen
az orvos által elõírt gyógy-
szereket kell szedniük, de
megfázásra és hasonló be-
tegségekre csalánt és kamil-
lát használunk. A gyógyteá-
kat az egész család nagyon
szereti. Leginkább mézzel és
citrommal fogyasztjuk.

Ebben a sorozatban olyan fûszernövényeket szeretnénk a kedves
Olvasóknak bemutatni, természetesen a teljesség igénye nélkül,
amelyeket erkélyükön vagy a konyhaablakban is lehet nevelgetni,
hiszen nem mindenkinek adatik meg, hogy kertje legyen. A fûszer-
növények finom ízesítõ hatásuk mellet egy kicsit behozzák a ter-
mészetet az otthonunkba, s nem utolsó sorban gondozásuk a gyer-
mekeket is megtaníthatja a növények szeretetére és tiszteletére.

Kalandozások a fûszernövények világában

I. Egy kis történelem

Számtalan könyv és tanulmány foglalkozik a fûszerekkel és
fûszernövényekkel, melyeknek több száz fajtája és változa-
ta van. Az évszázadok során minden nép kialakította a saját
„kedvenc” keverékeit is, és a kereskedelem révén ma már
szinte minden fûszert meg lehet találni a boltok polcain és
a szaküzletekben. Már nagyon korai õseink is alkalmazták
ízesítésre a különbözõ gyökereket, magvakat, ha akkor még
nem is tudták, hogy ezzel a gasztronómia egyik alapvetõ
elemét teremtették meg. Az ókorban nagy tisztelet övezte
a különbözõ fûszernövényeket, nem egyszer fizetési esz-
közként is használták õket (pl. fekete bors). Már az Ószö-
vetségben is említést tesznek róluk. A középkorban a leg-
több fûszernövény nagy utazók, mint Marco Polo vagy
Kolumbusz Kristóf által jutottak el Indiából és Ázsia külön-
bözõ részeibõl világhódító útjukra. Sajnos a „sötét közép-
korban” akkor még tudományos ismeretek hiányában sok-

szor a gyógynövények használatáért sok ártatlan leány és
asszony végezte a máglyán. Szerencsére új, felvilágosultabb
idõk jöttek és egyre többen kezdték alkalmazni a fûszereket
ételeik zamatosabbá és élvezhetõbbé tételére anélkül, hogy
ártatlanok vére folyt volna. Nekünk sincs szégyenkezni va-
lónk a fûszernövények téren. A mediterrán országok lakói
nagyon büszkék fûszerkeverékeikre, pedig a bennük meg-
található összes fûszernövény már évszázadok óta haszná-
latos a magyar konyhában is. Sõt, a réteken, mezõkön jó né-
hány fajtát meg lehet ma is találni, ha van valakinek türel-
me növényhatározóval a kezében keresgélni õket. A fûsze-
reket többféleképpen lehet csoportosítani: vannak gyökér és
kéreg-, levél-, termés-, vagy virágfûszerek. Fel használásuk
nagyon sokrétû, az egyéni ízléshez igazodik, de mindig szem
elõtt kell tartani a mértékletességet, hiszen a fûszernövények
nagy része nem kevés gyógyhatással is rendelkezik. Túlzott
használatukkal viszont éppen az ellenkezõ hatást érhetjük el.
Az elõbbiek nem jelentik azonban azt, hogy minden gyógy-
növényt fûszerként is fel lehet használni.

Boszorkánykonyha

Nyereményjáték
Kérjük, kövessék figyelemmel a fûszernövényekrõl szóló soro-
zatot! Minden lapszámban felteszünk egy kérdést, s a sorozat
végén a legalább 5 jó megoldást beküldõk között hölgyeknek
fûszerkeveréket, uraknak pedig chilipelyhet sorsolunk ki!
ELSÕ KÉRDÉS: Kik voltak azok a felfedezõk, akik révén a fûsze-
rek és fûszernövények jelentõs része eljutott Európába?

TÜNDE FÛSZERKERT ÉS CHILIVARÁZS
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Diákolimpiai sikerek a Szent Benedek Általános Iskolában

STK Dr. Casl Zagreb – Celldömölki VSE-
Swietelsky-Wewalka 6-1
Zágráb, férfi asztalitenisz Klubcsapatok
Szuperligája elõdöntõ, elsõ mérkõzés.
Páros: Japec, Zeng - Fazekas, Nagy 1:3 (7,
-8, 9, 5). Tudása alatt teljesített a celli
kettõs, a hazaiak könnyedén nyertek. (1-
0). Egyéni, 1. kör: Redjep - Nagy 3:2 (8, -
5, 5, -10, 10). A harmadik szettben veze-
tett Nagy, mégis a horvát örülhetett a
végén. (2-0). Zeng - Szita 3:1 (-11, 2, 8,
6). Kicsit talán könnyelmûen kezdett a kí-
nai, ezért Szita meglepte az elsõ szett -
ben. Utána kijött a tudásbeli különbség.
(3-0). Ja pec - Fazekas 3:1 (7, 6, -11, 6).
Fazekas meglepõen gyengén teljesített.
(4-0). 2. kör: Zeng - Nagy 3:0 (4, 6, 7).
Nagy szétszórtnak tûnt, sok volt a pon-
tatlanságból eredõ rontás a játékában.
(5-0). Redjep - Fazekas 0:3 (-12, -5, -9).
A ha zaiak harmadik számú játékosa ellen
sikerült megszerezni a becsületpontot.
(5-1). Japec - Szita 3:0 (5, 2, 5). Japec le-
lépte a fiatal cellit. (6-1).
Gyõzött: Zeng 2, Japec 2, Redjep 1, Ja pec-
Zeng páros, illetve Fazekas 1.
Celldömölki VSE-Swietelsky-Wewalka -
STK Dr. Casl Zagreb 3:6
Celldömölk, férfi asztalitenisz Klub -
csapatok Szuperligája elõdöntõ, visszavá-
gó, vezette: Majdik, Szent györgyi.
Páros: Fazekas, Nagy - Japec, Zeng 3:1 (9,
10, -5, 7). Az elsõ, zágrábi mérkõzésen ta-
pasztalt bizonytalanságnak ezúttal nyoma
sem volt. A celli kettõs magabiztosan ját-
szott, és megérdemelten nyert. (1-0).
Egyéni, 1. kör: Szita - Japec 0:3 (-7, -9, -8).
Ezen a mérkõzésen gyõzött a rutin, Szita
hiába tett meg mindent, ellenfele jobb
volt. (1-1). Fazekas - Redjep 3:0 (10, 5,
9). Fazekas remekül játszott, szettet sem
veszítve gyõzte le a horvátot. (2-1). Nagy
- Zeng 1:3 (-3, 10, -3, -1). A kínai túl
nagy falatnak bizonyult, Nagy nem tudta
megszorítani sem. (2-2). 2. kör:  Fazekas
- Japec 2:3 (5, 10, -12, -3, -9). Fazekas si-
ma 3-0-ra nyerhetett volna, de a döntõ
pillanatokban nem jöttek a poénok. Az
elveszített harmadik játszma végzetes-

nek bizonyult, Japec talpra állt, és nyerte
az összecsapást. (2-3). Szita - Zeng 1:3 (-
9, 11, -6, -8). Szita hatalmasat küzdött,
de a kínai nagyobb tudása elõtt fejet kel-
lett hajtania. (2-4). Nagy -  Redjep 0:3 (-
9, -8, -11). Nagy Krisztián fejben veszí-
tette el ezt a csatát, hisz a fontos pillana-
tokban nem koncentrált eléggé. (2-5). 3.
kör: Fazekas - Zeng 3:1 (-9, 9, 9, 9). Az
est legjobb meccsén Fazekas remekelt,
különösebb erõlködés nélkül verte meg
kínai ellenfelét. (3-5). Nagy - Japec 0:3 (-
4, -6, -12). 
Az elsõ két szettben súlytalannak tûnt
Nagy, a harmadikban pedig már hiába
küzdött. (6-3).
Gyõzött: Fazekas 2, Fazekas-Nagy páros,
illetve Japec 3, Zeng 2, Redjep 1.
A zágrábi 6-1-es vereséget követõen,
idehaza is nagy falatnak bizonyult a hor-
vát csapat. A végig remekül játszó zágrá-
biak kettõs gyõzelemmel jutottak a
Klubcsapatok Szuperligájának fináléjába,
ahol a szintén nagyon erõs, cseh El Nino
Praha gárdája lesz az ellenfelük. A
Celldömölknek ezúttal is a bronzmeccs
marad, melyre nem kell sokat utaznia a
csapatnak, hisz magyar ellenféllel, a
Pénzügyõrrel kell megküzdeni a harma-
dik helyért. Az összecsapásra márciusban
kerül sor.

Az Extraligában továbbra 
is veretlenül

Celldömölki VSE-Swietelsky-Wewalka –
Félegyházi ASI 7-3, Celldömölk, férfi
Extraliga asztalitenisz-mérkõzés, vezette:
Bódis, Rosta.
Páros: Fazekas, Szita - Korponai, Szudi 3:2
(7, -8, 5, -9, -6). A sérülés miatt hiányzó
Nagy Krisztián nélkül felálló, összeszo-
katlan celli páros megküzdött a sikerért.
(1-0). Egyéni, 1. kör: Szita - Korponai 3:1
(7, 10, -6, 8). Nem volt könnyû dolga
Szitának, de megérdemelten nyert. (2-0).
Ölbei - Szudi 0:3 (-6, -7, -6). A nagyobb
tudás nyert. (2-1). Fazekas-Zentai 3:0 (3,

4, 7). Fazekas simán hozta a kötelezõt.
(3-1). 2. kör: Szita - Szudi 2:3 (-9, -3, 11,
9, -7). Szudi jobban játszott. (3-2). Faze -
kas - Korponai 3:0 (5, -4, -8). Fazekas ez-
úttal sem „szakadt meg” a sikerért. (4-2).
Ölbei - Zentai 3:0 (6, 9, 9). Ölbei hozta a
nyerhetõ meccsét, hisz ellenfele is beug-
róként lépett asztalhoz. (5-2). 3. kör: Fa -
zekas - Szudi  3:2 (-10, 3, -11, 8, 5). Ezen
a meccsen keményen meg kellett küzde-
nie a gyõzelemért Fa ze kasnak. (6-2).
Szita - Zentai 3:0 (5, 5, 9). Szita simán
nyert. (6-3). Ölbei - Korponai 0:3 (-9, -6,
-8). Ölbei nagyot küzdött, de ez is kevés
volt. (7-3).
Gyõzött: Fazekas 3,  Szita 2, Ölbei 1, Fa -
zekas - Szita páros,  illetve  Szudi 2, Kor -
ponai 1.

NB I.
Sopron – CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA II.
12:6
Benák András 4, Teket Attila 2.
Benákkal nem bírtak a soproniak, Teket a
kel le metlen stílusával nyert két mér -
kõzést. A féloldalas cellieknek nem volt
esélye pontot szerezni.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA II. – Komlói
Bányász 7:11
Teket Attila 3, Benák András 2, Kramarics
Gergõ 2.
Ölbei Péter elõzõ nap Extra Ligában ját-
szott, így nem állt rendelkezésre. A he -
lyé re beugró Orbán Renátó nincs edzés-
ben, így csak játszmákat tudott nyerni.
NB III.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA III. – CVSE-
SWIETELSKY-WEWALKA IV. 14:4
Fehér László 4, Máthé Gyula 4, Balázs
Gyula 3, Tamás László 2, Tamás-Balázs
páros, ill. Lukács Balázs 2, Talián Csaba 1,
Lukács-Talián páros.
A várakozásnak megfelelõen simán nyert
a jobb celli csapat.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA III. – Víz ép tek
AK Szombathely 15:3
Fehér László 4, Máthé Gyula 4, Balázs
Gyula 3, Tamás László 3, Balázs-Tamás
páros. 
Magabiztos hazai gyõzelem született a
megyei találkozón.

»CSUKA LÁSZLÓ

Magyar bronzmeccs a KSZL-ben

Az elmúlt hetekben rendezték meg a me-
gyei diákolimpiai döntõket. Asztali tenisz és
leány szertorna sportágban a Szent Bene -
dek iskola diákjai egyaránt a legjobbak kö-
zött végeztek a megyében. Február 1-jén –
a területi fordulóról bekerülve – öt fiú és két
lány képviselte az iskolát az asztalitenisz
döntõn. A következõ eredmények születtek:
Zolnai Fanni és Czupor Attila elsõ helyezést
ért el, õk képviselhetik Vas megyét az or-
szágos döntõn. Sebestyén Fanni pedig har-
madik lett. Felkészítõik: Ölbei Péter és Czu -
por Attila. 

Ugyanezen a hétvégén zajlott a megyei tor-
na diákolimpia is, itt a III-IV. korcsoportos lá-
nyok harmadikak lettek. A csapat tagjai:
Barcza Fruzsina, Sebestyén Fanni, Somlósi
Blanka, Sza lai Fanni, Szerda helyi Petra. Az I-
II. korcsoportos lányok pedig másodikként
az országos elõdöntõbe jutottak. Az elõ -
döntõ Pécsett került megrendezésre febru-
ár 10-én, ahol a 12 csapatból a lányok az
elõkelõ harmadik helyet szerezték meg, és
ezzel az országos döntõbe kerültek, amely
Budapesten lesz március 8-án. A csapat tag-
jai: Czupor Anna, Cso mai Regina, Gaál Fanni,

Giczi Gréta, Pápai Alexandra, Papp Dorottya
és Takács Vivien. 
A szerenkénti értékelésben gerendán a csa-
pat az elsõ helyet szerezte meg, egyéni ösz-
szetett versenyben pedig Csomai Regina ért
el harmadik helyezést. Edzõjük: Bellovics
Diána, a felkészülést Czupor Ferencné segí-
tette. Ezen kívül a megyei úszó diákolimpi-
án is született Szent Benedek-es érem: az I-
II. kcs.-ban Molnár Dániel 50 m háton má-
sodik lett, Kovács Gerda a III-IV. kcs.-ban, B
kategóriában 100 m gyors- és hátúszásban
elsõ helyezést ért el. 
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Új

»

I M P  R E S   S Z U M

Elsõsorban a Petzl és Montex cégek által
meghirdetett fotópályázat megnyerésé-
nek, másodsorban a celli támogatóim-
nak: Celldömölk Város Önkormányzatá-
nak és a Swietelsky Vasúttechnika Kft.-
nek köszönhetõen sikerült eljutnom
Argentínába, a világ egyik legnagyobb
sziklamászó találkozójára, a Petzl Roc -
trip-re. Örök életre szóló élmény ez, hi-
szen a nem szokványos mászó túra él-
ményekbõl is megtapasztalhattam jó
párat a számos olyan élmény mellett,
amelyek egy részét valószínûleg soha
többé nem fogok átélni.

Egyetlen képet lehetett benyújtani a fo-
tópályázatra, éreztem, hogy a Mont
Blanc-nál készített fényképem bejöhet
a szakmai zsûrinek. Így is lett, mintha a
fellegekben jártam volna, amikor meg-
tudtam, hogy nyertem. Volt még két
hónapom az indulásig, gyorsan félretet-
tem az örömködést és csak két dologra
koncentráltam. Az egyik, hogy vissza-
hozzam a sérülésem (egy évvel ezelõtt
mindkét bokacsontom eltörött) elõtti
formám a mászás terén (gondolok itt a
7a nehézségû pálya környékére), ez si-
került. A másik, hogy a felszerelésemet
sikerüljön a lehetõ legjobb szintre fej-
lesztenem, ebben azért maradtak még
lehetõségek, de nem panaszkodhattam.
Végül hamar elérkezett az indulás nap-
ja, többszöri egyeztetés után, e-mailben
megkaptam a hasznos infókat, valamint
az útitervet. Tudni kell, hogy elõtte so-
ha nem repültem, továbbá annak elle-
nére, hogy évekig tanultam angolul és
németül, soha nem használtam. Mindig
volt valaki, aki beszélt helyettem. Nem
vagyok izgulós, gondolkodásomban a
„majd csak lesz valahogy” elvet vallom,
de induláskor – be kell vallani – volt egy
kis félsz bennem. Bécsbõl három óra re-

pülés után érkeztem meg a Barajas re-
pülõtérre, Madridba. Két órám volt az
átszállásra, úgyhogy volt idõm kevereg-
ni a végeláthatatlan terminálok között.
Aki nem járt még ilyen helyen, annak
ez különleges élmény. Zombiként köve-
ti mindenki a táblákat a különféle köz-
lekedési eszközökön (mozgó járdák so-
ra, liftek, mozgó lépcsõk, sofõr nélküli
metró a terminálcsoportok között) és
mindenhol üzletek. 12 óra repülés kö-
vetkezett Buenos Airesbe. A levegõbõl
láttam  a  kivilágított várost. Félel me -
tesen  óriási,  soha  nem  láttam  még
ilyet, egyszerûen nem lehetett érzékel-
ni a határait, egyik  irányban  sem. Elõ -
városaival együtt 12 milliós település.
Az országba való belépéshez ujjlenyo-
matot kellett adni, valamint készítettek
fényképet is. Megkérdezték, hol lesz a
szállásom. Mondtam, PiedraParada, er-
re kérdezték, az egy hely? Na – gondol-
tam magamban –, ez is jól kezdõdik. A
reptéren kellett maradnom a tovább-
utazás miatt, nem nagyon mertem el-
aludni, mert a két táskámban volt min-
denem, ezért azt a taktikát választot-
tam, hogy ráfeküdtem a táskáimra és
óránként átsétáltam egy másik helyre
és aludtam egy kicsit, persze félig ébe-
ren. Végül kétórás további repülõúttal
jutottam el Bariloche-ba. Táskám pon-
tosan kétszer volt nehezebb a megen-
gedett 13 kilónál, hiszen minden volt
ná lam. Sátor és egyéb kemping-, vala-
mint teljes sziklamászó felszerelés. Így

is keményen szelektálnom kellett ott-
hon, de szerencsére nem problémáztak.
Öt órám volt eljutni a kb. 15 km-re lévõ
buszpályaudvarra. Esquelbe a buszjegy
megvásárlása nem volt egyszerû, mert
nem egy pénztár van, hanem 6-7 társa-
ságnak is van pavilonja és nincs menet-
rend kitéve. A busz indulásáig megin-
dultam, hogy felderítsem a várost. Sok
jót hallottam errõl a helyrõl, hogy ez
egy híres üdülõváros, síközpont. Én a
külvárosban jártam, kicsit csalódott vol-
tam, mert a környék szép volt a hegye-
ivel és a hatalmas tavával, de a város-
rész elég lepusztultnak, kis porfészek-
nek tûnt, boltot is alig találtam. Ekkor
már nagyon éhes voltam, gondoltam,
legalább olcsón bevásárolok. Újabb csa-
lódás következett: az élelmiszer drá-
gább volt, mint itthon (kb. duplája). Kö -
zel ötórás buszút következett. Majdnem
lemaradtam róla, mert végül nem on-
nan indult és nem olyan színû volt, mint
azt elõzõleg a pavilonnál a számba rág-
ták. Az út eleje a virágzó bokrokkal, a
szakadékokban pihenõ rozsdás kocsi-
maradványokkal, továbbá a mindent
kö rül ölelõ festõi háttérrel, totális Kor -
zika-feelinget keltettek bennem. A he-
gyekben tovább haladva már majdnem
svájci érzéseim támadtak, aztán leérve
olyan területtel szembesültem, amit
nem tudtam hova kötni, csak a régi
vad nyugati filmekhez.

(FOLYTATJUK)
»DUMMEL DOMONKOS

Argentínából jöttem, avagy egy rendhagyó úti beszámoló 
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SZESZFÕZDE VÖNÖCKÖN
Szeszfőzdénk felújított, 418 literes és

220 literes főzőüsttel 

folyamatosan üzemel VÖNÖCKÖN.

Jó minőségű gyümölcscefréből, 

illatos és zamatos pálinka 

előállításával – rövid főzési határ -

idővel – várjuk minden kedves régi és

új megrendelőnket!

Érdeklődni:

06 20/337-1864

06 70/334-8167

Március 1-tõl új helyszínen Celldömölkön 
a Hunyadi utca – Vasvári Pál utca sarkán

a CELLI GUMI Szervizzel együtt. 
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat 

kedvezményes akcióinkkal!

Folyamatos akcióink:
• Castrol magnatec10w-40 4 literes kiszerelésben 6300 Ft/db,
• flexibilis ablaktörlõ lapátok 990 Ft/db,
• akkumulátorok 13 000 Ft-tól

és sok más kedvezményes alkatrésszel ill. felszerelési
termékekkel várjuk régi és új ügyfeleinket!

Full Kár
Autósbolt

ELEKTRO DISZKONT
Celldömölk, Sági u. 41. (Tesco mellett)

Nyitva:
hétfõ–péntek 8.00–12.00, 13.00–17.00

szombat: 8.00–12.00
Tel: 06 70/410–9337

www.elektrodiszkont.bolt.hu

Celldömölkön, a Marx Károly utcában családi ház eladó.
Érdeklõdni a 95/420-507-es telefonszámon vagy a
Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet Celldömölk II. ki-
rendeltségén (Celldömölk, Hegyi u. 1.) lehet.

Lakások eladók

Celldömölkön, Sági u. 43. (II. ütem) és Szalóky u. 5. sz.
alatt lakások eladók. Várható átadás: 2013. június 30. 
Érdeklõdni: 06 70/317-4194 vagy 06 95/422–49.

Celldömölk Város Önkormányzata
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

a Kemenes Vulkán Park
igazgató (magasabb vezetõ) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: 
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ
A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott

idõre, 2013. április 2-tõl 2018. március 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Vas megye, 9500 Celldömölk,

Sághegyalja körút 1.
A munkakör betölthetõségének idõpontja:

A munkakör legkorábban 2013. április 2. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 20.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 

www.celldomolk.hu honlapon szerezhet.

Értesítés
A Fiatalok vállalkozóvá válása címû pályázatról
tart fórumot a szombathelyi Széchenyi Prog ram  -
iroda február 26-án, kedden 16 órai kezdettel a
celldömölki Ke me nesaljai Mûvelõ dési Köz pont és
Könyv tárban. 35 éves korig várják a vállalkozó
szelle mû fiatalokat.





Kedves Mozirajongók!
A KMKK Art Mozi 2013. február 22-én 15.00 órától február 23.
15.00 óráig filmmaratont tart. A Cinca-pARTi Filmmaraton ke-
retén belül kerül sor a mozi egyéves születésnapjának megün-
neplésére is, melyen köszöntõt mond Fehér László polgármes-
ter. A rendezvény vendége lesz a celldömölki származású Pacs -
kovszky József filmrendezõ és forgatókönyvíró. 

A 24 órás filmmaratonon art filmek kerülnek bemutatásra. A ve-
títésre kerülõ filmek a teljesség igénye nélkül: A vágyakozás
napjai, Jankovics Marcell: Az ember tragédiája, Az ajtó, Drága
besúgott barátaim, stb. 

A filmmaratonon kizárólag a 18. életévüket betöltött személyek
vehetnek részt, a legkitartóbbak értékes díjazásban részesülnek.
A rendezvény ingyenes.

Elõzetes bejelentkezés szükséges telefonon a 06 95/ 779 301 vagy 
302-es telefonszámon dr. Györéné Losoncz Andreánál vagy 
e-mailben az ujkemenesalja@celldomolk.hu e-mail címen. 


