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TANKOLJON MINDIG OLCSÓBBAN!
A Kolozsvári úti üzemanyagkúton 95-ös, 98-as és diesel üzemanyagok 

valamint autógáz LPG egész évben kedvezményes áron!

Celldömölk, Kolozsvár úti üzemanyagkút
Celldömölk, Volán kút, 

a Mesteri felé vezetô úton. 
Nyitva: hétfôtôl vasárnapig 6.00–21.00

Balogh Zsolt vállalkozó
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Új év küszöbén állunk. 2008-ra újabb ha-
tárok szûntek meg elôttünk, újabb lehe-
tôségek nyílnak meg országunk polgárai
elôtt. Az európai csatlakozás után három
és fél évvel, december 21-e óta nyolc
másik állammal együtt Magyarország is
a schengeni térség részévé vált. Meg-
szûnt az ellenôrzés a schengeni térség-
hez most, illetve korábban csatlakozott
tagállamok között a szárazföldi és tenge-
ri belsô határokon. Ezzel kézzelfoghatóan
kifejezésre jut a szabad mozgás esz-
ményképe. A huszonnégy országból álló,
belsô határok nélküli térség létrehozása
egyedülálló és történelmi jelentôségû
eredmény.
A magunk mögött hagyott esztendô ne-
hézségekkel volt teli. Olyan változások
történtek és történnek az életünkben,
amelyek politikai döntések következmé-
nyei, de elkerülhetetlenek amiatt, hogy
Magyarország fejlôdhessen, felzárkóz-
hasson. Mi, magyarok sokszor a végletek
között élünk. Hol túlértékeljük magun-
kat, és vérzivataros történelmünkre hi-
vatkozva várjuk, hogy legyen végre jobb;
hol pedig leértékeljük a sikereinket. Gon-
dolkozzunk reálisan! Higgyük végre el,
hogy más nemzetek is voltak válságos
helyzetekben, és lássuk meg azt is, hogy
ki tudtak lábalni a nehézségekbôl.
Fiatal demokráciánkban azonban még
nem volt idônk megtanulni, hogy a tár-
sadalmi sikerekhez az országnak együtt
és a nemzet polgárainak külön-külön is
be kell látnia: változtatásokra van szük-

ség. Szükség van a megkezdett refor-
mokra, mint ahogy szükség volt rá több-
ször a magyar történelemben. Elég csak
Széchenyiig visszagondolni, aki korának
reformfolyamatait igazgatta, mert tudta:
ahhoz, hogy Magyarország ne maradjon
le a nyugati országokhoz képest, szükség
van a változásokra. Igaz, a történelem-
könyvekbôl megismerni a változásokat
sokkal könnyebb, mint átélni azokat.
Igaz azonban az is, hogy a társadalmi
igazságtalanságok felszámolására irá-
nyuló mostani reformfolyamat számos
lépése okoz nehézséget az embereknek,
mindannyiunk életében. 

Tisztelt Olvasók! Kedves Celldömölkiek!

2008. január 1-jén, 13.55-kor érkezett
meg Celldömölkre az idei év elsô újszü-
löttje, Csekô Dominik. Édesanyja, Kutasi
Andrea elmondta, hogy Dominik elsô ba-
ba a családban, 2950 grammal és 50 cm-
rel született. Kemenessömjénbe várja

haza ôket az édesapa, Csekô Tamás. Kér-
désünkre az édesanya elmondta, hogy
ôk január 10-re várták a kis jövevényt, és
nem gondolták, hogy Dominik lesz a kór-
házban az év elsôszülött babája.
Az idei év elsô celldömölki illetôségû új-

szülöttje január 2-án
12.55-kor született csá-
szármetszéssel. Hor-
váth Réka 32. hétre
született 1800 gram-
mal, ezért Szombat-
helyre, a Markusovszky
kórházba szállították.
Édesapja és három
testvére várja otthon ôt
és édesanyját. Horváth
Csabáné, az édesanya
elmondta, hogy amint
felépül, elsô útja a ko-
raszülött osztályon fek-

vô kislányához fog vezetni. Informá-
cióink szerint Réka egészségi állapota
megfelelô, de a teljes biztonság érdeké-
ben az osztályon fogják tartani, amíg el
nem éri a 2300 grammot.
A két kismamát Fehér László polgármes-
ter köszöntötte a Kemenesaljai Egyesí-
tett Kórházban.
Kérdésünkre dr. Kovács Antal osztályve-
zetô fôorvos elmondta, hogy tavaly 412
szülés volt az osztályon és 418 újszülött.
A születésszám 1990 óta nem volt 400
felett. Ezt a feladatot ugyanannyian lát-
ják el, mint amikor jóval kevesebb kis-
mama volt. Már-már emberfeletti küz-
delmet vívnak nap mint nap, hiszen a
teltházas újszülöttszobában mindig csak
egy csecsemôs nôvér tartózkodik, és na-
gyon sok feladat hárul rájuk és a szülész-
nôkre egyaránt.

»LOSONCZ ANDREA

Kemenessömjéni az év elsô újszülöttje

Az bizonyos, hogy a nehézségek leküz-
déséhez együtt gondolkodásra, közös
cselekvésre van szükség. A politikánál
sokkal fontosabb, hogy mi, civil emberek
törôdjünk egymással, segítsük egymást,
jussunk közös nevezôre ügyeink megol-
dásában.

Tisztelt Celldömölkiek!

Remélem, hogy a tavalyi, nehezebb év
után a város életében is könnyebb esz-
tendô jut, amikor azon dolgozhatunk,
hogyan gyarapodhat településünk to-
vább. Céljaink között az iskolai oktatás és
az egészségügyi ellátás fejlesztése, a vá-
rosközpont felújításának folytatása sze-
repel; a fürdôre, a Ság hegy vonzására és
a zarándokturizmusra építve szeretnénk
vonzó idegenforgalmi célponttá tenni
városunkat. Elképzeléseinket az uniós
pályázati lehetôségeket megragadva
szeretnénk megvalósítani, elkezdve
idén, és folytatva az elkövetkezô évek-
ben. Valószínû, hogy nem mindegyik
projektet tudjuk ebben az évben elkez-
deni, hanem a következô évekre, a kö-
vetkezô ciklusra is marad megvalósítan-
dó elképzelés. Városunk fejlôdése érde-
kében kérem Önöket az együttmûködés-
re, hiszen közös sikerünk mindannyiunk
javát szolgálja majd. 
Kívánok Önöknek 2008-ra jó egészséget,
sikereket, békés új esztendôt.

FEHÉR LÁSZLÓ

POLGÁRMESTER
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Celldömölk a Mária-tisztelet hagyomá-
nyainak ápolásával nagymértékben hoz-
zájárul a kulturális és vallási örökségünk
megôrzéséhez és bemutatásához. E tö-
rekvés legújabb állomása lehet a nem-
zetközi Mária-zarándokútvonalba való
bekapcsolódás, amelyet pályázat útján

terveznek megvalósítani. Fehér László
polgármester és Nagy Péter plébános
több olyan tárgyaláson vett már részt,
amelyeken a beadandó pályázati feltéte-
lekrôl és az elôkészítô munkálatokról
esett szó. 
Fehér László elmondta, hogy az elôkészí-
tés alatt álló, Mariazelltôl Magyarorszá-
gon keresztül az erdélyi Csíksomlyóig
megvalósítandó Mária-út az elsô olyan
jellegû kezdeményezés, mely keresztül-
szeli országunkat, s gyalogosan, kerék-
párral és autóval is megtehetô lesz. Az
útvonal a Szûz Máriához kapcsolódó
kegyhelyeket, emlékeket fûzi fel, teljes
hosszában mintegy 1400 km hosszúság-
ban. A fôútvonal Magyarország északi ré-
szén, öt régiót érintve halad végig, s
mintegy 60 kegyhelyet érint. Az a tény,
hogy a rózsafûzér 60 szembôl áll, lehetô-
vé teszi, hogy az út alapvetô szervezô el-
ve egy „élet”-rózsafûzér összeállítása le-
gyen. A projekt megvalósítására létrejött
a Mária Út Közhasznú Egyesület, amely
2006-ban kezdte el az útvonal felméré-

sét, bejárását, a vonatkozó emlékek do-
kumentálását. Az útvonal elôkészítettsé-
ge szakmai szempontból lehetôvé teszi a
turisztikai vonzerôk fejlesztésére rendel-
kezésre álló Európai Uniós források bevo-
nását a fejlesztésbe, hiszen a zarándok-
útvonalak, kulturális útvonalak fejleszté-
se minden érintett régióban kiemelt pá-
lyázati célként jelenik meg. A zarándokút
bemutatására nyomtatott és többnyelvû
internetes térképes kalauz készül, mely
az út leírása mellett részletezi a látniva-
lókat, hagyományokat, szállás-, és ven-
déglátóhelyeket, közlekedési lehetôsé-
geket. Fehér László polgármester remé-
nyét fejezte ki, hogy a kulturális útvonal
minél több érdeklôdô számára felhívja a
figyelmet városunkra, lehetôséget te-
remt a helyi termékek, gasztronómiai
megismertetésére, illetve a helyi gazda-
ság további erôsödésére. A Mária-zarán-
dokút kiemelt állomásai: Mariazell – Cell-
dömölk – Mátraverebély – Máriapócs –
Csíksomlyó.

»TAKÁCS MÁRIA

A rózsafûzér hatvan állomása
» M Á R I A Z E L L T Ô L  C E L L D Ö M Ö L K Ö N  Á T  C S Í K S O M L Y Ó I G

Nincs többé kibúvó! Nincs több magya-
rázkodás! Ezentúl minden szülô pontos
tájékoztatást fog kapni gyermeke isko-
lai elômenetelérôl egy kísérleti jelleg-
gel bevezetett internetes rendszeren
keresztül. A program a tanárok és
szülôk közötti kommunikáció gyorsabb
és hatékonyabb mûködését segíti elô.

Egy, a tanév elején megjelent újság ve-
zércikkének olvasásakor figyelt fel az 
e-naplóra Sipos Tibor, a Celldömölki
Mûszaki Szakközép- és Szakiskola igazga-
tója. Egyszerre felkeltették érdeklôdését
az olvasottak, s az interneten máris utá-
nanézett, mit is jelent pontosan ennek a
rendszernek a használata. Az iskola ve-
zetôjének megtetszettek a tájékoztató-
ban leírtak. Úgy döntött, hogy a végzôs
szakközépiskolai osztályban és egy har-
madikos osztályban kipróbáltatja a rend-
szert. A szülôk pozitív visszajelzéseibôl
érzôdik, hogy jó volt a döntés. Valószínû,
hogy jövôre már az egész iskolában – a
hagyományos értékelési és osztályzási
mód mellett – minden szülô számára hoz-
záférhetôvé válnak gyermeke iskolában
szerzett érdemjegyei, természetesen a
személyiségi jogok teljes körû védelme

mellett. Az e-napló bevezetése és hasz-
nálata nem ró semmilyen jellegû anyagi
terhet az iskolára illetve a rendszer hasz-
nálójára. Csupán egy felhasználói névre
és jelszóra van szükség, melyeket a
szülôk az iskolától kaphatnak meg.
Összefoglalva tehát el lehet mondani,
hogy a naplón keresztül a szülôk az inter-
netet használva tájékozódhatnak gyer-
mekeik jegyeirôl, hiányzásairól, aktuális
órarendjükrôl. Tanár és szülô üzenetet is
válthat egymással. Elônye még, hogy je-
lentôsen megkönnyíti a tanárok munká-
ját, hiszen a rendszer év végi és osztály-
átlagot is számol. A jegyek minôségét
(pl. felelet, dolgozat, gyakorlati jegy
stb.) különbözô színekkel lehet egymás-
tól megkülönböztetni. A szoftver üze-
meltetôje kérésre olyan speciális tantár-
gyakat is fel tud vinni a naplóra, amelyet
csak a celli iskolában tanítanak. Akit a
rendszer érdekel, azok bôvebb informá-
ciót kaphatnak az iskolában, illetve a
www.cellszaksuli.hu honlapon.
Sipos Tibor bízik benne, hogy az e-napló
bevezetése a gyerekek tanuláshoz való
hozzáállását is pozitív irányban fogja
majd befolyásolni.

»TMT

Újítás a szakközépiskolában
2007. december 8-án került sor Budapes-
ten az országos gyorsíró-, gépíró-, szöveg-
szerkesztô és levelezés, jegyzôkönyv-
vezetési verseny ünnepélyes eredmény-
hirdetésére. Városunkat, illetve a Polgár-
mesteri Hivatalt Kovácsné Horváth Andrea
képviselte. Három kategóriában verseny-
zett, két elsô és egy második helyezést ért
el. A gyorsíróverseny döntôjén valamint
levelezés, jegyzôkönyvvezetés kategóriá-
ban is I. helyezett lett. A gépíróverseny
döntôjében II. helyezést ért el. 
A 2007. évi országos versenyen elért
eredményeiért különdíjban részesült. 

Újra elsô lett
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Tél van, párás, ködös az idô, ami kedvez
a légúti megbetegedések, illetve az inf-
luenza kórokozóinak. Dr. Kovács Zoltán
háziorvost kérdeztük e betegségek ve-
szélyeirôl és a megelôzés lehetôségeirôl.
» Hogyan tudunk hatékonyan védekez-
ni ezek ellen?
– Kiemelném a réteges öltözködést, ez
nagyon fontos ebben az idôszakban. E
mellett sok meleg folyadék – például tea
fogyasztása, vitaminok, fôleg C-vitamin –
bevitele a szervezetbe. Ezen kívül, ha
már elért bennünket a megfázás, láz- és
fájdalomcsillapítókat ajánlanék, amelyek
recept nélkül kaphatók a patikákban. 
» Valószínû, hogy sokan nem tudják
majd elkerülni az influenzát az idei télen
sem. Miért lehet veszélyes ez a beteg-
ség az emberi szervezetre?

– Elsôsorban a magas láz és a szövôd-
mények miatt, amelyekre nagyon oda
kell figyelni. Ezek általában bakteriális
szövôdmények, mint például a tüdôgyul-
ladás, hörghurut. Mivel az emberek nagy
része – elsôsorban a munkahelyen, üzle-
tekben, buszon, vonaton – több ember-
társával érintkezik, ahol van egy influen-
zás beteg, nehéz elkerülni a kórokozó-
kat, ezzel együtt a megbetegedést. Hogy
mindezt ki tudjuk védeni, az ÁNTSZ meg-
felelô mennyiségû védô oltóanyagot biz-
tosított. Ajánlom mindenkinek a védôol-
tást, ami nem veszélyes. Több száz bete-
get beoltottunk, de semmilyen szövôd-
ményt nem tapasztaltunk. 
» Megbetegedés esetén hogyan tudjuk
a tünetek alapján megkülönböztetni az
influenzát a meghûléses betegségektôl?

Támad az influenza

Bakó István, a Vulkán fürdô igazgatója
elmondta, hogy a tavalyi év látoga-
tottsága 2006-hoz képest nem volt je-
lentôs mértékû visszaesés. Magasabb
volt az egyéni látogatók száma, csökkent
viszont a szervezett szolgáltatásokat
igénybe vevôké. Lényegesen nôtt a
szauna és a jaccuzzi kihasználtsága, a
kádfürdôs szolgáltatásokat igénybe ve-
vôk is egyre többen vannak. Augusztus-
ban gyógyvízzé minôsítették a Cell IV-es
Kút vizét. A költségvetésükbôl másfél
millió forintot gyógyászati tevékenysé-
gek feltételeinek kialakítására költhet-
tek, így reumatológiai, balneológiai, fi-
zioterápiás, gyógyúszás, gyógymasszázs
kezelések végzésére nyílt lehetôség.
Megállapodást kötöttek az egészség-

pénztárral a 18 éves kor alattiak terápiás
gyógyúszására. Ezt Ádám Ildikó fogja vé-
gezni, ennek a tevékenységnek a támo-
gatottsága 100%-os. Heti egy-két alka-
lommal legalább fél évig tart egy keze-
lés. Öt fôs csoportokat terveznek indítani.
A gyógyászati rendelések január 19-tôl
indulnak, csütörtökönként 15–19, szom-
batonként 9–13 óráig. A rendelést a ké-
sôbbiekben kialakuló rend szerint dr.
Borsányi Emese, dr. Náfrády Lilla és dr.
Záborszky Zita reumatológusok végzik.
Ezzel párhuzamosan elindították a
gyógyfürdôvé minôsítést is. Február 1-
jétôl egyebek mellett gyógyvizes gyógy-
medence, gyógyvizes kádfürdô, súlyfür-
dô, vízalatti gyógytorna, vízalatti vízsug-
ármasszázs, orvosi gyógymasszázs is

várja a vendégeket. A késôbbiekben
iszapkezelésekkel, szénsavas fürdôvel
ingeráram-kezeléssel, száraz gyógytor-
nával bôvítik szolgáltatásaikat.
A gyógyászat nyitva tartása alatt, ha nin-
csenek gyógymasszázs-kezelések, Már-
ton Elemér gyógymasszôr frissítômasz-
százs-kezelésekkel is várja az érdeklôdô-
ket. A kezelésekre jegyet a recepción le-
het váltani. 
A gyógyászati részleg nyitva tartása:
kedd, szerda, péntek: 9–18; csütörtök:
12–19; szombat: 9–13 óráig.
Háziorvos javaslatára a fürdôn rendelô
reumatológusok évente 2x15 kezelést ír-
hatnak fel. A rászorulókat a gyógyítás
szándékával szeretettel várják a fürdôn.

»LA

Gyógyászati szolgáltatások a Vulkán fürdôn

Évértékelô a Polgármesteri Hivatalban

– Az influenza általában magas lázzal
jár, ezen kívül a torokfájás, köhögés és
fejfájás mellett nagyon gyakoriak az ízü-
leti és izomfájdalmak is. »HP

A hagyományoknak megfelelôen a tava-
lyi év végén is megrendezték az évérté-
kelô fórumot a város önkormányzati, ci-
vil szervezetek képviselôi, intézményve-
zetôi, vállalkozói számára a Polgármes-
teri Hivatal nagytermében. Pálné Hor-
váth Mária önkormányzati képviselô, a
KMKK igazgatójának köszöntôje után a
zeneiskola és a gimnázium tanulóinak,
tanárainak, zenés-dalos mûsorával foly-
tatódott az ünnepi rendezvény.
A fórumon részt vett Kovács Ferenc or-
szággyûlési képviselô, a Vas Megyei Köz-
gyûlés elnöke is, aki beszédében vissza-
tekintett az évfordulókban gazdag 2007-

es évre. Az elnök a Batthyány-emlékév-
hez kapcsolódóan Batthyány-emlékér-
met adott át Fehér László polgármester-
nek, a városban a Batthyány-hagyomá-
nyok ápolásáért kifejtett munkájának
elismeréséül. Korábban ugyanebben az
elismerésben részesült Pálné Horváth
Mária, a mûvelôdési központ igazgatója
és Németh Tibor könyvtárvezetô is.
Kovács Ferencet követôen a polgármester
mondott beszédet, és köszöntötte a meg-
hívott vendégeket. Vázolta Celldömölk el-
múlt évét, az intézmények, létesítmények
életében végbement változásokat. Meg-
említette többek között a mentôállomás

felújítását, a Vulkán fürdô vizének gyógy-
vízzé minôsítését, a KMKK felújítását, va-
lamint a bölcsôde- és játszótér-felújítások
kerültek szóba. A további fejlesztési cé-
lokról is szólt, így a kórház-rekonstrukció
folytatásáról, az iskolafelújításról, a köz-
oktatási infrastruktúra és az egészségügyi
szolgáltatások fejlesztésérôl, a városmag-
rehabilitációról valamint a turisztikai fej-
lesztésrôl. Ezt követôen ismertette az ön-
kormányzat költségvetését és a 2008-as
év tervezett beruházásait, majd Baranyai
Attiláné dr., a város jegyzôje mondott po-
hárköszöntôt.

»REINER ANITA
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Aki dolgozott termelôüzemben, az tudja,
hogy a termelés motorja a mûvezetô. Ô
szervezi meg a munkát, amit neki a gyár
vezetôi megterveztek. Ô ismeri az em-
beranyagot, a rendelkezésre álló gépe-
ket, berendezéseket, a részletes techno-
lógiát, a teljesítmény-normákat. Sági Je-
nôné Sütô Magdolna még régi üzemben
dolgozott és hosszú évtizedekig volt
szakmányvezetô, ami olyan mûvezetôt
jelent, aki teljesítménybéres rendszer-
ben dolgozik. Nôi középvezetônek lenni

a Kesztyûgyárban – mert hiszen Magdika
legtöbbet ott dolgozott – embert próbáló
munka volt. A legtöbb celldömölki lány-
hoz hasonlóan ô is szakmát akart tanul-
ni, de édesanyja betegsége miatt a nôi
szabóságból nem sikerült bizonyítványt
szereznie. Dolgozni ment a Háziipari Szö-
vetkezetbe, ahol elôször megtanult szô-
nyeget szôni, majd vezetôje lett a texti-
les részlegnek. 1962-ben elterjedt a híre,
hogy új üzem létesül a városban. A biz-
tosabb jövô reményében válalkozott a
munkahely változtatására. Négy, izga-
lommal, várakozással és reménységgel

teli fiatal nô indult el Vácra, hogy elkezd-
je a betanulást a leendô üzem alsó- és
középvezetôi szintjeire. Ott megtanulták
a kesztyûkészítés minden folyamatát. Ôk
lettek az elsô csoportvezetôk, Magdika
pedig az üzemvezetô. A gyár 1963-as
avatásakor már több mint 200-an dol-
goztak. Közben édesanyja halálát köve-
tôen édesapja is megbetegedett és a be-
tegápolás mellett nem tudta vállalni az
üzemvezetéshez szükséges iskola elvég-
zését. Üzemvezetôbôl szakmányvezetô
lett, de a munkája – a fejlôdés miatt –
nem lett kevesebb, mint a kezdetekkor.
38 munkásév, ebbôl 26 Kesztyûgyárban
eltöltött év után innen ment nyugdíjba
1988. május 12-én.
Bírta a két tûz közötti súrlódást, hiszen
meg kellett felelni a termelési feladatok-
nak, de megérteni és tolerálni kellett a
dolgozók problémáit is. Látta, hogyan
szoktak bele az addig háztartásban dol-
gozó nôk a szigorú termelômunkába és
velük örült, hogy a kereseti lehetôséggel
gyarapodtak a családok. Jó volt látni, ho-
gyan alakul a fiatalon bekerült lányok
munkához való viszonya: kezdetben csak
zsebpénzért jöttek dolgozni, nehéz volt
ôket a nagyobb teljesítményre bírni. Az-
tán megjelent a karikagyûrû az ujjakon
és egyszerre megváltozott a motiváció:
kellett a pénz a lagzira, lakásra, bútorra –
meredeken emelkedtek a teljesítmény
százalékok…
Gondjait igyekezett munkatársaival
egyetértésben megoldani. Haragudott a
lezserség, a lógás miatt. Ha más hibá-
zott, azt személyesen, azonnal rendezte
és nem volt harag, a termelésnek men-
ni kellett tovább. Sok volt ekkoriban az
export, amire különösen ügyelni kellett.
Öröme telt a jó minôségû, határidôben
leadott munkákban. Úgy emlékszik, csa-
ládias légkör volt a gyárban, a mûszak-
jában. Nemcsak a munkában, szabadi-
dejükben is sokat voltak együtt: kirándu-
lásokon, közös névnapokon, moziban,
nyugdíjas találkozókon. Mindig elismer-
ték a munkáját, többször kitüntetést is
kapott: nyugdíjba vonulásakor a Munka
Érdemrend arany fokozatát. Büszke rá,
megdolgozott érte.
Magánélete is fordulatot vett, férjhez
ment és rögtön egész családot kapott. Itt
is az ô feladata volt az otthon megte-
remtése, a család összetartása. Férje már
nem él, de a gyermekek, unokák és déd-
unokák most is hazajárnak, kitöltik Mag-
dika gondolatát, mindennapjait.

»KUSTOS LÁSZLÓNÉ

A mû(szak)vezetônô

Sikeres adventi vásárt tartott az Alsósági Evan-
gélikus Egyház Nôegylete az adventi ünnepi
készülôdés idôszakában. A várakozáson felüli
bevételt a templom futószônyegének kicseré-
lésére fordítják, s egyben ezúton köszönik meg
mindenkinek, aki a kitûzött cél megvalósításá-
hoz hozzájárult.

Az Egyesült Celldömölk Városért Egyesület kö-
szöni az intézményeknek és vállalkozóknak a
karácsonyi vásárra felajánlott termékeket. Külön
köszönet illeti a nemeskocsi Illés Erikát és a ke-
menesmihályfai Kiss Idát az egyedi gyártású al-
kotásokért. A város lakóinak pedig a vásárlást
köszönik. A bevételük 350.000 forint volt, ebbôl
az összegbôl öt nagycsaládot és egy több szem-
pontból hátrányos helyzetı családot sikerült tá-
mogatniuk. A családok jelentôs mennyiségı élel-
miszercsomagot kaptak, a gyerekek a szaloncu-
kornak és déligyümölcsnek örültek leginkább.

December 18-án tartották a Népjóléti Szolgálat
központi épületében a Sérültek karácsonyát a
Támogató Szolgálat munkatársai szervezésé-
ben. Celldömölk Város Önkörmányzata, a
MEOSZ helyi csoportja és a Vöröskereszt Cell-
dömölki Szervezete ajándékcsomagokkal tá-
mogatta a rendezvényt.

Jótékonyság
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„Szeretettel szolgálni”
» I N T E R J Ú  A  M A G Y A R  K A R I T Á S Z  H E L Y I  C S O P O R T J Á N A K  V E Z E T Ô J É V E L

Lapunk hasábjain írtunk már az önkén-
tes munkáról, bemutattunk néhány, a
városban mûködô civil szervezetet.
Ezúttal a Magyar Karitász Celldömölki
Csoportjának vezetôjével, Hetényi Lász-
lóné Terikével beszélgettünk.

» Mikor alakult a szervezetük?
– A Magyar Karitász Celldömölki Csoport-
ja 1992-ben alakult meg hat fôvel. Az el-
múlt 16 évben a tagok cserélôdtek, je-
lenleg 15 fô aktív tagunk van, és rajtuk
kívül sok segítônk. Feladatunk volt és ma
is az, hogy az egyedülálló idôseket vi-
gasztaljuk, az anyagi lehetôségeink sze-
rint a nagycsaládosokat segítsük. 
» Beszéljen, kérem a programjaikról!
– Mottónk: „Szeretettel szolgálni”. Ezt
igyekszünk megvalósítani a mindenna-
pokban is. 1995-ben felépült a Szent
Márton Otthon, amely minden katolikus
közösség otthona lett, fiatalok és idôsek
egyaránt szívesen járnak oda. Mi is itt
tartjuk havonta egyszer összejövetelein-
ket. Minden hónap elsô szerdáján várjuk
teadélelôttre az idôseket, ahol beszélge-
tés, filmvetítés közben egy kis tea és sü-
temény mellett telik a délelôtt. Állandó
házigazdánk Péter atya, aki mindig szí-
vesen jön közénk és lelki támaszt nyújt
nekünk. Már évek óta járunk kirándulni
az idôsekkel együtt: Pannonhalmán, Bu-
dapesten és még sok helyen jártunk.
Legutóbb Zircen voltunk busszal, aminek

a költségeit a szervezet fizette. Ez azért
lehetséges, mert 1996 óta minden év
november 19-én jótékonysági bálat ren-
dezünk Szent Erzsébet tiszteletére, ami
már hagyománnyá vált, hisz tavaly volt a
tizedik bálunk. Ez azonkívül, hogy közös-
séget formáló rendezvény (sokan mind a
tíz alkalommal jelen voltak) és mivel
más bevételünk nincs, a Karitász anyagi
bázisát is megteremti. Néha egy-két jó-
tékony adakozó segíti munkánkat, ezért

telik kirándulásokra, teadélelôttre. Kará-
csony táján kicsit több elfoglaltságunk
van. Ilyenkor karácsonyfát díszítünk és
ünnepi mûsort szervezünk az idôsek és
érdeklôdôk számára. Ellátogatunk a Gon-
dozóházba és az Idôsek Otthonába is,
ahová apró ajándékkal és ünnepi jókí-
vánsággal érkezünk.
» A nagycsaládosok segítését is említette…
– Évek óta rendszeresen részt veszünk
ruhagyûjtési akciókban, amit régebben
Kárpátaljára vagy az árvízkárosultaknak
küldtünk, de – sajnos – az utóbbi évek-
ben már itt helyben is szükség van rá, és
itt osztottuk ki egy kis élelmiszercsomag-
gal együtt. Ezen kívül évtizedek óta vi-
szünk karácsonyi csomagot ötven rászo-
ruló családnak.
» A közelmúlt szép eredményeket ho-
zott az Önök számára…
– Igen, az elmúlt év gazdagabb volt
munkában és anyagiakban egyaránt,
hisz elindult az Európai Unió szegényeket
támogató élelmiszer-programja. Orszá-
gosan több szervezet nyújtotta be pályá-
zatát, és csak négyen nyertek lehetôsé-
get – köztük a Magyar Karitász –, hogy el-
juttathassák a csomagot a rászorulóknak.
A megyében 80 millió forint értékû se-
gélycsomagot osztottak ki öt alkalommal
a Karitász helyi csoportjai. Ez nagy válla-
lás, hiszen a fuvar megszervezésétôl a
rászorulókhoz való eljuttatásig nekünk
kellett megszerveznünk mindent. Fôként
a szállítás okozott némi problémát,
Szombathelyrôl Celldömölkre elvinni a
több mázsa élelmiszert. Az idei év is biz-
tató, hisz folytatódik az uniós program,
reméljük hasonló megelégedettséggel,
mint a tavalyi. A szállítás körüli problé-
mák zökkenômentes megoldásához vá-
runk segítséget a továbbiakban a város
jószándékú jármû-tulajdonosaitól.
Végezetül megemlíteném, hogy mindezt
önkéntesen, minden anyagi ellenszolgál-
tatás nélkül, teljesen emberbaráti és Jé-
zus példamutató szeretetétôl vezérelve
végezzük. Ezúton ragadom meg az alkal-
mat, hogy megköszönjem hûséges segí-
tôtársaimnak, a Karitász tagjainak – külö-
nösen Kiss Jenôné Ancinak – az évtizedek
óta tartó önzetlen tevékenységüket,
amit nagy szeretettel végeznek. A jó Is-
ten kegyelme segítse munkánkat, hogy
még sokáig szívesen tehessünk jót má-
sokkal. Szívesen várunk közénk minden
jószándékú embert, hisz a segítô kézbôl
sosem elég.

»LOSONCZ ANDREA

»  P O R T R É



Ú j  K e m e n e s a l j a   »   2 0 0 8 .  0 1 .  1 1 .H A G Y O M Á N Y A I N K  «  

8

Bormustra szakértô szemmel
»  L Á T O G A T Ó B A N  F E H É R  T A M Á S N Á L

A karácsonyi és újévi asztal mellett bizo-
nyára sok otthonban öblítették le finom
borral az ünnepi étkeket. De milyenek is
az idei borok? Örülhetnek, vagy bosszan-
kodhatnak a szôlôsgazdák? Ennek ered-
tünk nyomába Fehér Tamás országosan
is ismert szôlész-borász pincéjében
mustrálva a 2007-es nedût. A szakértô
értékelésbôl megtudhattuk, hogy a szô-
lôsgazdák már tavaly ilyenkor várták a
tavaszt, mely elég hamar be is köszön-
tött, hiszen szinte nem is volt tél. Persze
féltek attól, hogy a kártevôk nem pusz-
tultak el, és nehéz lesz a védekezés, de
az élet erre is rácáfolt, mert az egész ve-
getációs idôszak alatt a védekezéssel
különösebb gond nem volt. A szôlôk ko-
rán fakadtak, a jó idôben gyorsan növe-
kedtek, és május végén, június elején
egy rövid tíznapos idôszakon belül szin-
te minden fajtánál a virágzás is lezajlott.
A további jó idôjárásnak köszönhetôen
gyors bogyókötôdés és bogyónövekedés
zajlott le, mely megmutatta, hogy a szô-
lô fejlôdése az átlagosnál két-három
héttel tart elôbbre. Ekkor már következ-
tetni lehetett a mennyiségre, jóllehet
ezt a szakértô szôlôsgazdák ritkítással
szabályozzák, hogy a szôlô jó erônlétben
maradjon, és a következô évben is jó
termést hozhasson. A tavalyi évben
azonban ehhez nem igazán kellett folya-
modni, hisz a termést „elbírták” a tôkék.
Fehér Tamás elmondta, hogy júliusban
és augusztus elsô felében a nagy hôsé-
get már nem nagyon szerette a szôlô,

féltek, hogy elégnek a savak. A termé-
szet erre a félelemre is rácáfolt, és szü-
ret után örömmel látták, hogy nem ég-
tek el a savak. Az igazi veszedelmet a
szeptemberi esôs idô jelentette, mely
helyenként rothadást eredményezett.
Többen tartottak úgynevezett „rothadt”
szüretet, s utána következett a „rendes”
szüret, szeptember végén, október ele-
jén. A borok nagyon szépen, egészsége-
sen erjedtek, és ezek ízével, illatával,

színével, savtartalmával nagyon elége-
dett Fehér Tamás.
– Jó közepes mennyiségû termés és köze-
pesnél jobb minôség – így foglalta össze a
2007-es évet az ismert szôlész-borász.
Amikor pedig fotós kollégám és én koc-
cintottunk a gazdával, nem is kívánhat-
tunk mást, mint jó erôt, egészséget
2008-ra, és legalább ilyen jó termést
neki, és minden sági szôlôsgazdának.

»RL

A 21. század eleji, modernkori újévi szo-
kásaink láttán nagyszüleink és ôseik
igencsak elcsodálkoznának, mekkorát
változott a világ. Mára már fôleg a városi
emberek, közülük is a fiatalok nem iga-
zán ismerik a népszokásokat, pedig an-
nak idején nem a különbözô technikai
eszközök segítségével, hanem a népi
gyakorlati tapasztalatra építve lehetett a
mindennapokban eligazodni és elôre ter-
vezni. Íme néhány januári, fôleg jeles na-
pokhoz kötôdô népi hiedelem.
Az új év elsô napja meghatározó, sok ba-
bona is fûzôdik hozzá. Többek között
ezen a napon semmit sem szabad kiadni
a házból, mert akkor az egész évben min-
den kimegy onnan. Azt tartották, ha újév

reggelén az elsô látogató férfi, az szeren-
csét hoz, ha nô, az szerencsétlenséget.
Szokás volt kora reggel friss vízben mosa-
kodni, hogy egészségesek maradjanak.
Aki reggel a kútról elsônek merít vizet,
úgy mondják, elviszi az aranyvizet, egész
évben szerencsés lesz. Bizonyos táplálko-
zási tilalmak is kapcsolódnak ehhez a
naphoz. Baromfit nem lehet enni, mert
az elkaparja a szerencsét. Ajánlatos azon-
ban a malachús fogyasztása, mert az ki-
túrja a szerencsét. Január 6. vízkereszt
napja, a karácsonyi ünnepkör utolsó nap-
ja, a farsangi idôszak kezdete. Háromkirá-
lyok napjának is nevezik, és a karácsony-
fát is ekkor bontjuk le. Január 13-án, Ve-
ronika napján úgy tartják, hogy ez az év

leghidegebb napja. Január 18., Piroska
napja sem biztatóbb azonban, hiszen „Ha
Piroska napján fagy, negyven napig el
nem hagy”. Ha szeretnénk nôvérünket
férjhez adni, ezen a napon egy piros ken-
dôt kell a nyakába kötnünk. Elôtte azon-
ban Ágnes napján nem árt, ha böjtöl, így
megláthatja, ki lesz szíve választottja. Pál
napján, január 25-én, ha süt a nap, sajnos
még hosszú, hideg tél vár ránk. Január
22-e, Vince napja fontos a bortermelôk
számára. Ekkor metszik a vincevesszôt,
amit a meleg szobában hajtatnak, ebbôl
pedig az évi termés mennyiségére lehet
következtetni. Ha ezen a napon szép az
idô, jó szôlôtermés ígérkezik az évben.

»TAKÁCS MÁRIA
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• 2008. január 11., 10.00 és 14.00 – A vár-
kastély titka – mesebérletes elôadás.
Helyszín: KMKK.

• 2008. január 11., 18.00 – Katonáné Erdély
Györgyi és Banyó Gyula mûvésztaná-
rok kiállításának megnyitója. Megnyit-
ja: Pálné Horváth Mária. Közremûköd-
nek az Ádám Jenô Zeneiskola Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény növendé-
kei. Helyszín: KMKK. A kiállítás február
12-ig látogatható.

• 2008. január 14., – A Városi Általános Is-
kola válogatója az SZM-mûsorra. Hely-
szín: KMKK színházterme.

• 2008. január 17., 17.00 Kertbarátok Klub-
jának foglalkozása.

• 2008. január 17., 18.00 Civil Fórum a he-
lyi civil szervezetek számára.

• 2008. január 18., 17.00 A Berzsenyi Dá-
niel Gimnázium szalagavatója. Hely-
szín: KMKK színházterme.

• 2008. január 19., 16.00 Cirkusz-gála és
kisállat-fesztivál. Helyszín: KMKK.

• 2008. január 25., 19.00 Tamási Áron:
Énekes madár c. színmûve. Helyszín:
KMKK színházterme.

• 2008. január 26., 18.00 Jótékonysági mû-
sor a Beteg és Gyógyíthatatlan Beteg
Gyermekekért Misszió Egyesület Vasi
Képviseletének szervezésében. Hely-
szín: KMKK színházterme.

• 2008. február 8., 17.00 a Celldömölki Mû-
szaki Szakközép- és Szakiskola szalag-
avatója. Helyszín: Celldömölki Mûszaki
Szakközép- és Szakiskola aulája.

• 2008. február 9., 19.00 Városi bál Celldö-
mölk Város Önkormányzata valamint a
Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár szervezésében. Helyszín: KMKK.

A KMKK rendezvényeirôl bôvebb informá-
ció a 95/779-302 telefonszámon kapható.

» PROGRAMAJÁNLÓ

Az ünnep már elmúlt, új esztendôben
élünk, s visszaálltunk a hétköznapok ta-
posómalmába. Az ajándékok és a szép
emlékek azonban megmaradtak nekünk,
s ezekbôl meríthetünk erôt. Ilyen kelle-
mes emlék a résztvevôk számára a Ke-
menesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár által szervezett karácsonyi mû-
sor az ünnep elôtti szombaton. Az „Ün-
nep hangjai” címû összeállítás hangula-
tát a Kemenesalja Néptánccsoport ala-
pozta meg, akik koreográfiájukat a
Kormorán méltán klasszikusnak mond-
ható lemezének dalaira adták elô. A Bet-
lehemi királyok album híres zenéi mel-
lett egy NOX-dallam is felcsendült, és
ugyanúgy tetszést aratott, mint a sokszor
hallott számok. A táncosokat a Koktél
Duó követte, akik a divatos rock számok
mellett a klasszikus karácsonyi dalokat is
megszólaltatták. Pálné Horváth Mária
igazgatónô elmondta, hogy a vendégvá-
ró karácsonyi asztal megterítéséhez a sa-
ját források mellett vállalkozók segítsé-
gét is igénybe vették, melyért ezúton is
köszönetet mondanak. A Máltai Szeretet-
szolgálat Celldömölki Csoportja a sok-
éves hagyományok szellemében forró
teával és forralt borral kedveskedett a
megjelenteknek. Persze nem maradt el a
jó szó és a derûs történetmesélés sem,
mely talán mindennél többet ért azok-

Az alsósági Szent Miklós Alapítvány kö-
szöni támogatóinak a 2006. évben a SZJA
1%-ából felajánlott összeget. Ez az
összeg 113309 forint volt, melyet a plé-
bánia tetôzetének felújítására költöttek.
Kérjük, hogy 2007-ben is támogassa ala-
pítványunkat jövedelmadója 1%-ával.
Adószámunk: 18891704-1-18.
Koltai Jenô, az alapítvány elnöke

A Böcskei gyerekek köszönik a kará-
csonyi ajándékot a Kistérségi Társulás
Munkaszervezetének, a Pannon Pipics
Kft.-nek, a Manna élelmiszerboltnak, a
Média-Tékának, Kocsis Zsoltné zöldség-
és gyümölcskereskedônek és a Cell-
Coop Kft.-nek.

Könyvbemutatóval egybekötött
elôadást tartott Németh Zsolt koro-
nakutató, a fizikatudományok kan-
didátusa a Szent Koronáról a KMKK-
ban december 19-én. A jelenlévôk
sok új tudnivalóval gazdagodhattak
nemzeti jelképünket illetôen.

Karácsonyi visszatekintô
nak, akiknek ez hiányzott az ünnep csil-
logásában. „Ha elmúlik karácsony, a sze-
retet lángja halványabban ég, de ha vi-
gyázunk rá nem alszik ki még!” Fogadjuk
meg a közismert dalba foglalt tanácsot,
mert erôt adhat a sötét téli napokon!

»RL



Az ünnepek környékén nem volt az át-
lagosnál lényegesen nagyobb betegfor-
galom. Az utóbbi napokban emelkedett
a felsô légúti hurutos megbetegedések
száma, ez érzôdik az ügyelet forgalmán
is. Az ügyeletet adó orvosok tapasztala-
ta, hogy a lakosság nem tudja az ilyen
jellegû betegségek tüneteit otthon el-
kezdeni kezelni. Elsôként például láz-
csillapítással, amelynek módszereit
mindenkinek meg kellene tanulni. Nem
kell az elsô tünettel az ügyeletet hívni,
ezt régebben nagyon jól alkalmazták az
emberek. 

Karácsony és szilveszter táján csendes
napokat élt át az osztály. Nem volt több
baleset, mint máskor, ezek jellege mu-
tatta csak az idôszak aktualitását: kará-
csonyfa befaragása, disznóvágás, faap-
rítás okozott kisebb sérüléseket. Egy
esetük volt, ami az ilyenkor kialakult
rossz szokás eredménye: kóros túltáp-

lálkozás következtében kapott egy be-
teg hasnyálmirigy-gyulladást.

Karácsony másnapjától érezhetôen na-
gyobb volt a forgalmuk a szokásosnál.
Az ok az idôjárás változásával – síkos-
ság – és az év végi emelkedettebb alko-
holizálással függ össze. Sajnos ez utób-
bi ok miatt két gyermekkorú részeget is
be kellett szállítani a kórházba. Vélhe-
tôen ugyancsak az alkoholfogyasztás
volt az oka egy súlyos sérülésnek is: az
állomáson vonatból ugrott ki egy em-
ber. Egyébként az esetszám megemel-
kedése ellenére elég volt az egy men-
tôkocsi üzemeltetése, ami máskor is el-
látja hétvégeken és munkaszüneti na-
pokon a feladatot (hét közben két kocsi
áll rendelkezésre).

Németh János tûzoltóparancsnok el-
mondta, hogy Celldömölk és kistérsége
illetékességi területén sem az óév utol-

só, sem az új év elsô napjaiban nem
volt dolguk a celli lánglovagoknak. De-
cember 24-én hajnalban gyulladt ki egy
lakóházhoz épített esôbeálló Celldö-
mölkön, de ennek megfékezése után
csendesen teltek az ünnepek; sem ka-
rácsonyfa- és petárdatûzhöz, sem mû-
szaki mentéshez nem riasztották váro-
sunk tûzoltóit.

Erôss Elemér, a Celldömölki Rendôrka-
pitányság Közrendvédelmi-közlekedés-
rendészeti Osztályának vezetôje arról
számolt be, hogy viszonylag csendesen
teltek az ünnepek a rendôrkapitány-
ságnál is. A szilveszter környékén szo-
kásos petárda és tûzijáték illegális
használata miatt senkit nem állítottak
elô. Ittas vezetésbôl származó felelôs-
ségre vonás, illetve baleset sem fordult
elô. A szilveszter és újév napját
megelôzô napokban közlekedési bale-
set, bolti lopás, gépkocsi-, raktárhelyi-
ség- és pincefeltörés, motorkerékpár-
lopás, garázdaság volt írható néhány
tettes számlájára.
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Nyugodt évvége a városban
» Háziorvosi ügyelet

» Kórház, sebészet

» Mentôk

K É K  H Í R E K Fókuszban a változások
Idôrôl idôre változnak az életünket befo-
lyásoló közlekedési szabályok, illetve
ezekkel összefüggésben a foganatosítható
intézkedések. Tudomásul kell vennünk,
hogy ezek mind értünk történnek, s elemi
kötelességünk, hogy az elvárásoknak
megfeleljünk. Erôss Elemér rendôr-alezre-
des, a Városi Rendôrkapitányság osztály-
vezetôje ezúttal is készségesen állt rendel-
kezésünkre.
2008. január 1-jei hatállyal ismételten vál-
tozik a KRESZ. A jogszabály szövege helye-
sen az alábbi: „Lakott területen kívüli út
úttestjén, leállósávján, útpadkáján tartóz-
kodó gyalogosnak/személynek – ide nem
értve a gyalogosok zárt csoportban történô
közlekedését – éjszaka és korlátozott látá-
si viszonyok esetén fényvisszaverô mel-
lényt (ruházatot) kell viselni.”
A szabállyal kapcsolatban a rendôrség fel-
hívja a figyelmet arra, hogy célszerû a
gépkocsiban utazóknak a jármûben tartani
fényvisszaverô mellényt, mert ha ki kell
szállni a jármûbôl, akkor a fenti szabály
szerint már viselni kell a mellényt.
A jogszabályalkotó szándéka az volt a sza-
bály megalkotásakor, hogy a lakott terüle-

ten kívüli útvonalakon a gyalogos elütése-
ket megelôzzék, illetve azok számát csök-
kentsék.
Január 1-jei hatállyal változott a szabály-
sértési törvény is, amely érintette a hely-
színbírságolást. Az új szabály szerint a
rendôr a helyszínbírságolható szabálysér-
tések észlelése esetén, amennyiben úgy
dönt, hogy helyszínbírságot alkalmaz,
3.000 Ft-tól 20.000 Ft-ig terjedô összeg-
ben szabhat ki helyszíni bírságot. Mostan-
tól 3.000 Ft-nál kevesebb bírság kiszabását
a törvény nem teszi lehetôvé. 
2008. január 1-tôl változott a közúti közle-
kedési elôéleti pontrendszerrôl szóló kor-
mányrendelet is. A szabálysértések miatt
adható pontok számát növelte a jogalkotó
annak érdekében, hogy nagyobb vissza-
tartó hatást érjenek el. 
Néhány jellemzô szabálysértés:
Sebességkorlátozás jelentôs túllépése: 5
pont. Elsôbbség és elôzés szabályainak
megsértése: 4-5 pont. Vasúti átjárón átha-
ladás szabályainak megsértése: 5 pont.
Biztonságos közlekedésre alkalmatlan jár-
mûvel közlekedés: 5 pont Emelkedtek a ki-
sebb súlyú szabálysértésekért adható pon-

tok is. Pl.: biztonsági öv, bukósisak, gyer-
mekbiztonsági rendszer alkalmazásának
elmulasztása: 2 pont. Kézben tartott mo-
biltelefon használata: 3 pont. A közlekedé-
si bûncselekményekért akár 9 büntetô-
pont is adható.
A jogszabályváltozásoktól a rendôrség azt
várja, hogy az ismételten kiemelt, durva
szabálysértéseket elkövetô jármûvezetôk
vezetôi engedélyét a jogszabályoknak
megfelelôen elôbb be lehet vonni, ezzel is
megelôzhetô az ilyen szabálysértésekbôl
adódó közlekedési balesetek száma. A
passzív biztonsági eszközök használatának
elmulasztása miatt megemelt pont is azt
szolgálja, hogy ösztönözzék a jármûveze-
tôket biztonsági öv használatára annak ér-
dekében, hogy egy esetleges baleset ese-
tén a sérülés fokát csökkenteni lehessen.
A szigorúbb szankciók bevezetésétôl a
celldömölki kapitányság területén is azt
várják, hogy az elôzô évhez viszonyítva
25%-al megemelkedett közlekedési
baleseti számot 2008-ban sikerül csökken-
teni, vagy legalább sikerül a növekedést
megállítani.

»RL

» Tûzoltók

» Rendôrség
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Mit remél az új évtôl?Megkérdeztük
» válaszoltak

Minden szépet, jót remélek az
új évtôl. Különösebben nem
volt okom panaszra az elmúlt
években sem, talán ez az idén
is így marad. Továbbra is
egészséget, biztonságot sze-
retnék, és az unokáimnak mi-
nél jobb jövôt. Konkrét tervünk
nincs erre az évre, nemrég újí-
tottuk fel a házunkat, sok volt
a munka vele, de a nehezén
már túl vagyunk, talán ezért is
lesz könnyebb a 2008-as
évünk. Az idei évben a férjem
is nyugdíjba megy, és már vá-
rom, hogy együtt lehessünk
otthon, remélem mindketten
jó egészségben.

Elsôsorban egészséget, békes-
séget, szeretetet kívánok. Az
elmúlt év megfelelô volt szá-
momra, ha az új is olyan lesz,
egy szavam sem lehet. Anya-
gilag és munkahely szempont-
jából is rendben volt az éle-
tem, így nyugodt lehettem.
Amiben változást szeretnék, az
emberek egymáshoz viszonyu-
lása. Mindenki el van fásulva, a
segítôszándékot, figyelmessé-
get hiányolom. Nem a pénz a
lényeg, hanem az elôbbi dol-
gok. Kevesebb közömbösségre
és több emberségre lenne
szükség, és akkor földi paradi-
csomban élhetnénk.

Ami lényeges számomra az új
évben is, hogy egészség és
munkahely legyen. Ha ez a két
lényeges dolog megvan, akkor
a többi már részletkérdés.
Ezek mellett a békesség, sze-
retet, nyugalom is az élet fon-
tos dolgai közé tartozik, és
mindenekelôtt az, hogy minél
több idôt tölthessek az uno-
káimmal. Terve mindig van az
embernek, az viszont sok min-
dentôl függ, hogy mit lehet
belôlük megvalósítani. Családi
házamat szeretném szépítget-
ni, de egyedül élek, így a pén-
zembôl csak apránként tudok
elôbbre lépni.

Sok jót nem várok ettôl az év-
tôl és a nagy széthúzástól sem,
ami tapasztalható. A második
világháború után meglévô
összhang az, ami hiányzik, és
elsôsorban az emberek gon-
dolkodásának kellene megvál-
tozni. Személyes életemben
azt kívánom, hogy az egészsé-
gem rendben legyen. Anyagi-
lag talán ezt az évet is átvésze-
lem, bár közepes szintû nyug-
díjjal az életszínvonalat mini-
málisra kellett csökkenteni. 
A saját egészségem mellett az
egészségügyi rendszer javulá-
sát is kívánom, mert kell a re-
form, kell a változás.

»fotó: völgyi lászló»kérdez: reiner anita

Nagy
Józsefné

Keszeiné
Kokas Andrea

Szabó
Lászlóné

Czeczeli
Rezsô

2007. december 21-i számunk keresztrejtvényének helyes megfejtése: Ha elve-
szem tôle az üveget, rögtön ordítani kezd. Könyvjutalomban részesül: Keresztes-
N. János, 1108 Budapest, Kozma u 15., I. épület l. lph, 2. em. 12. Gratulálunk! 
A nyereményt postán küldjük el.

» Anyakönyvi hírek
CELLDÖMÖLK
Születés: Szabó Jenô Péter és Fenyô
Szabina fia: Kristóf, Nagy Zoltán és Fü-
löp Erika fia: Zoltán, Bertalan Péter és
Farkas Eszter leánya: Eliza Orsolya,
Bognár Tibor és Szabó Zsuzsanna Mária
leánya: Fiorella Jázmin, Tóth Gábor és
Török Ildikó Rozália fia: Bence és leá-
nya: Rebeka, Koronczai Károly és Nagy
Anikó leánya: Jázmin, Takó Miklós és
Sarlós Éva Virág fia: Boldizsár Félix, So-
mogyi László és Trombitás Csilla fia: Sa-
lamon, Farkas Zoltán és Kolompár Zsu-
zsa fia: Márkó, Horváth Csaba és Huszár
Ildikó leánya: Réka 
Házasság: Horváth József és Szükösdi
Erika, Faragó Ferenc és Horváth Éva,
Tóth Csaba Péter és Molnár Eszter,
Szôcze Csaba és Sebestyén Helga
Halálozás: Dömötör Zsolt, Kiss Imréné
sz. Bódis Mária, Radányi Józsefné sz.
Büki Ilona, Ravasz Mihály, Talabér Sán-

dorné sz. Németh Rozália, Szomorko-
vics Lajos, Finta Sándorné sz. Szabó Er-
zsébet, Csoma Ferenc, Kóbor Lászlóné
sz. Bagics Irén, Palotai József

JÁNOSHÁZA
Születés: Bödör Ferenc Miklós és Sza-
bó Erzsébet leánya: Zília. 
Halálozás: Csórom László Józsefné sz.
Horváth Irma.

KELÉD
Halálozás: Farkas József.

KEMENESMAGASI
Születés: Domonkos Sándor és Boká-
nyi Anita fia: Bence.

KENYERI
Születés: Németh Tibor és Nagy Krisz-
tina fia: Balázs.
Halálozás: Tulok Jenô.

NEMESKERESZTÚR
Születés: Elekes Ferenc és Nagy Erika
fia: Dominik.

OSTFFYASSZONYFA
Születés: Deák Imre és Nagy Zsuzsan-
na fia: Bence Nimród.

PÁPOC
Halálozás: Lukács Béla Alajos.

TOKORCS
Születés: Csekô Tamás és Kutasi And-
rea fia: Dominik.

VÖNÖCK
Születés: Molnár Norbert és Szarka Ka-
talin leánya: Lilien. 
Halálozás: Tarczi Sándorné sz: Csöngei
Irén, Heller Sándorné sz. Németh Ilona

A keresztrejtvény
megfejtése
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Régi házból újat

Szemet gyönyörködtetô, ha a megko-
pott régi házak új ruhát kapnak, régi-
új formákkal, színekkel hívják fel ma-
gukra a figyelmet.

Tíz, tizenöt évvel ezelôtt mindenki új
házat akart építeni, vagy vásárolni. Volt
házhely, volt elég építtetô. Aztán elfo-
gyott az önkormányzati, viszonylag ol-
csó házhely, az utóbbi idôben már csak
magánkezdeményezésre alakítottak né-
hány házhelyet. Megnôtt az ázsiója a
megürült régi házaknak, emellett a hat-
vanas-hetvenes évek családi ház építési
boomja idején épültekre is ráfér ma-
napság a tatarozás.
A várost járva, szinte minden harmadik
házon látszik valamilyen felújítási mun-
ka: ablakcsere, tetôcsere, megújuló
homlokzat. 
Sebesiné Fider Rozáliától, a Polgármes-
teri Hivatal mûszaki ügyintézôjétôl arra
kértem választ, mire kell ügyelnie an-
nak, aki felújításra vállalkozik.
– Két fô szempont szerint határoznám
meg a javaslataimat. Az egyik a használ-
hatóság, a másik a külsô megjelenés.
A használhatóságnál feltétlenül javas-
lom az összes vezetékrendszer kicseré-
lését. Sok késôbbi bosszúságtól szaba-
dulhat így meg a tulajdonos. Meg kell
vizsgáltatni a nyílászárókat, nem feltét-
lenül kell mindent kicserélni, mert so-
kuk jól javítható. A tetôzetnél, ha nincs
pl. tetôtér-beépítés tervezve, gyakran
nagyon jó a faanyag. Ilyenkor csak cse-

repet kell cserélni, illetve aláfóliázni.
Fontos a kémények bevizsgálása is. Ma
már a belsô terek átalakítására is szinte
korlátlanok a lehetôségek. Olyan tech-
nológiák vannak, hogy akár fôfalakat le-
het teljes egészében kiváltani, ezáltal a
tereket alakítani. A tetôtér-beépítésnél
nem szabad a szigeteléssel takarékos-
kodni, ma már nemcsak a hideg, de a
meleg ellen is védekezni kell.
A városképi megjelenésnél ragaszkodja-
nak az egyedi jegyek megôrzéséhez, ál-
líttassák helyre a régi díszítéseket. Na-
gyon nagy a választék festékekbôl, ízlé-
sesen válasszanak. Ha kell, kérjenek ta-
nácsot, Szép, erôs színeket is lehet talál-
ni, de a rikítóaktól – pl. az ún. neonzöld
– tartózkodjanak. A most divatos ter-
méskôvel való kirakás sem minden stí-
lushoz és környezetben mutat jól.
A következôkben bemutatunk néhány
olyan szépen felújított házat, ahol ezek-
nek a városképi követelményeknek
igyekeztek megfelelni.
A Dózsa György út 25. sz. ház messzirôl
felhívja magára a figyelmet ízléses por-
tál-kialakításával, szokatlan, de nagyon
szép színezetével.
Az épület – amely üzletet és lakóházat
foglal magában – Csönge Ferenc és fele-
sége, Csöngéné Nyaras Éva tulajdona. Az
üzlet vezetôjével, Évával beszélgettem,
hogyan jutottak el a mai állapothoz.
– Az volt a célunk, hogy olyan eladó la-
kást találjunk a város központi részén,
amelyben ki tudjuk alakítani az üzletün-

ket, és ugyanott legyen a lakásunk is.
Ezt az épületet részletekben tudtuk
megvenni, mivel három lakója volt, és
ahogy egy-egy lakrész eladó lett, úgy
léptünk elôbbre. Elôször az üzlethelyi-
ségnek való 40 négyzetméteres részt
vettük meg, majd 2005-re az egész a
miénk lett. Ekkor bôvítettük ki az üzletet
a mai nagyságára, és a régi utcafronti
részen még egy kis legénylakást a fiam-
nak. A hátsó részt teljesen le kellett
bontani, az nem volt megmenthetô.
Oda magunknak újonnan építettünk egy
lakást.
Magunk álmodtuk meg a homlokzatot,
választottuk ki a színeket. Természete-
sen az egész munka tervezô által enge-
délyeztetve készült, nemcsak az új épí-
tés, hanem a régi rész alapvetô átalakí-
tása miatt is. A kapuszín például, bár ré-
gi épületek jellemzôje, most lett kiala-
kítva. Szûk volt ugyanis a régi bejárat. Új
lett a tetô, a nyílászárók is.
A portált, a színt mások is dicsérték már,
örülök, hogy rajtunk kívül is tetszik az
embereknek.

»KUSTOS LÁSZLÓNÉ

Kemenesalja
Új
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Lombard-BVSC – CVSE-Mávépcell-Vörsas
5:5
Budapest, december 18., Extraligás mér-
kôzés.
Páros: Pázsy-Jakab – Lindner-Marsi 3:1
(1:0). Elsô egyéni kör: Jakab – Marsi 0:3,
Pázsy – Lindner 0:3, Zwickl – Fazekas 3:2
(2:2). Második egyéni kör: Jakab –
Lindner 0:3, Zwickl – Marsi 0:3, Pázsy –
Fazekas 3:2 (3:4). Harmadik egyéni kör:
Zwickl – Lindner 3:2, Jakab – Fazekas 3:1,
Pázsy – Marsi 2:3 (5:5).
Gyôzött: Marsi Márton 3, Lindner Ádám 2.
Az Extraliga két éllovasának Szônyi úti
találkozója nagy csatát és döntetlen
eredményt hozott. Ha Fazekasnak kicsit
nagyobb szerencséje van, akár mindkét
pontot elhozhattuk volna a BVSC ottho-
nából, bár a döntetlen is sporttörténeti
jelentôségû. A döntetlen azt jelenti,
hogy mindkét csapat továbbra is veret-
len a bajnokságban.

Széchenyi SE – CVSE-Mávépcell-Vörsas
II. 3:15
Gyôr, december 15., NB II-es mérkôzés.
NB II-es csapatunk gyôzni ment Gyôrbe, de
ilyen sima gyôzelemre nem számítottak.
Gyôzött: Kun Tibor 4, Ölbei Péter 4, Teket
Attila 3, Fehér László 2, a Kun-Ölbei és a
Fehér-Teket páros.

CVSE-Mávépcell-Vörsas IV. – Soproni
Turris SE II. 16:2
Celldömölk, december 15., NB III-as mér-
kôzés.
A celliek legázolták a soproni vendégeket.
Gyôzött: Máthé Gyula 4, Lukács Balázs 4,
Csupor Máté 4, Talián Csaba 3 és a
Máthé-Lukács páros.

CVSE-Mávépcell-Vörsas III. – Gyenesdiá-
si ASE 7:11
Celldömölk, december 15., NB III-as mér-
kôzés.

A mieinknek állt a mérkôzés, de elsza-
lasztották a lehetôségeket.
Gyôzött: Tamás László 3, Balázs Gyula 1,
Orbán Renátó 1, Balázs Béla 1 és az Or-
bán-Balázs B. páros.

Siker a Top 12-n (is)
Tiszafüreden rendezték a kétnapos Top 12
bajnokságot amelyen a férfiak versenyén
ugyancsak a BVSC és a CVSE versenyzôi
vívtak nagy csatákat a dobogós helyekért.
A versenyen Fazekas, Lindner, Molnár és
Marsi képviselte a celli színeket. A mieink
nagyszerûen helytálltak, ugyanis a ver-
seny végeredménye a következô lett:
1. Zwickl Dániel BVSC, 2. Fazekas Péter
CVSE-M-V., 3. Lindner Ádám CVSE-M-V. és
Jakab János BVSC.
A csapatok teljesítményének értékelését
és a tavaszi fordulók sorsolását a követ-
kezô számunkban közöljük.

»VÖLGYI LÁSZLÓ

Döntetlen a Szônyi úton

A Vulkán fürdô nyitásával szinte egy idô-
ben megindult az úszásoktatás. A két év
során több százan tanultak meg úszni és
lettek rendszeres uszodalátogatók. Felme-
rült hát a jogos igény, hogy a vízisportok-
nak is legyen egyesülete Celldömölkön.
Nagy érdeklôdés mellett december 21-én
megalakult a Celldömölki Vulkán Vízisport
Egyesület. Az egyesület ügyvezetôje Es-
küdt Roland, aki a Veszprémi Egyetemi

Úszó Klub vezetôedzôje, az elnökség: Fe-
hér László, Molnár Tibor, Sipos Tibor, Szabó
Lóránt és Végh Szilárd. Az edzések hétfôn,
szerdán és pénteken 16.30–19.30 lesznek.
Az egyesületet a város két millió forinttal
támogatja, amibôl a szervezet az uszoda-
használati díjat fizeti. Az egyesületrôl to-
vábbi információt valamint jelentkezési la-
pokat a Vulkán fürdô pénztárában kaphat-
nak az érdeklôdôk.

A Szent Benedek iskolában szep-
tember óta hetente egy órás spe-
ciális tornára várják azokat a fel-
nôtteket, akik az egészségükért
tenni akarnak. A Pilates tornát vé-
gül is bárki végig tudja csinálni
kortól, nemtôl függetlenül. Akik
rendszeresen járnak, azt mondják,
mindenkor érzik annak pozitív tes-
ti és lelki hatásait. Ez a fajta torna
nem jóga, nem aerobic, talán egy
kicsit ez is meg az is, de mégis kü-
lönbözik mindkettôtôl. Egy nyugodt,
de hatékony mozgásforma, mely
alatt folyamatosan halk relaxációs
zene szól. A gyakorlatok elsôsor-
ban a mélyen fekvô izmokat dol-
goztatják, de nem megerôltetôen.
Javítják a testtartást, a koncentrá-
ciót, kímélik az ízületeket. Szépen
formálják a törzs izmait, sôt enyhí-
tik és meg is szüntetik a derék- és
nyakfájást is. Emellett oldják a fe-
szültséget, felpezsdítik a vérkerin-
gést. A szellemi és fizikai megúju-
lás, felfrissülés érdekében min-
denképpen érdemes rászánni heti
hatvan percet.
A foglalkozásokat mindig szerdán
19 és 20 óra között tartják, mely-
re mindenkit szeretettel várnak.

»VÖLGYI L. 

Pilates tornaMegalakult a vízisport egyesület 
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2005 telének elején vagyunk, hó még
nem esett, szép napos idô van. A kedvezô
idôjárás folyamatos építkezést tesz lehetô-
vé. A Korona-sarok beépítésének utolsó
szakaszát figyeljük. Látjátok, néhány hó-
napja itt még üres telek volt, ma meg egy
többfunkciós épület áll elôttünk. Hiába,
csak nagy vállalatok képesek ilyen gyors
munkára. Ebben egységes volt a véle-
mény. A ház építésénél több szakma kép-
viselôje szorgoskodik. Felénk térül-fordul
egy fiatalabb kômûves. Beszélgetôtársunk
azt mondja neki:
– Te, Jancsi mostanában biztos dicsér a fe-
leséged. – Visszanéz. – Hogyhogy mostaná-
ban? Nincs annak velem semmi gondja,
amit el kell végezni, megteszem minden
tekintetben, de miért mondja? – Hát nem
ismered a régi történetet? – Nem. – Akkor
elmondom.
– Az egyszeri asszonytól kérdezik, mit
dolgozik a férje. Ha a kérdés nyáron
hangzott el, akkor azt mondta: – Kômû-
ves az aranyos –, ha télen kérdezték: –
kômûves a nyüves. Szerencsére te télen
is dolgozhatsz, ezért mondom. A kômû-
ves legyintett és tovább ment, mi nem
tartóztattuk.
Évi négy országos vásárt és a csütörtöki he-
tipiacot 1790-tôl a mezôvárosi szabadalom
tette lehetôvé, mely lendületet adott a fej-
lôdésnek azáltal, hogy vendégfogadók,
iparosok, kereskedôk telepedtek le, hiva-
talok létesültek. Ezen túlmenôen a vásári
jog a kötelezô helypénzfizetés révén ko-
moly bevételt biztosított. Hogy mennyire
így van, az is bizonyítja, a helypénzekbôl
befolyt összeg többször kiváltotta a pót-
adót, ami akkoriban nem volt ritka. Ezzel
függhet össze a bôvítés igénye. A négy en-
gedélyezett országos vásár mellé még ket-
tôre szerettek volna jogot kapni és a csü-
törtöki heti vásárt a pápaiak példájára
marhavásárral kívánták gazdagítani. Kéré-
sük nem talált meghallgatásra, bizonyára
azért, mert területi eloszlás szerint kiala-
kultak a vásárközpontok és mindenki véd-
te a jogát. Amikor a pápóci uradalom,
egyébként mezôváros eltért a számára ki-
jelölt naptól, a celliekkel egy idôben tartott
vásárt, akkor a celliek a megyénél keres-
tek orvoslást.
A celli vásár területére – ma gimnázium –
egy helyen lehetett bemenni, korlátokkal
volt bekerítve ehhez kötötték az állatokat.
A vásár elnevezés mögött különbözô értel-
mezéseket találunk. Általában szarvasmar-
ha-, lóvásárról beszéltek, noha a sertés
adás-vétele is része volt, utóbbit csak disz-
nópiacnak mondták. Hivatalosan patás- és
hasítottkörmû állatokról tesznek említést, il-

letve „számos állatok” kifejezés fordul elô.
Utóbbi körbe a ló és szarvasmarha tartozott. 
Az már egy különleges dolognak számít,
hogy ôsszel káposztavásárról beszéltek.
Számomra érdekes kérdésnek tûnt, hogy a
vásár részeként szereplô sertés adás-vétel
miért csak piac elnevezéssel szerepel. Két
véleményt szeretnék idézni. Az egyik sze-
rint a sertést úgy adták-vették mint egyéb
piaci árut. Emlékeim szerint ez valóban így
történt, bár alku ott is volt. 
Egy másik vélemény szerint a ló és szar-
vasmarha adás-vételnek régtôl kialakult
hagyománya, szertartása volt.
Alku során a vevô többször minôsítette az
állatot, véleményt mondott, az eladó ha-
sonlóan, amikor már a vevô szándéka ko-
moly volt, kezdôdött a parolázás, ô ígért,
az eladó engedett, 15–25 kézbecsapás
után hol az egyik, hol a másik fél mondta,
a különbözetet felezzük. Létrejött az
egyezség, újból paroláztak és ez annyit ért
mint egy hivatalos irat, kezet adtak egy-
másnak, a vétel megtörtént.
A vásár fogalmát egy kicsit tágítva azt lát-
juk, az állatkereskedelem mellett egyéb,
más termékek árusítási lehetôséget is je-
lentette, szabályozott körülmények között. 
Állatvásár területén csak kalács- és pecse-
nyesütôk, lópokróc-árusítók, kötelesek,
bognárok, szíjgyártók és tarisznyások ra-
kodhattak ki. Egyéb erre kijelölt helyen – a
vásártértôl a Szomraky utcán végig – bárki
bármit árusíthatott a meghatározott rend
szerint. Ruházati ipar, szövô-, fonóipar,
fémipar, fa-, csont-, gumi-, vesszô- és szôr-
feldolgozó, bôripar, üveg-, kô-, agyagipar,
élelmiszeripar és -kereskedelem volt a
szabályzatban lefektetett sorrend. A fenti
elôíráson belül a helybéli iparosok-keres-
kedôk elônyt élveztek, a járás majd a me-
gyebéliek következtek. Ôket a más me-
gyékbôl érkezôk követték. Ezzel vették
elejét a napjainkban is tapasztalható hely-
foglalási vitáknak.
A felhajtott állatokkal kapcsolatban tudni
kell: marhalevél, járatlevél nélkül állatokat
vásárra vinni nem lehetett. A marhalevél
okmánybélyeg és a kiállító hivatalos pe-
csétjével igazolt tulajdonlap, tartalmazta
az állat nemét, színét, korát és egészség-
ügyi bizonylatként is szolgált. Ezért fizetni
kellett, akárcsak a tulajdonoscserét igazoló
átíratásért, amit Cellben a mázsa – nevez-
ték cédulaház – épületben végeztek.
Beszélték, a marhalevél-kezelés többeknek jó
jövedelempótlást biztosított. Ennek igazolásá-
ra álljon itt egy adat: 1934 tavaszi vásárra fel-
hajtottak 890 szarvasmarhát, 495 lovat, 95
sertést (összesen 1480). Gazdát cserélt 722
állat (567 szarvasmarha, 114 ló, 41 sertés).

Elsô alkalommal 7–8 éves koromban. vol-
tam a celli vásáron. Apám iparos volt, a
szomszéd hívott el, már napokkal elôbb fel-
csigázta kíváncsiságomat, ami olyan jól si-
került, hogy hajnalban én ébresztettem.
Gyalog jöttünk 15 km távolságból, egy te-
henet vezettünk. Nagy élmény volt maga
az út is, mert többen voltunk és folyt az
életszerû beszélgetés. Emlékszem, B. Sán-
dor bácsi – akinek mindig szép ökrei voltak
– úgy beszélt ökrei tulajdonságairól, mintha
a két ökör elôtte állna. Egyszer a vásáron
láttam hozzá hasonlókat – mondta – azok-
nak nem volt teher. Amikor a „tölösbe” (ré-
gen ott erdô volt) elakadt valakinek a sze-
kere a sok próbálkozás után, az én ökreim,
igaz megnyúltak, amikor elindultak, de ki-
húzták az elakadt szekeret. Útközben felfi-
gyeltem arra, hogy M. Jenô bácsi 100 holdas
parasztnak mondott gazda be-betér az út
menti erdôbe. – Miért csinálja ezt? 
– Babonából – mondta a szomszéd. Ha a
nagyszükségletet útközben elvégzi, jó vá-
sárra számít. Majd amikor nagyobb távol-
ságból jött utánunk, azt mondta: – Na, a Je-
nô bizakodhat!
H. Guszti bátyám mesélte, tehenet vezet-
tek ôk is a celli vásárra, ô fogta a kötelet,
apja hátul ment. A Gutához értek – Izsákfá-
hoz közeli határrész – amikor egy fekete
macska átszaladt elôttük az úton. Apja rá-
szólt: – Forduljunk vissza, nem megyünk
vásárra! – Csak késôbb tudta meg az okát.
A következô történet inkább a piachoz
kapcsolódik. S. Jóska barátomtól hallottam:
a peresztegi asszonyok a jánosházi piacra
vitték áruikat. Duka és Jánosháza között a
kelédi halastóból kivezetô ér, patak a 8-as
utat keresztezte. Az áteresznél mindig
megálltak, ha gyorsan folyt a víz, jó vásár-
ban bíztak, ha éppen csak csordogált, vagy
elapadt, azt mondták, jobb lett volna ott-
hon maradni. Ennek ellenére jó piacról be-
széltek hazafelé.
Visszatérve a celli vásárhoz több élmé-
nyem is volt. Az elsô mindjárt egy szomo-
rú látvány, a kórház gazdasági épülete kö-
rül egy középkorú férfi összeesett, felesé-
ge azt mondotta: – Édesaptya, ne hagyjál
itt, mert mi lesz velem! – Hasonló meg-
jegyzést még néhányszor hallottam. A csa-
ládot sok minden összetartotta, a vagyon
fôként. A több generációs családokban a
juss felett a nagyszülôk, szülôk ôrködtek, a
családtagok keresték felmenôjük bizalmát.
Ha a házasság nem úgy sikerült, ahogy a
szülôk szerették volna, bizony annak lettek
következményei. Voltak érdekházasságok,
úgy mondták, földért vettek asszonyt.

»KÁLDOS GYULA 
FOLYTATJUK

Piacok – vásárok II. rész



VULKÁN FÜRDÔ CELLDÖMÖLK, SPORT UTCA 8.
WWW.VULKANFURDO.HU   TEL.: 95/525-070

JANUÁR 19-ÉN MEGKEZDÔDNEK AZ ORVOSI RENDELÉSEK!
Reumatológia és fizikoterápia szakorvosok:
▲ Dr. Borsányi Emese (rendel minden csütörtökön 15.00–19.00)
▲ Dr. Náfrádi Lilla (rendel páros hét szombat 9.00–13.00)
▲ Dr. Záborszky Zita (rendel páratlan hét szombat 9.00–13.00)
Az orvosi vizsgálat díja: 300 Ft/alkalom.

A kezelések (gyógyvizes medence és kádfürdô; súlyfürdô; víz alatti gyógytorna; 
víz alatti vízsugár masszázs; orvosi gyógymasszázs stb.) február 1-jétôl kezdôdnek.

További felvilágosítás a Vulkán fürdô recepcióján vagy a 95/525-070-es számon kapható.

2008. JANUÁR 8-TÓL FRISSÍTÔ MASSZÁZSOK 
A GYÓGYÁSZATI RÉSZLEGEN – B E V E Z E T Ô  Á R O N :

Teljes test-masszázs 20 perc ........................................................................ 1.900 Ft
30 perc ........................................................................ 2.400 Ft
40 perc ........................................................................ 2.900 Ft

Fél test-masszázs 20 perc ........................................................................ 1.500 Ft
Talp- és reflex-masszázs 25 perc ........................................................................ 1.700 Ft
Wellness-masszázs 30 perc

• Mézes .............................................................................................................. 2.400 Ft
• Csokoládés ...................................................................................................... 2.200 Ft
• Sós .................................................................................................................... 2.200 Ft
• Aromás ............................................................................................................ 2.200 Ft
• Sport ................................................................................................................ 2.600 Ft



ARTERIOGRÁFIA
magyar találmány az érelmeszesedés 

korai felismerésére

A VIZSGÁLAT ELVÉGZÉSE JAVASOLT.
– 40 év feletti férfiaknál,
– 45 év feletti nôknél,
– magas vérnyomás, cukorbetegség, 

emelkedett koleszterin miatt kezelteknél,
– és a fenti betegségek családi halmozódása esetén.

Korai felismeréssel, hatékony kezeléssel 
megelôzhetô a szívinfarktus és a stroke!

A vizsgálatot végzi: Dr. Galambos György szakorvos
A vizsgálat helyszíne: 

CELLRUBIN Rendelô, Celldömölk, Mikes u.14.
A vizsgálat ideje: Bejelentkezés alapján

Bejelentkezés: 20/9376-749 

HIBABEJELENTÉS (NONSTOP): 06 30/973-1464
SZAKÜZLET:  
ÚJ ELEKTRONIKAI, HÁZTARTÁSI GÉPEK, ALKATRÉSZEK
SZIMERINGEK, SZÉNKEFÉK, PORSZÍVÓ PORZSÁKOK.
▲ ELEKTRONIKUS ÉS EGYÉB JÁTÉKÁRUSÍTÁS,
▲ TÁVIRÁNYÍTÓK, TELEFON-AKKUMULÁTOROK,
▲ HASZNÁLT CIKK ADÁS-VÉTEL.

SZERVIZ: 
hûtôgép, mosógép, centrifuga helyszíni javítása nonstop!

kávé-automata, mikrohullámú sütô, villanytûzhely,
varrógép, televíziók és egyéb híradás-technikai 
eszközök, egyéb kisgépek javítása.

KÖLCSÖNZÔ:
TAKARÍTÓGÉPEK, KÁVÉGÉPEK, EGYÉB BARKÁCSGÉPEK
KÖLCSÖNZÉSI LEHETÔSÉGE.

HITELKÖZVETÍTÉS, IRODÁKNAK BIZTOSÍTÁSOK ÜGYINTÉZÉSE

Tisztelt Hirdetôink!
A fekete-fehér hirdetési tarifáink 

2008. január 20-tól december 31-ig:

méret ár (áfát tartalmazza)
1/1 oldal .................................................................................................. 39.900 Ft
1/2 oldal .................................................................................................. 21.000 Ft
1/4 oldal .................................................................................................. 13.300 Ft
1/8 oldal .................................................................................................. 10.500 Ft
1/12 oldal .................................................................................................. 6.900 Ft
apróhirdetés .................................................................................................. 530 Ft

A színes hirdetésért és a kiemelt felületen való megjelenésért
további 5% felárat számítunk fel.

További kedvezményekrôl érdeklôdni:
Nagy Antal • 95/525-810, 06 70/338-9880

Hetedik
Színészek és

Színházbarátok
Bálja

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ NAGYRENDEZVÉNYE

2008. január 12-én
HELYSZÍN: Rezgônyárfa vendéglô • Celldömölk, Kossuth L. u.

Zenés mûsorok, vacsora gazdagon, 
tombola, bálkirálynô választás

A mûsorban többek között látható: 
CSOPORTOS BREAK-TÁNCOSOK, ÉNEKESEK, CSINOS

HASTÁNCOS HÖLGYEK ÉS A ZENEI KÍSÉRÔK, AKIK GONDOS-
KODNAK A HAJNALIG TARTÓ BÁLI JÓ HANGULATRÓL

A bált a hagyományokhoz hûen megnyitja:
SÖPTEI JÓZSEFNÉ városi képviselô

ÉS SOLTÉNSZKY TIBOR 
a Magyar Színházi Társaság elnökségi tagja.

KAPUNYITÁS: 20 ÓRAKOR
JELENTKEZÉS: A SOLTIS SZÍNHÁZ TITKÁRSÁGÁN

(KEMENESALJAI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR FÖLDSZINTJE)

TEL.: 06 95/521-050 vagy 06 20/535-7636 

M I N D E N K I T  S Z E R E T E T T E L  V Á R U N K !


