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TANKOLJON MINDIG OLCSÓBBAN!
A Kolozsvári úti üzemanyagkúton 95-ös, E 85-ös benzin és diesel üzemanyagok 

valamint autógáz LPG egész évben kedvezményes áron!

• SHOP szolgáltatások

• Online telefontöltési lehetôség

• Autópálya-matrica eladás

• Bankkártyás fizetési lehetôség

2010-ben is szeretettel állunk minden gépjármûtulajdonos rendelkezésére, 
gépjármûveik kedvezményes üzemanyag-ellátása érdekében!
Balogh Zsolt vállalkozó és munkatársai. Celldömölk, Kolozsvár úti üzemanyagkút
Nyitva: hétfôtôl vasárnapig 6.00–21.00
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Az EU-s támogatásokkal megvalósítható prog-
ramok közül talán az egyik legvitatottabb cél-
kitûzésû projektlehetôség volt az országos saj-
tó és politika részérôl a városközpont megújí-
tó és rehabilitációs projektek köre. A vitát az
váltotta ki, hogy látszólag annyi történik egy-
egy városban, hogy díszköveket raknak le egy-
egy téren, új utcabútorokat, közvilágítási
lámpaoszlopokat helyeznek ki, építenek. Az el-
lenzôk legfôbb érve – úgy néz ki – sok igaz-
ságot hordoz: szabad-e úgymond „kicsicsáz-
nunk” fôtereket, ha pár utcával arrébb lépni
sem lehet a sártól, vagy beázik az óvoda, is-
kola (vagy szabadon választhatóan valaminek
a teteje), kidôl az oldala. Tényleg arról van szó,
hogy rosszul költjük el az ország, az EU, az adó-
fizetôk pénzét mondjuk Celldömölkön is? 
Mirôl is van szó a most induló projektben? Négy
tér (Ifjúság, Dr. Géfin, Szentháromság és Hollósy
terek) részbeni vagy teljes felújításáról, a mû-
velôdési házban egy art mozi és elôadóterem
létesítésérôl, egy városképileg értékes önkor-
mányzati tulajdonú épület megújításáról, köz-
funkcióval való megtöltésérôl és két magánkéz-
ben lévô, szintén városképileg értékes épület
felújításának támogatásáról. A projekt tervezett
összköltsége több mint 762 millió forint, a tá-
mogatás meghaladja az 536 millió forintot. Nem
akarok én is abba a hibába esni, hogy azt gon-
doljam, a támogatási szerzôdés október 15-ei
aláírásával már minden sínre is került. Ahhoz,
hogy az elôbbi számok így is alakuljanak – majd
úgy két év múlva –, rengeteget kell még ten-
ni a kivitelezôknek, a tervezôknek, a projekt-
menedzsmentnek, a szakértôknek és az önkor-
mányzati képviselôknek, vezetôknek. Termé-
szetesen nemcsak nekik lesz nehéz ez a
másfél-két év, hanem az itt élôknek, az ide lá-
togatóknak is, hiszen lehet, hogy hetekig nem
ott lehet közlekedni, parkolni, ahol eddig meg-

szoktuk, lehet, hogy a boltokba hetekig távo-
labbról, más módon kell megoldani az áru-fel-
töltést, lehet, hogy hetekig a gépek zaja, po-
ra veri fel a reggeli nyugalmat. Visszatérve az
alapkérdéshez: megéri-e mindezekért a cseré-
be kapott új? Meggyôzôdésem, hogy igennel
kell válaszolnunk. Soha olyan részletességû pá-
lyázati anyagot nem kellett elôállítani, mint eh-
hez a projekthez, kezdve az Integrált Városfej-
lesztési Stratégiától, a különféle módon szétbon-
tott költségvetéseken át. Több mint két év tellett
el azóta, hogy az elsô pályázati anyagok beke-
rültek bírálatra, mire az elsô kivitelezô az elsô
önkormányzati projektrész munkáját meg-
kezdheti. Célunk kettôs volt ezzel a munkával:

élhetôbbé tenni a várost az itt lakóknak és von-
zóbbá tenni a befektetôknek, a turistáknak. Azt
szinte mindenki észreveszi és helyteleníti, ha
valaki ízléstelenül beszél, viselkedik vagy öltö-
zik. Megszóljuk érte, elfordulunk tôle, nem ba-
rátkozunk vele. Ha ízléstelen a közterület,
nincs benne vonzás, nem becsüljük. Celldömölk
sajátossága, hogy kicsinyke barokk városmag-
ját szocreál építészeti stílusú épületek sora, tér-
együttesek veszik körbe. Sok részlet már
megoldott, de a nagyobb rész rendezetlen, íz-
léstelen. Kell valami, ami ezeket az eltérô épí-
tési idejû, szellemiségû, állapotú tereket össze-
köti, ez lesz remélhetôleg az alkalmazott tér-
burkolatok, bútorok köre, a közvetlenül velünk
érintkezô tárgyak sora. Élhetôbbé, becsülhetôb-
bé, szerethetôbbé tesszük a várost, és ez
mindenkinek és mindenképpen jó lesz. 

»DUMMEL OTTÓ
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Tavaly, amikor megkezdôdött a városhá-
za építése, hogy felszabadítsák a terüle-
tet, elôször több tízéves fákat kellett ki-
vágni, ami a Gáyer téri társasházakban la-
kók ellenérzését váltotta ki. Több fórumon
adtak hangot tiltakozásuknak, amire az
önkormányzat úgy reagált, hogy ígéretet
tett, hogy amint az építkezés befejezôdik,
a szabad területre fákat fognak ültetni. Mi-
vel a faültetés legeredményesebb, ha
ôsszel végzik, és a parkolórendszer kiala-
kítása is befejezôdött, erre most, novem-
ber 11-én került sor. Egy komoly össze-
fogás eredménye lett, hogy összesen
nyolc darab 15 éves fát ültethettek el, me-
lyeknek körátmérôje 35-40 cm.

Fehér László polgármester, a Cselekvô Össze-
fogással Celldömölkért Egyesület elnöke: – Ar-
ra törekedtünk, hogy ne facsemetéket, ha-
nem tíz éven felüli fákat ültessünk. Ez így a
költségesebb megoldás ugyan, de nem kell
hosszú éveket várni, míg a fák megnônek.
A faültetést a szombathelyi Prenor Kft. mun-
katársai végezték. Örülünk annak, hogy a
Swietelsky Kft. is jelentôsen hozzájárult eh-
hez az akcióhoz, egy bizonyítéka ez is az ön-
kormányzat és a vállalkozások jó kapcsola-
tának. A Cselekvô Összefogással Celldömöl-
kért Egyesület képviselô tagjai a trafó mögötti
tuják telepítésében vették ki a részüket. 
Benkôné Remport Lilla képviselô: – Örülök an-
nak, hogy a választókerületem lakóinak

megelégedését szolgálja a fásítás. Bízom ab-
ban, hogy a közeljövôben adódik olyan pá-
lyázati lehetôség, hogy a mintegy 60 csalá-
dot érintô udvart, a feltört burkolatot is rend-
be tudjuk hozni, és ott is sikerül parkosítani.
Homlok Zsolt, a Swietelsky Vasúttechnika Kft.
ügyvezetô igazgatója: – A tavalyi évben a mi
cégünk nyerte el pályázat útján a városháza
kivitelezését. Az építkezést sajnos rombolás-
sal kellett kezdenünk: fákat kellett kivágni
ahhoz, hogy felszabadítsuk a területet. Ami-
kor a fákat kivágtuk, megfogalmazódott ben-
nünk, hogy ha megépül a városháza, a kör-
nyezet szebbé tételében is részt kívánunk vál-
lalni, hogy kulturált környezet jöjjön létre. 

»LOSONCZ ANDREA

Tíz éven felüli fákat ültettek

Egy nehéz út közepén

„A közösségi élet és gazdaság élénkítése a belváros
infrastrukturális fejlesztése révén Celldömölkön”

Projekt azonosító: NYDOP-3.1.1/A-2f-2009-0010

Lakossági fórum

MEGHÍVÓ
Celldömölk Város Önkormányzata tisztelettel meghívja a Nyugat-dunántúli Ope-
ratív Program NYDOP-3.1.1/A Városrehabilitáció c. pályázati konstrukcióban finan-
szírozást nyert projekt keretében megrendezésre kerülô

Lakossági fórum rendezvényre.
Idôpont: 2010. november 23. (kedd) 16.00 óra.
Helyszín: Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár. (Celldömölk, dr. Géfin tér 1.)

Program:
16.00 Köszöntô, 16.15 Projekt bemutatása, 17.00 Kérdések

A Lakossági fórumon bemutatásra és megvitatásra kerülnek a városrehabilitációs
projekt elemei, valamint a projekt megvalósítása során felmerülô legfontosabb –
lakosságot érintô – kérdések.

A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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Tisztelt Barátok, Munkatársak, 
egykori Tanítványok és Tisztelôk!

Kedves Margit!
November 8-át, hétfôt írtunk, amikor a reg-
geli ködben az új városháza elôtti téren min-
den hivatalba érkezô számára észrevehetô
volt, hogy az egyik zászlórúdon gyászlobo-
gót lenget a szél. Ez adta hírül, hogy elment
valaki közülünk. Csak nem a Margit? – jöttek
a kérdések. De sajnos igen – hangzott tény-
szerûen a válasz. Megrendülés és döbbenet,
percekig néma csend, a semmibe révedô te-
kintetek jelezték, hogy mindenki keresi az
összekötô emlékképeket.
Margit alig élt 54 évet. Az általános iskola al-
só tagozatát Izsákfán, felsô tagozatát Alsó-
ságon végezte. Celldömölkön járt gimnázium-
ba, majd a Pécsi Tanárképzô Fôiskolán szer-
zett 1979-ben magyar-orosz szakos diplomát.
Ezt követôen az akkor még Celldömölki 3. sz.
Általános Iskolában kezdett dolgozni, mint
magyar-orosz szakos tanár. 1984-ben váro-
si, majd 1986-ban megyei úttörôelnöknek vá-
lasztják. 1990-ben tér vissza régi iskolájába.
1992-tôl köz-tisztviselô, elôbb kirendeltsé-
gi ügyintézô, majd oktatási szakreferens.
Az említettekbôl egyértelmûen kiderül,
hogy élete nagy részét a köz-, de minde-
nekelôtt az oktatásügy szolgálatának szen-
telte. Ô olyan pedagógus volt, aki vallotta:
„Nem az a mester, aki megtanít valamire,
hanem aki megihleti a tanítványt, hogy leg-
jobb tudását latba vetve fölfedezze azt, amit
eddig is tudott.”
Volt türelme, hite és szeretete azok iránt, aki-
ket rábízott a sors. Ô értette és
ismerte Gárdonyi intelmeit:

„Mikor elôször lépsz az iskolába, 
legyen arcodon Jézus nyájassága; 
szólítsd köréd a kisgyermekeket,
és simogasd meg fejecskéjüket.
S ha látsz közöttük rútat, rongyosat, 
gyermeki arccal búbánatosat, 
ismerd meg benn a korán szenvedôt,
s öleld magadhoz, 
és csókold meg Ôt!”

Te magadhoz szólítottad, megölelted, biztat-
tad ôket. Ez az, amire ma is emlékeznek és
hálával emlegetnek. Pedagógusnak lenni so-
ha nem egyszerû, de mégis felemelô, külö-
nösen, ha olyanná sikerül lennie, mint ami-
lyen Te voltál. Éjt nappallá téve dolgoztál,
mindent magadra vállaltál. Példátlan szor-
galmad, a közösségért vállalt önfeláldozásod,
hallatlan becsületességed, szókimondó ké-
pességed mind-mind olyan tulajdonság,
amelyeket sikerült birtokolnod. Pedagógus
kollégáid ennek köszönhetôen felnéztek
rád, elismerték mindazt az irányító tevékeny-

séget, amely a város és környéke oktatás-
ügyének jobbítását szolgálta.

Kedves Margit!
Földi élted utolsó 19 évének, mint munka-
társad én is részese lehettem. Ezen
idôszakra esik életed két legfontosabb ese-
ménye. Házasságkötésetek Ernôvel,
majd kislányod, Florcsi születése. Ma is lá-
tom boldogságtól sugárzó arcod, büszke te-
kinteted ezen események kapcsán. Tudjuk,
hogy másként tervezted a holnapot. Mint
minden gyermekéért felelôsséggel tartozó
anya, Te is vártad a tanévet, hogy kislányod
bontakozó érdeklôdését, nyiladozó tehetsé-
gét felismerve naponta vele együtt készül-
jetek a másnapra. Gondolatban terveztétek
a közös jövôt, szemed elôtt láttad, hogyan
lesz a Te kislányodból kamasz, majd nagy-
lány. Tervezés közben azonban történt va-
lami, ami mára mindent összetépett, megálljt
parancsolt. Innentôl reggelente nélküled
indul a család autója az iskolához.

Kedves Margit! 
Több mint egy évig küzdöttél a napjainkban
oly kegyetlenül hangzó, legyôzhetetlen
kórral, amely napról napra ôrölte fel fizikai
erôdet. Csak azt, mert lelkileg erôs marad-
tál, nagy küzdô, aki csak kényszerûségbôl,
apránként adja le és vissza azokat a
feladatokat, amelyekkel már képtelen
megbirkózni.
Szeptember közepén felcsillant a remény,
hogy még néhány eredmény és jöhet a mun-
ka! Aztán, alig hogy hazaértél, jött a telefon,
majd kezdôdött elôlrôl minden. Tudtuk,
hogy lelki fájdalmad egyedüllétet kíván, ezt
tiszteletben illett tartanunk. Vártuk a hívást,
hogy mikor mehetünk. Aztán egyszer csak
más vette fel a telefont.

Gyászoló Család!
Tudom, búcsúzni olykor rövid idôre sem
könnyû, véglegesen különösen nehéz,
valójában lehetetlen. Most mégis ezt kell
tennünk.
Ernô! A család motorja elment. Itt hagyott
mindenkit, akik számára oly fontosak
voltak. Idôs szüleit, kiket rajongással szere-
tett, rád bízta ôket, az alig 9 éves imádott
kislányát, akit fel kell nevelni. És hát itt ha-
gyott téged, a sok-sok megoldásra váró
feladattal.
A magányos üresség ilyenkor szinte elvisel-
hetetlen tud lenni. Magadra maradva hol ta-
lálod az érzelmi támaszt? Kibe kapaszkod-
hatsz, aki képes megvigasztalni Téged? Tu-
dom, hogy amikor a fájdalom hálójában
vergôdsz, gyenge vagy, kiszolgáltatott és se-
bezhetô. Tudnod kell, hogy a meg nem élt
fájdalom nem múlik el nyomtalanul.

Kívánom, hogy a 15 évi házasság emlékké-
pei, a betegágya melletti bensôséges
beszélgetések, érintések adjanak elegendô
és erôs vigaszt számodra!

Kedves Margit! 
Fájó szívvel búcsúzom a város önkormány-
zata megbízásából, búcsúznak a szakmai irá-
nyító munkádat megköszönve az intézmé-
nyek dolgozói, tanulói és búcsúzunk mi, mun-
katársaid. Jártunkban-keltünkben fel-fel
villan mindig mosolygós arcod, határozott
lépteid. Mi, itt maradottak megpróbálunk
egymásba kapaszkodva erôt gyûjteni abból
a hagyatékból, amelyet ránk és a tieidre
hagytál. Hogy mi ez? Nagyon egyszerû. Pél-
dádon megtapasztalhattuk, mi
kell ahhoz, hogy az egyszerû kis ember is
naggyá tudjon lenni.
Búcsúznak a szülôk egyetlen gyermeküktôl,
búcsúzik szeretô férjed, kislányod,
férjed édesanyja, a rokonság, az ismerôsök,
a ságiak.
Az elválás szívtépô fájdalom, de a család és
mi is tudjuk, hogy nem hal meg, akit napon-
ta emlegetnek, beszélnek róla, része marad
életüknek. Mi emlegetni fogunk, beszélünk
Rólad, ezért velünk maradsz örökké. Ajkad
néma, mégis halljuk hangodat:

„Alszom mélyen zúgó lomb alatt
Ó, ne zavarjátok meg édes álmomat.
Boruljatok a síromra csendesen
Legyetek nyugodtan 
már nem fáj semmi sem.”

Nyugodj békében, Isten Veled!
»BARANYAI ATTILÁNÉ DR.

(ELHANGZOTT 2010. NOVEMBER 10-ÉN, 
HORVÁTHNÉ VARGA MARGIT TEMETÉSÉN)
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In memoriam Horváthné Varga Margit (1956–2010)
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55

»  K Ö Z É L E T

Térségünk foglalkoztatási helyzete
A munkaerôpiaci helyzetelemzés szerint
– az utolsó adatok alapján – Celldömölkön
és kistérségében a regisztrált álláskeresôk
száma az ez évi január 20-i 1737 fô lét-
számhoz képest, 2010. augusztus 20-ára
1137 fôre – kerek 600 fôvel csökkent. Ez
év közepén az álláskeresôk számának las-
suló csökkenése után a regisztráltak szá-
mának stagnálása volt megfigyelhetô a
kistérségben. Ez a tendencia október kö-
zepéig nem változott. A folyamatokról és
azok okairól Soós Ferenc, a Nyugat-dunán-
túli Regionális Munkaügyi Központ celldö-
mölki kirendeltségének vezetôje adott tá-
jékoztatást.
– A 2008 ôszén kezdôdött gazdasági világ-
válság elsôsorban az ipart érintette, így a
Nyugat-dunántúli régióra is erôsen negatív
hatással volt. A keresletcsökkenésbôl adódó
tömeges létszámleépítések fôleg az autóipa-
ri beszállító, illetve feldolgozóipari cégeket
érintették. Mivel a térségben e foglalkozta-
tói kör meghatározó, a recesszió jelentôs
mértékben sújtotta, és még a mai napig is
negatívan érinti a helyi munkaerôpiacot.
Ha a 2010-es év munkaerô-piaci folyamatát
nézzük, láthatjuk, hogy az álláskeresôk szá-
ma 1737 fô volt 2010. január 20-án, amely
15,2%-os rátának felelt meg. Ezzel a regiszt-
ráltak száma történelmi csúcsot döntött a
szervezet fennállása óta.
A kirendeltséghez tartozó körzetben a mun-
kavállalási korú népesség 16.777 fô volt
2009. negyedik negyedévében.  A foglalkoz-
tatottak száma 10.364 fô volt a Központi Sta-
tisztikai Hivatal adatai alapján, amely a
munkavállalási korú (15-64 éves) népesség
61,8%-a.

2010. második negyedévében a regisztráció-
ból történô kiáramlás erôsödése volt a jellem-
zô. A tavaszi közfoglalkoztatás beindulása, il-
letve a gyáripari termelés erôteljes növeke-
dése eredményeképpen 183 fô helyezkedett
el önállóan, 41 fô helyezkedett el közvetítés-
sel, a regisztráltak száma közel 200 fôvel csök-
kent. A feldolgozóipar is jelentôs munkaerôt
vett fel, illetve vett vissza a létszámleépítés-
ben érintett tömegbôl. A munkáltatók leg-
gyakrabban csak 1-1 hónapra szóló munka-
szerzôdést ajánlottak, ezek hosszabbítása már-
már tömegjelenséggé vált. Ez év közepén –
a júniusi, júliusi és augusztusi adatok alapján
- az álláskeresôk számának lassuló csökke-
nése után a regisztráltak számának stagná-
lása jellemzô Celldömölkre és kistérségére.
A gazdaságilag aktív népesség 10%-a regiszt-
rált. A regisztrációba történô beáramlás és
kiáramlás mértéke egyensúlyba került.
A kiáramlás mértékét még egy ideig ellen-
súlyozza a beáramló pályakezdôk, a közcé-
lú munkáról, képzésekrôl és egyéb progra-
mokból visszakerülôk száma. A létszám-
mozgás leginkább a feldolgozóipart, a közcélú
foglalkoztatást, az építôipart és kereskedel-
met, valamint a vendéglátóipart érinti. Az el-
múlt évi nagy létszámleépítések következ-
ménye az lett, hogy néhány területen a szak-
képzett munkaerô teljesen eltûnt. Az a
szakképzett és sok éve egy munkahelyen dol-
gozó varrónôi tömeg, amely néhány cég
munkavállalói létszámának a gerincét képez-
te, a mostani fellendülô gyártósori összesze-
relô üzemekben zömében elhelyezkedett.
A helyi megmaradt varrodákban most már el-
mondható, hogy szakképzett és gyakorlattal
rendelkezô betanított munkaerôbôl hiány van.

Sajnos javulás nem várható az alacsony bé-
rek és az elvárt követelmények miatt. A cell-
dömölki kirendeltségen sokan úgy nyilatkoz-
tak, hogy a kényszerû munkahelyváltásból
sokkal kedvezôbben jöttek ki, mintha tovább-
ra is maradtak volna. Az elmúlt hónapokban
többször is az volt a tapasztalat, hogy a he-
lyi kirendeltség által felkínált közvetítési le-
hetôség a cégek egy részének lassú és kö-
rülményes. Sokkal egyszerûbb és hatéko-
nyabb módszer kisebb cégek esetében, ha
kiírják az ajtóra, hogy kit keresnek, a nagyobb
cégek pedig a munkaerô-keresés minden
nyûgét egyszerûen egy kölcsönzô cégre há-
rítják át.
A munkavállalók elhelyezkedési hajlandósá-
gát mutatja, hogy az elmúlt 8 hónap alatt 915
fô helyezkedett el önállóan, tehát nem a
munkaügyi kirendeltség segítségével. A ré-
gióban is kiemelkedôen magas ez a szám a
kistérség nagyságához képest.
Az álláskeresôk érdekében indított szakmai
programok közül jelentôsnek bizonyult az „Út
a munkához” program. Ennek fô célja az volt,
hogy a rendszeres szociális segélyben része-
sülô, tartós munkanélküliek fokozottabban
vegyenek részt a foglalkoztathatóságukat ja-
vító programokban, és az eddiginél jóval na-
gyobb arányban álljanak munkába, vagyis,
hogy akik munkára készek és képesek,
azok a szociális ellátás ideje alatt is lehetô-
leg munkát végezzenek és segély helyett
munkabért kapjanak. Az elmúlt másfél év ta-
pasztalatai alapján elmondható, hogy a
program az önkormányzatok illetve a kiren-
deltségek véleménye alapján sikeresnek
mondható. 

»HP

2010. november 4-én tartotta soros ülését
Celldömölk Város Képviselô-testülete. Az
ülésen esküt tett és átvette megbízólevelét
Horváth Melinda képviselô. Mint köztudomá-
sú, az alakuló ülésen tíz képviselô esküdött
fel, hiszen a kompenzációs listán bejutott
Makkos István lemondott mandátumáról.
A jelenlegi választási törvények szerint a
mandátumát el nem foglaló képviselô helyett
a jelölô szervezet 30 napon belül választhat
másik képviselôt. Fehér László polgármester
beszámolt a két ülés között történtekrôl, majd
Dummel Ottó, a mûszaki osztály vezetôje is-
mertette, miért kell sárga villogó lámpát te-
lepíteni a Széchenyi utca áthelyezett gyalo-
gos-átkelôhelyéhez. A Széchenyi utcán – az
általános iskola elôtti téren – buszöblöt ala-
kítottak ki, minek következtében a kijelölt

gyalogos-átkelôhely új helyszínre került. A
Magyar Közút Nonprofit Zrt., mint az út ke-
zelôje elôírta, hogy az általános iskolába köz-
lekedô gyerekek és a lakosság biztonságát
szolgálja, ha az áthelyezett gyalogos-átke-
lônél sárga villogó lámpát telepítenek. En-
nek összegét a város büdzséjébôl kell finan-
szírozni. 
A zárt ülésrôl Fehér László adott tájékoztatást:
– Celldömölk Város Önkormányzata második
ülésén felállította a bizottsági struktúrákat. Már
az alakuló ülésen döntöttünk arról, hogy
csökkentik a bizottságok számát. Ezután egy
bizottságként mûködik a Városfejlesztési és
Költségvetési Bizottság, melynek elnöke Ka-
rádi Mihály lett, összevontan mûködik az ok-
tatási, gyámügyi, sport, egészségügyi és
szociális bizottság Humánerôforrások Bizott-

sága néven, melynek elnöke Nagyné Ferencz
Myrtill. Mindkét bizottság 5 képviselôvel és 4
külsôs taggal fog mûködni. Hét fôs a Jogi- és
Ügyrendi Bizottság, melynek vezetôje
Benkôné Remport Lilla lett. Megválasztottuk
a részönkormányzati képviselôket is: az Alsó-
ságról bejutott két képviselô eleve tagja a rész-
önkormányzatnak, hozzájuk választottunk
három alsósági és két izsákfai képviselôt.
A részönkormányzat vezetôje Erdélyi Antal.
Felállítottuk a Beszerzési valamint a Közbeszer-
zési Bizottságot is. A Beszerzési Bizottság ve-
zetôje Karádi Mihály, a Közbeszerzési Bizott-
ságé Lengyel László lett. Az alpolgármester-
választásra is sor került: titkos szavazással nyolc
igen, két érvénytelen szavazattal Söptei József-
nét választottuk meg. 

»LOSONCZ ANDREA

Bizottsági struktúrák, alpolgármester-választás
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Egy találkozó margójára
A II. Kesztyûgyári találkozóra igyekszem, és
van bennem valami várakozás-féle. Miféle
várakozás? Ritkaság, szokatlan dolog, hogy
emberek csak úgy, minden egyéb érdek nél-
kül összetartanak. Márpedig ôk ezt teszik,
immár második alkalommal. 

Nem tudom, hogy mennyire gyakoriak az
ilyen találkozók: csak én nem hallottam vol-
na arról, hogy megyeszerte találkoznának
a LATEX, a TANÉP, vagy a Sabaria Cipôgyár
volt dolgozói? Mindenesetre itt az alkalom,
hogy találkozhassak a hajdani „uralkodó osz-
tály” ma is aktív közösségi életet élô tagjai-
val. Megfáradt munkásarcokat várok, végül
is évtizedeket húztak le több mûszakban,
kötô-és szövôgépek mellett. A hatvanas évek
új ipartelepítési politikája hozta el vidékre
a pesti munkahelyek egy részét, esetünk-
ben a kemenesaljai kötôdésû Nagy József-
né akkori miniszterasszony lobbizott az
idetelepítés érdekében. 
A hajdani anyacégeknél nem nagyon lelke-
sedtek az ötletért, de engedniük kellett a po-
litikai akaratnak, nem szívesen, de megtaní-
tották a vidéki „parasztokat” – na, nem kesz-
tyûbe dudálni, hanem kesztyût gyártani. A Váci
Kötöttárugyár és a budapesti székhelyû Gu-
mitextil üzem leamortizált gépeit kapták
meg, s ezekkel kellett hozniuk a központilag
meghatározott tervszámokat.
Megtették. Hogy ez mennyi küszködéssel, a
betanulás alatt a családtól való elszakadással
járt, azt most is megbeszélik a fehér asztal
mellett, az eltelt idô jótékony hatása, hogy im-
már romantikus szépséget nyernek, a hajda-
ni kegyetlen idôk.
„1963-ban, az avatás évében 572 ezer pár
kesztyût készítettek, pedig a szabott kesz-
tyû-részleg Vácról történô leköltöztetése
csak 1962. július 1-én kezdôdött el. Egy év
múlva, már a felavatott gyárban 1.275.000
pár kesztyû készült, amelynek 90,5%-a ex-
portra került. A gumitextil-részleg is már ja-
vában termelt, és az ô termékeik 61,3%-
át szállították külföldre.” (Dr. Oszkó Zoltán:
Kesztyûgyári vallomások, Celldömölk, Apá-
czai Kiadó, 2010)
Igen, ez a második különlegessége a mai nap-
nak, hogy Zoli bácsi elvállalta egy monográ-
fia elkészítését, amely több is egy hagyomá-
nyos tényfeltárásnál. Aki végigolvassa a
könyvet, nem egyedül a hajdani gyár belsô
életét ismeri meg, hanem egy korszak min-
dennapjaiba nyer betekintést.
A gyárnak két alapvetô terméke volt: a külön-
féle kesztyûk, és a gyógyászatban használa-
tos speciális gumiharisnyák. Ez utóbbi mun-
ka nagy odafigyelést, milliméteres pontossá-
got igényelt. Mindezt olyan asszonyok tanulták
meg, akik a mezôgazdaságból, a háztartási

munka világából érkeztek egy új, szokatlan
környezetbe. Sok könny és kínlódás övezte a
tanulás hónapjait, de nem adták fel, és elsa-
játítottak egy új szakmát.
A korszak nélkülözhetetlen „kelléke” volt a bri-
gádmozgalom. A találkozó napja hozott még
egy meglepetést: 42 évvel ezelôtt, egy fél lá-
bát elvesztett kecskeméti kislánynak kellett
speciális harisnyát készíteniük, idézem a
könyv sorait:
„Megható történetet meséltek el Klárikáról, egy
kecskeméti kislányról. A történet úgy kezdô-
dött, hogy egy nagyon komplikált, ortopéd or-
vos által felírt védôharisnyát kellett készítenie
a brigádnak egy kislány részére, aki csípôben
elveszítette az egyik lábát. A kért gyógyesz-
közt soron kívül, túlmunkában kötötték meg,
és elküldték a kislány címére, Kecskemétre. Le-
velet is mellékeltek a küldeményhez, amely-
ben kérték, hogy számoljon be a lába elvesz-
tésének a körülményeirôl. Hamarosan megér-
kezett a hálás köszönôlevél, amelyet a brigád
összejövetelén fel is olvastak. Ott született egy
nemes javaslat, amelyet Kolonics Magdolna
terjesztett elô: – Hívjuk meg a kis Klárikát hoz-
zánk egy hétre a nyáron üdülni! Így is történt.
A kislány örömmel fogadta a meghívást, és
hamarosan meg is érkezett Celldömölkre. Itt
a brigád szeretettel fogadta, és minden nap
más-más brigádtagnál töltötte el a számára
feledhetetlen hetet, ahol kellemes, neki is al-
kalmas szórakoztatást, élményeket szervez-
tek. Sírva, könnyes szemmel búcsúzott el a bri-
gádtól, ahol nehéz helyzete ellenére oly sok
emberséget, szeretetet, gondoskodást kapott.
Szülei, akik érte jöttek, meghatódva mondtak
köszönetet a különleges, soha nem tapasztalt
emberi szeretetért.”
A szerzô a brigádnaplóban olvasta a törté-
netet, és elhatározta, hogy felkutatja Klá-
rikát. Hajdani gimnáziumi igazgatója segít-

ségével talált rá, a ma már asszony Klári-
kára. Meghívták a találkozóra. Lányával és
annak udvarlójával érkeztek. Klárikát kér-
deztem, hogy mire emlékszik a hajdanvolt
régi „nyaralásból”. Elmondta, hogy a gyár-
ra, a város hajdani kicsit szürkés képére em-
lékszik, na, meg a Ság hegyre. Celldömölk
mai képe, és a meghívás ténye nagyon
meghatották. Négy évtizede nem járt erre-
felé, most egy hétig maradnak. 
Az esemény dr. Oszkó Zoltán könyvének be-
mutatásával folytatódott, Zoli bácsi elmesél-
te a forrásanyag gyûjtésének megható pilla-
natait. A mûvelôdési központ „riporteri”
szobájában, minden egyes héten 3-4 volt dol-
gozóval beszélgetett, akik sorolták emlékei-
ket, és magukkal hoztak régi fényképeket,
egyéb tárgyi emlékeket. A kiadvány megje-
lenését az önkormányzatunk is támogatta.
Fehér László polgármester is köszöntötte a
jelenlevôket, a sok-sok vidéki résztvevôre
tekintettel felvázolta a következô évek
várható fejlesztéseit, amelyek közül a leg-
fontosabb a belváros teljes megújítása. 
A találkozó talán legnehezebb percei voltak,
amikor Kustos Lászlóné felolvasta a gyár el-
hunyt 100 volt dolgozójának a nevét a könyv-
bôl, s a helyszínen egy papírlapról további öt
név hangzott el – az idô sajnos halad…
A könyvet a helyszínen meg lehetett vásá-
rolni, azonnal hosszú sorok alakultak ki, és
sorban vitték a szerzôhöz, dedikáltatni.
Megszólalt a halk, diszkrét szalonzene.
A munkatársak hoztak magukkal finom sü-
teményeket, fogytak az üdítôk, belemele-
gedtek a nosztalgiázós beszélgetésekbe az
asztaltársaságok. A rendezvény szervezését
Kapui Gyula vállalta magára. 
Bárcsak a mai üzemekben is megtörténhet-
ne hasonló csoda!

»GYURICZA IMRE

a talákozó résztvevôi hosszan idôztek a múlt eseményei felett
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A növényekkel, virágokkal mindig egy
cseppnyi természetet csempészünk a laká-
sunkba. Talán éppen ezért olyan népsze-
rûek, ezért igyekszik az ember régóta
„megszelídíteni”, nemesíteni, hogy minél
tovább, minél kevésbé természetközeli
helyeken is meg tudja honosítani ôket. Min-
dig vannak felkapott divatnövények, és a
feledés homályába veszô dísznövények is.
Van, aki a vágott virágot kedveli, és van-
nak, akik inkább a cserepes növényt tart-
ják többre. Ezekrôl, vállalkozásuk kialaku-
lásáról, profilbôvítésrôl beszélgettünk
Marics Sándorné Jutkával és Doktor János-
né Marikával.

» Hogyan lesz valakibôl virágkötô?
– Nagyon régrôl kell kezdenem – mondja
Marics Sándorné. A virágosság a családunk-
ban mintegy 80 évre tekint vissza. Annak
idején Cellben a Varga virágos mûködött.
Mindenki így ismerte. A felesége, Vargáné
Szombathelyen tanult a Stubner virágosnál,
egy idôben az anyósommal, aki – miután
kitanulta a szakmát – alapítója lett a Szom-
bathelyi Kertész Téesznek. Én így, a házas-
ságom révén belecsöppentem a virágosság-
ba. Amikor Varga Nándor meghalt, akkor
költöztünk a férjemmel ide, és vettük át az
üzletet. Mindketten Kecskeméten végez-
tünk virágkötészeti és kertészeti tanfolya-
mot, büszke vagyok arra, hogy Szabó János
volt a tanárom, aki egy nagyon elismert vi-
rágkötô mester. A tanfolyamok elvégzésé-
vel azonban nem zárult le a képzés, hiszen
ez a szakma is mindig megújul: mindig
mást diktál a divat. Éppen ezért gyakran,
évente mintegy három-négy alkalommal
járunk virágkötészeti bemutatókra. A virág-
kötészeti bemutatókat a divatbemutatók-
hoz hasonlíthatnám: nagyon drága alap-
anyagokat használnak, ezt nem tudjuk
megvalósítani. Ez természetesen nem a
köznapi emberek pénztárcájához van mé-
retezve, de az itt kapott ötleteket igyek-
szünk megvalósítani olcsóbb, de igényes
alapanyagokból. Büszke vagyok arra is,
hogy a szombathelyi Herman Ottó szakkép-
zô iskola tanulóinak gyakorlati helyet tu-
dunk biztosítani.
» Ki folytatja a családban a vállalkozást?
– Középsô gyermekem sajátította el az isme-
reteket, ô vesz részt a munkákban. Örülök,
hogy nem szakad meg ez a hosszú folyamat. 
» Az üzletben mindig friss virágok vannak.
Honnan szerzik be a növényeket?
– Hetente kétszer hozunk friss árut, Sziget-
szentmiklósra szoktunk érte menni. Többsé-
gében holland szálas virágot használunk.

Igyekszünk azonban magyar kertészektôl is vá-
sárolni: szegfût, gerberát és a cserepes virá-
got tôlük szerezzük be, de a nemesebb virá-
gokat: a rózsát és az egzotikusabb növénye-
ket a hollandoktól. Egzotikus növénynek
számít az orchidea – manapság nagyon köz-
kedvelt dísznövény. Aki ilyet vásárol, kettôt kap
egyben: pótolja a szálas növényt, ugyanakkor
cserepes növény. Nem különösebben ké-
nyes, mégis nagyon mutatós. Nagyon közked-
velt a ciklámen, mely élénk virágaival dísze
a lakásnak. Kedveli a hûvösebb helyiségeket,
szintén nem túl igényes fajta.
Rákérdezek az üzletben található kész
csokrokra: megrendelésre készülnek? A be-
szélgetésbe bekapcsolódik Doktor Jánosné
Marika is:
– Ezeket azért kötjük, mert egyrészt min-
dig akad olyan vevônk, aki gyorsan szeret-
ne vásárolni, és szívesen választ az elôre
elkészített csokrokból; másrészt a szálas vi-
rág magában nem mutat. Csokorba kötve
a vásárló láthatja, mi mindent lehet kihoz-
ni néhány szál virágból, kiválaszthatja,
milyen jellegû csokorra gondolt. Van olyan
vevônk, aki elmondja, kinek, milyen alka-
lomra kéri a csokrot. Azt gondolom,
mindegy, fiatalnak vagy idôsebbnek viszik:
a virágnak mindenki örül. 
» Szoktak-e férfiaknak virágcsokrot készíteni?
– Egyre gyakrabban visznek különbözô alkal-
makra férfiaknak is virágcsokrot: erre külö-
nösen nagyon oda szoktunk figyelni. Vannak
ún. férfias virágok, mint amilyen a kála vagy
flamingóvirág.
» Nemcsak virágszalonként mûködnek, bô-
vebb profillal dolgoznak…
– 1991-ben bôvültünk a temetkezési szol-
gáltatással – veszi át a szót Jutka. Azóta 15
fôt foglalkoztatunk. Büszke vagyok rá, hogy
tôlünk nem vándorol el a munkaerô – nagy-
jából a kezdetek óta ugyanazok a dolgozóink.
Családias a légkör, ismerjük egymás örömét-
bánatát. A temetkezési szolgáltatásunk
azonban nemcsak Cellben, hanem Szombat-
helyen és Pápán is mûködik. Elmondhatom,
hogy Búcsútól Bakonygyepesig temetünk. 
» 1991 óta mennyiben változtak a temet-
kezési szokások?
– A hamvasztástól sokáig idegenkedtek az
emberek, meg talán a megfelelô feltéte-
lek sem voltak adottak korábban. Míg a ki-
lencvenes évek elején alig akadt évente
legfeljebb egy-egy hamvasztás, mára a te-
metések felét ez teszi ki. Talán az olcsósá-
ga miatt választják egyre többen. Épp
ezért jó lenne, ha a temetôben egy urna-
falat alakítanának ki, hiszen azáltal még ol-
csóbbá válna a temetés. 

» A nyáron egy szokatlanul érdekes mun-
kát végeztek…
– Valóban, nyáron végeztük az orosz teme-
tô exhumálását, úgy érzem, a város és az
orosz nagykövetség megelégedésére, hiszen
igyekeztünk gyors és pontos munkát végez-
ni. Ez a munka számunkra szakmai kihívást
is jelentett. Elôtte sokat kutattam, mi várha-
tó, mit találhatunk. Vida Levente készítette
el azt a térképet, amely a sírokat ábrázolta.
Nagy segítség volt ez számunkra, hiszen
nagyjából úgy találtuk a földi maradványo-
kat, ahogyan a térkép ábrázolta.
» Mint vállalkozó, a társadalmi szervezetek
életében is részt vállal. Évek óta tagja az
Együtt Celldömölk Városért Egyesületnek. Mi
indította erre?
– Úgy gondoltam, hogy mint vállalkozó, szí-
vesen csatlakoznék egy pártoktól független
társadalmi szervezethez, hogy részt vegyek
a város életébe, és talán ezen a szervezeten
belül tudjuk segíteni a rászorulókat is. Kará-
csonykor minden évben megrendezzük ka-
rácsonyi vásárunkat: idén a rákos betegek ja-
vára és a celldömölki hátrányos helyzetûek
részére gyûjtünk. A karácsonyi elôkészüle-
tekbe a virágüzletünk is bekapcsolódik. A bolt
elé szeretnénk karácsonyi hangulatot vará-
zsolni – talán a többi üzlet is kedvet kap eh-
hez a jövôben. 

»LOSONCZ ANDREA

Ahol nemcsak a profit számít
» B E S Z É L G E T É S  A  M A R I C S  V I R Á G B O L T  V E Z E T Ô I V E L

a tulajdonos és a virágszalonban dolgozók

KEDVES OLVASÓINK!
A cikkel kapcsolatban felteszünk
egy kérdést lapunk valamelyik ol-
dalán. A szerencsés nyertes egy ad-
venti díszt nyer a Marics Virágsza-
lon felajánlásából.
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Sebestyén Zoltánnal a Kemenesmagasi Ci-
terazenekar és Népdalkör vezetôjével már
megyei kitüntetése kapcsán is beszélget-
tünk készülô CD lemezükrôl, mely azóta már
valósággá lett. Amikor meghallgattam,
ugyanazt éreztem, mint elôzô kettô leme-
zük hallgatásakor. Tiszta hangzást, tudatos
szerkesztést, és azt, hogy minden énekes
és hangszeres szívét-lelkét beleadta a dal-
ba, dallamba. A mostani lemez azonban en-
nél is több, melyrôl Sebestyén Zoltánnal Ke-
menesmagasiban beszélgettünk. 

Megtudtam, hogy régi álma vált valóra,
amikor ez a lemez megszületett. Akik ismer-
jük, tudjuk mély nemzeti elkötelezettségét,
hitét pedig a mindennapokban, munkájában
és nem csak vasárnaponként éli meg. A tör-
ténelmi ívet felmutató lemez különlegessé-
ge, hogy jeles korszakainkat, egyéniségein-
ket mutatja be, irodalmi és bibliai szövegek
megerôsítésével. Így jelenik meg a témakö-
rök sorában a Honfoglalás és Árpád-házi ki-
rályaink, közülük is külön kiemelve Szent Ist-
ván. A török megszállás kora is a hôsi helyt-
állás szemszögébôl kerül bemutatásra, mint
ahogy a kuruc költészet és a dallamok is a
nemzeti érzést hivatottak erôsíteni. Az
1848–49-es forradalom és szabadságharc után

az I. világháború, majd azt követôen a tria-
noni döntést követô korszak következik. A le-
mez a II. világháború idôszakával fejezôdik
be. A dalokról Sebestyén Zoltán elmondta,
hogy amennyire könnyû volt a választás a ku-
ruc kor és a szabadságharc idôszakából,
olyan nehéz volt a honfoglalás idejébôl
megfelelô éneket találni. A huszadik száza-
di események korából a mûdalok dominan-
ciája miatt volt nehéz választani. Mint a ko-
rábbi lemezek estében, ezúttal is számítha-
tott a népdalkör Dr. Barsi Ernô néprajztudós
segítségére, s így igazán egységes lett mind
dallam, mind zenei szempontból a lemez.
Az irodalmi és szentírási szövegeket Kovács
Imre, a település azóta már sajnálatosan el-
hunyt evangélikus lelkésze válogatta. Sebes-
tyén Zoltán elmondta, hogy a bánat mellett
némi vigaszt nyújt, hogy szeretett lelkészük
még meg tudta hallgatni a sokszorosítás elôtt
álló elsô elkészült lemezt. A bibliai idézete-
ket felesége, Kovácsné Tóth Márta lelkész szó-
laltatja meg a lemezen, a verseket, irodalmi
szövegeket igazi családi produkcióban Né-
meth Károly és leánya, Németh Kitti adja elô.
A tárogató igazi reneszánszát éli, így termé-
szetes módon bukkan fel azokban a korsza-
kokban, melyek hangzásvilágára jellemzô
volt. Horváth Béla, celldömölki származású ze-

nész adja a kíséretet, s ahogy az együttes ve-
zetôjétôl megtudtam, tudatos volt a válasz-
tás, hogy minden közremûködô kemenesal-
jai kötôdésû legyen. Ez érvényes a hangi és
képi megjelenésre is, hiszen a produkció
hangmérnöke az ostffyasszonyfai Gregorich
Bence, a borító és a grafika ifj. Gudui Pál (Ke-
menesmagasi) munkáját dicséri. Sebestyén
Zoltán elmondta még, hogy most újabb CD-
vel nem készülnek, hiszen ez a mostani vá-
logatás egy olyan szintû teljes egész, mely
közös tervük volt, és örömük lett, melynek
birtokában most nehéz egy kicsit tovább gon-
dolkodni. 
Nem hiába mondják, hogy az Élet a legjobb
forgatókönyvíró. A fenti írás a választások
miatti anyagtorlódás miatt még nem került
be lapunkba, mikor újabb örömteli ese-
ményre került sor Kemenesmagasiban. Se-
bestyén Zoltánék elkészítették nyári, németor-
szági szereplésük DVD-jét, melyet egy han-
gulatos zenei est keretében mutattak be
október 29-én. A CD-n közremûködô Horváth
Béla ezúttal cigányzenekarát is magával
hozta, és a CD-n szintén közremûködô Né-
meth Kitti versei mellett a pápakovácsi
énekkar is bemutatatta tudását.

»ROZMÁN LÁSZLÓ

Történelmünk a Biblia, a dalok, versek tükrében

A Fehérlófia színpadon
A Soltis Lajos Színház társulata Somogyi Ist-
ván rendezésében újabb jól sikerült
elôadással nyûgözte le közönségét. A Fe-
hérlófia premierjét november 6-án tartot-
ták a kamaraszínházban. A rendezô nem
elôször dolgozott együtt a soltisosokkal, a
Csongor és Tünde után a Fehérlófia gazdag
folklórhagyományából hozott létre új, ön-
álló színpadi játékot.   

» Milyen indíttatásból vitte színre a
Fehérlófiát a Soltis Színház társulatával?
– A színház meghívott, hogy harmincéves év-
fordulójuk kapcsán csináljam meg a jubileu-
mi díszelôadást. Egy olyan darabot javasol-
tam, ami engem régóta foglalkoztat, ôk pe-
dig lelkesen fogadták. Színházi munkásságom
a magyarság szellemtörténetének feltárásá-
ra épül. Van egy nagyon határozott emlékünk
a közép-ázsiai múltunkból, ami arról a tudá-
sunkról szól, hogy egy kiválasztott embernek
milyen utat kell bejárnia A-tól Z-ig. Nem vé-
letlen, hogy ez fennmaradt a mondákban. En-
gem nagyon érdekel ez a téma, és bízom ab-
ban, hogy ha a gyerekközönséghez eljut a
mondanivalója, akkor majd ôk is járhatják a
Fehérlófia útját.

» Milyen mûfaji kategóriába sorolható a
darab?
– Tulajdonképpen meseformában ôrzôdött
meg. Jankovics Marcell csinált belôle egy
olyan rajzfilmet, amin látszott, hogy nem egy-
szerûen mesefilm, hanem nyilvánvaló volt,
hogy valamilyen tudás továbbadása történik
benne szimbolikus mesei formákban. Azok
az erôk, amelyeket a sárkányok szimbolizál-
nak, olyan érzések, amik uralni tudják az éle-
tünket, ha mi nem uraljuk ôket. Például vágy,
harag, agresszió, szerelem – ezek szimbólu-
mai szerepelnek a mesében, melynek szín-
padra állításában próbáltam megôrizni a já-
tékosságot úgy, hogy az üzenet komolysá-
ga is ott legyen mögötte.
» Milyen mondanivalót közvetít az elôadás?
– A darab üzenete, hogy mindnyájan úton
vagyunk, és az életünkben megpróbálta-
tások érnek bennünket, de ezek a tanulás,
tanítás részei. Jó, ha ezek a szövetsége-
seinkké válnak és ezáltal amire egyébként
azt mondanánk, hogy fáj, és nem kell, ar-
ra azt fogjuk mondani, hogy most a tanu-
lás fázisában vagyunk, de általa majd
elôbbre jutunk. 

»REINER ANITA

FELHÍVÁS!
A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ

és Könyvtár

rajzpályázatot
hirdet három kategóriában
óvodásoknak, alsó és felsô

tagozatos 
általános iskolásoknak

AZ ÉN KARÁCSONYOM
címmel

A pályamunkák tetszôleges
technikával és méretben

készülhetnek. 

Beadási határidô:
december 03. (péntek).

Az alkotásokból kiállítás nyílik 
december 9-én 

(csütörtökön) 15.00 órakor 
az intézmény galériáján

Az ünnepélyes megnyitón kerül sor
a díjak átadására.

A pályázatról bôvebb felvilágosítás 
Benke Csaba szervezôtôl kérhetô.
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A rábasömjéni díszítô- és kézmûves kör foltvarró tagjainak alkotásaiból nyílt kiállítás a Vulkán
Gyógy- és Élményfürdô konferenciatermében, november 9-én. Bakó István, a fürdôt üzemel-
tetô Városgondnokság igazgatójának köszöntôje után hangszeres mûsorral közremûködött az
Ádám Jenô Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény pedagógusa, és három növendé-
ke. Kustos Lászlóné, a polgármesteri hivatal nyugalmazott pénzügyi osztályvezetôje a
patchwork, vagyis foltvarrás eredetérôl, térhódításáról, technikájáról, különlegességérôl szóló
érdekességek taglalásával ajánlotta a megjelentek figyelmébe az ügyes kezû asszonyok látvá-
nyos tárlatát. Molnár Jenôné, a kör vezetôje tizenöt éve foglalkozik foltvarrással, társaival együtt
szívesen mutatják meg különféle színes anyagdarabokból összeállított remekmûveiket a nagy-
közönségnek. A fürdô konferenciatermének falait díszítô szebbnél szebb tarkabarka ágytaka-
rók, faliképek, díszpárnák egyediséget, készítôik egyéniségét, ízlését tükrözik, ettôl más és más
minden elkészült alkotás. A foltvarró asszonyok alkotásaiból összeállított kiállítás december 10-
ig látogatható a fürdô konferenciatermében.

»RA

Foltvarrással készült kézimunkák

A Budapesti Operettszínház mûvészei lemezbe-
mutató koncertre érkeztek városunkba novem-
ber 5-én. Peller Károly és társai Ez operett! cím-
mel mutatták be kétrészes összeállításukat. 
Peller Károlynak, a Budapesti Operettszínház
tagjának, a bécsi Volksoper vendégmûvészé-
nek régi tervei közt szerepelt egy operett CD
megjelentetése. A mûfaj rajongóinak örömé-
re tavaly decemberre elkészült a tizenöt vá-
logatott sikerszámot tartalmazó hanganyag,
mely az operettek világának legnépszerûbb slá-
gereit tartalmazza a mûfaj leghíresebb elôadói-

nak közremûködésével. A hiánypótló szerep-
pel is bíró album Kálmán Imre, Lehár Ferenc,
Szirmai Albert, Zerkovitz Béla, Kacsóh Pong-
rác, Huszka Jenô szerzeményeit gyûjti egybe
Peller Károly, Kalocsai Zsuzsa, Bódi Barbara, Va-
dász Zsolt elôadásában. A lemezbemutató kon-
certen a Csárdáskirálynô, a Marica grófnô, a
Mágnás Miska, a Bajadér, a Cirkuszhercegnô,
a Mária fôhadnagy, valamint a János vitéz jól
ismert és méltán népszerû dallamai szórakoz-
tatták a közönség soraiban ülôket.

»REINER ANITA

Színes egyveleg operettkedvelôknekGAZDAG PROGRAMKÍNÁLAT
A MÛVELÔDÉSI KÖZPONTBAN

A Kemenesaljai Mûvelôdési Köz-
pont és Könyvtár látogatói az
ôszi, téli hónapok beköszöntével
sem maradnak szórakoztató prog-
ramok nélkül. Pálné Horváth Má-
ria intézményvezetôt a követke-
zô hetek kínálatáról kérdeztük.

– November 21-én este hét órakor
a Zenélô filmkockák ôsbemutató-
ját hallhatja kedves közönségünk.
A neves mûvészek számos filmslá-
gert elevenítenek meg a mûvelôdé-
si központ színpadán, majd indulnak
országjáró turnéra a mûsorral. No-
vember 26-án az Ôszi terasz címû
programsorozatunk soron követke-
zô fellépôjeként a Cry Baby együt-
test hallgathatják a fiatalok, másnap
pedig a Kemenesalja Néptánc-
csoport várja táncházba az érdek-
lôdôket. A felnôtteknek és az ifjúság-
nak ajánlom figyelmébe december
elsejére a Dumaszínházas Kovács
András Péter szórakoztató elôadó-
estjét. A felnôtt színházbérletesek
december 4-én tekinthetik meg a
Fogarassy Színház elôadásában az
Elvámolt nászéjszaka címû vígjá-
tékot. A kisebbek sem maradnak ter-
mészetesen programok nélkül: ôket
december 2-ára Nótás Mikulás
címmel Gryllus Vilmos-koncertre
várjuk, majd 5-én  zenés-verses Mi-
kulásváró mûsorra. Az elmúlt évek-
hez hasonlóan idén is házhoz megy
a Mikulás. Mindezeken túl az adven-
ti hétvégékre is szervezünk rendez-
vényeket, így versmondó verseny-
re, karácsonyi meglepetések vásá-
rára, játszóházra, az ünnephez
kapcsolódó programokra, karácso-
nyi szeretetasztalra idén is lehet
számítani. 

»RA

KEDVES OLVASÓINK!
A cikkel kapcsolatos kérdéseket
keresse lapunk hasábjain! A he-
lyesen válaszolók között 2 db
két személyre szóló színházje-
gyet sorsolunk ki a december 4-i
elôadásra.

2010. november 21-én 19.00 órakor te-
kinthetik meg az érdeklôdôk a mûvelôdé-
si központ színháztermében azt a zenés,
szerkesztett mûsort, amelyet ismert ma-
gyar mûvészek adnak elô teljesen élô
elôadásban. A programban huszonnégy vi-
lág- és hazai sláger hangzik fel, melyek az
elmúlt idôk, vagy a jelen mozijának zenéi.
Ezeknek a filmslágereknek többsége önál-
ló életet is él, hiszen mind ismert örökzöl-
dek, melyeket szívesen játszanak a rádiók
és a televíziós csatornák egyaránt. A mû-
sor szerkesztôi törekedtek arra, hogy min-
den korosztály megtalálja a neki tetszô, és

az általa ismert slágereket, ezért a koncert
megtekintése igazi családi program lehet.
Néhány film, melynek zenéje elhangzik:
Micsoda nô, Csak szex és más semmi, Ezek
a fiatalok, Dirty Dancing, Titanic, Csinibaba,
Volt egyszer egy vadnyugat, Top Gun, Evita,
Valami Amerika 2, stb.
Énekesek: Auth Csilla, Keresztes Ildikó,
Majsai Gábor, Szokodi Zoltán. Vendég:
Menyhárt Péter brácsamûvész. Közremû-
ködik: Csejtei Flóra, vokál, furulya. Táncol:
Seregélyi Petra, Polgár Dalma, Gombkötô
Balázs, Farkas Ádám. Zene: Silent Band Né-
meth Ádám zongora, vokál – Kondor Tamás
billentyûk, vokál – Baán Imre elektromos
és akusztikus gitár, vokál – Ziskó Olivér dob
– Kiss Tamás basszusgitár.

Zenélô filmkockák
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A Kolontár-Devecser térségében október
elején bekövetkezett vörösiszap-katasztró-
fa emberek sokaságát tette földönfutóvá,
nincstelenné. Többen mindenüket elvesz-
tették, otthonuk a katasztrófa áldozata lett,
és máshol egy új élet reményében kény-
szerültek a mindennapok folytatására.
Csehi Alexandra és családja a vörösiszap-
katasztrófa egyik kárvallottja. A 17 éves
lány családjával a katasztrófa napjáig De-
vecserben élt, de a tragédia napján meg-
változott addigi életük, otthonuk lakhatat-
lanná vált. A pusztítás napjáról és az átélt
érzésekrôl Alexandra nyíltan és ôszintén val-
lott lapunknak.

» Hogyan emlékszel vissza a katasztrófa
napjára?
– A vörösiszap-pusztítás idején Ajkán tartóz-
kodtam, éppen testnevelés órán voltam, ami-
kor testvérem bejött az órára és közölte ve-
lem, hogy édesanyám telefonált: árvíz van
otthon, ne menjünk haza. Elôször azt hittük,
hogy a Torna-patak öntött ki, mert már több-
ször volt rá példa korábban. Azonban kide-
rült, hogy vörösiszap lepte el a települést.
Édesanyám és édesapám otthon tartózkod-
tak ez alatt az idô alatt, és részesei voltak a
katasztrófának. Az iszap elôl egy villanydúc-
ra másztak fel, de amikor a szomszédunk se-
gítségére siettek, az iszap megégette testü-
ket. Három és fél órát töltöttek a szomszéd
magasabban fekvô teraszán, mire sikerült ki-
mentenie ôket a mentôknek és tûzoltóknak.
Ezután mindkét szülôm kórházba került,
komoly égési sérüléseket szenvedtek. Édes-
anyámat már korábban, de édesapámat csak
a napokban engedték haza a kórházból.

» Mi lett veled és az öcséddel?
– Mivel haza nem mehettünk, ezért a ka-
tasztrófa napján nagybátyámhoz, Ajkára
mentünk, majd Celldömölkre jöttünk a nagy-
nénémhez, aki itt él. Mikor édesanyámat
kiengedték a kórházból, hazalátogattunk De-
vecserbe. A házba én nem mehettem be, az
unokatestvérem jutott be védôfelszerelés-
ben. Mindenünk odalett. Az otthonunk lak-
hatatlanná vált, mindent ellepett a
vörösiszap. A bútorok összetörtek, az autón-
kat a szomszéd kertjébe vitte az iszapár, hasz-
nálhatatlanná váltak az értékeink.
» Milyen érzéseket hagyott benned a ka-
tasztrófa?
– Amikor hazamentünk Devecserbe, sírógörcs
fogott el, féltem bemenni a házba. Senkinek
nem kívánom ezt a borzasztó érzést. Igaz,
visszahúz a szívem Devecserbe, mert szeret-
tem ott élni, de ilyen körülmények között már
semmiféleképpen nem költöznék vissza,
mert az emlékek és az állandó rettegés nem
hagyna nyugalmat.
» Milyen Celldömölkön élni?
– A Máltai Szeretetszolgálat támogatásával
jelenleg albérletben élünk a családommal.
Az itteni rokonaink szerencsére mindenben
támogatnak minket, és több magánszemély
is mellénk állt a bajban. Szívesen vesszük a
segítséget, a törôdés bármilyen formája
sokat segít a családom életében. Szerencsé-
re a tanulmányaimat nem kell szüneteltet-
nem, a celldömölki Mûszaki Szakközépisko-
la és Szakiskola igazgatója segítôkészségé-
nek köszönhetôen az öcsém és én is a
Mûszaki Szakközépiskolában folytathatjuk kö-
zépiskolai tanulmányainkat.

»VAJDA ZSUZSA

Új élet a katasztrófa után

Segélyakció Devecserbe

ÖSSZEFOGOTT A VÁROS
A KÁROSULTAKÉRT
„Csodálatos, mennyi életerô van még
ma is a magyar vérben.”

SZÉCHENYI ISTVÁN

109.000 Ft és 70 Euro az eredménye annak
a használtcikk- és ruhavásárnak, melyet a
Celldömölki Mûszaki Szakközépiskola és Sza-
kiskola rendezett 2010. november 7-én (va-
sárnap) a vörösiszap-katasztrófa áldozatai-
nak megsegítésére. Németországi magán-
személyek gyûjtöttek ismerôseik körében
és munkahelyeiken ruhanemûket és hasz-
nált elektromos berendezéseket – babako-
csi, tolókocsi, jó minôségû télikabátok és ház-
tartási eszközök is voltak az adományok kö-
zött. A középiskola tanárai november 5-én,
pénteken szállították az adományokat Cell-
dömölkre egy bérautó segítségével. Az gyûj-
tésben, árusításban, valamint a szállítás költ-
ségeinek elôteremtésében közel 60 ember
vett részt.
Külön köszönet illeti Bösl Dietlindét, Oszkó
Attilát és családját, valamint Soós Andreát,
akik a szervezésben, a szállításban és az
eladásban is részt vettek. Az ô fáradságos
munkájukat is dicséri az elért eredmény.
Ezen felül az iskola részt vett a Nemzeti Erô-
forrás Minisztériuma (NEMFI) által kezde-
ményezett 100 forintos akcióban is, mely-
nek eredményeképpen 46 ezer forintot
gyûjtöttek össze diákok és a nevelôtestü-
let tagjai. Az összeget átadták a Máltai Sze-
retetszolgálatnak a kolontári és devecse-
ri iskola felújítására.
A Berzsenyi Dániel Gimnázium összes
diákja és nevelôtestülete is részt vett a mi-
nisztérium által meghirdetett nemes ak-
cióban, az ô gyûjtésük eredménye 39 ezer
forint volt. A diákok és pedagógusok
szép számban tettek magánfelajánlásokat,
többen hívták a nemzeti segélyvonalat is.
A Szent Benedek Katolikus Általános Isko-
lában szinte a katasztrófa megtörténte
után azonnal elindult a gyûjtés. Az anyagi
támogatáson túl, melyet a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat juttatott el a bajba jutot-
taknak, különbözô adományok is érkeztek:
az iskola tanulói és szüleik valamint a pe-
dagógusok és ott dolgozók fôleg tartós élel-
miszert, tisztítószereket, játékot, taneszkö-
zöket ajánlottak fel. 
A Városi Általános Iskola és Egységes Pe-
dagógia Szakszolgálat a Városi Óvoda Vö-
rösmarty úti Tagóvodájával és a két közép-
iskolával együtt ruhákat, takarókat, tisztító-
szereket és játékokat gyûjtöttek, melyet a
Városgondnokság igazgatója, Bakó István
szállított több alkalommal is a vörösiszap ál-
tal sújtott katasztrófaterületre, az érintettek
megsegítésére. A Nemzeti Erôforrás Minisz-
tériuma kezdeményezésébôl is kivette
mindkét általános iskola a részét.

A celldömölki vasút dolgozói 700 liter ás-
ványvizet ajánlottak fel a károsult telepü-
léseknek. 

»TMT

Dr. Horváth András kezdeményezésére októ-
ber 28-án széleskörû összefogás eredménye-
ként 200 adag melegételt, 600 db pogácsát
és 200 db frissen kisütött pizzát sikerült
kiosztani Devecserben az ott dolgozó önkén-
teseknek és a rászorulóknak. Akik ezt anya-
gi támogatásukkal lehetôvé tették: Hajasné
Aradi Judit, Salamon Ildikó, Molnár Viktória,
Nyaras Éva, Kovács Péter, Kovács Lászlóné,
Papp Sándor, Benkôné Kovács Andrea,
Szabadosné Kamondi Katalin, Kamondi István-
né, Pusztai András, Kamondi Tivadar, Kôvári
Andrea, Kemenesi Imre, Berki Balázs, Marics
Sándorné, Doktor Jánosné, Péter Tibor, Bereczki
Babett, Kovács Renáta, Bagics Hajnalka,
Bukovenszky Gusztáv és neje, Nothnagel
Gábor, Molnár Tibor, Szilvágyi Balázs, Koszto-

lánczi Lászlóné, Kozma Béláné, Orbán Dóra,
Nagy Gyula, Bereczki Carmen, Horváth Györ-
gyi, Bolla Gábor, Kovács István, Jankó Kálmán,
Kiss Balázs, Varga Péter, Bérdy Zsolt, Németh
György, László Tibor, Vass István, Szemenyei
László, Poór Miklós, Kurucz Iván. A meleg ételt
Danka Adél igazgatónô és a városi általános
iskola konyhai dolgozói ajánlották fel: Bali Já-
nosné, Ambrusné Faragó Judit, Barti Zsuzsan-
na, Fehérné Máté Zsuzsanna, Finna Vilma, Hor-
váth Béláné, Jánosa Emilné, Kiss Péterné, Ko-
vács Istvánné, Molnár Gáborné, Ôri Józsefné,
Kiss Ida. Köszönet a rengeteg felajánlásért az
iskolák, óvodák gyermekeinek, szüleiknek, az
intézmények vezetôinek, Bakó István igazga-
tó úrnak és munkatársainak az adományok
célba juttatásáért.
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Milyen a kapcsolata a civil szférával?

Szeretek horgászni, ez a hob-
bim, így már nagyon régóta,
több évtizede a horgászegye-
sületnek vagyok tagja. Csak-
nem negyven horgásztábort is
szerveztem már gyerekeknek.
A társadalmi szervezetek, ala-
pítványok munkáját szimpati-
kusnak találom, elsôsorban a
karitatív tevékenységet folyta-
tók állnak hozzám közel. Fon-
tosnak tartom, és gyakran
adakozom is jótékony célokra,
részt veszek különféle gyûjté-
sekben. Pedagógusként és az
iskolai diákönkormányzat ve-
zetôjeként pedig a tanítvá-
nyaimat is erre nevelem.

Ha megkeresés érkezik valami-
lyen egyesület, alapítvány
vagy társadalmi szervezet ré-
szérôl, nem zárkózom el. Az vi-
szont nem jó, hogy nem min-
dig átlátható, hova kerül az
adományozott pénz, mert pél-
dául volt olyan, hogy a rákos
gyerekeknek gyûjtöttek és
közben saját mûködésükre for-
dították a küldött összeget.
A szájjal, lábbal festôket rend-
szeresen támogatom. A város-
ban mûködô civil szervezetek
közül azokat találom szimpa-
tikusnak, amelyeknek közvet-
len hasznát látom a város szé-
pülésében, fejlôdésében.

Nem fordult meg eddig soha a
fejemben, hogy tagja legyek
valamilyen társadalmi szerve-
zetnek, egyesületnek. Úgy gon-
dolom, hogy a városban a civil
szervezetek nagyobb haté-
konysággal mûködhetnének,
és például a fiatalok szórako-
zását, szabadidôs és sport-
programjaikat támogató tevé-
kenységekre lenne szükség.
A támogatás, segítés, adakozás
szempontjából azokat a szerve-
zeteket találom szimpatikus-
nak, melynek tagjait személye-
sen is ismerem, és ezáltal
megbízhatok abban, hogy az
adomány valóban célba ér. 

Fiatal koromban több egyesü-
letnek voltam tagja, például
horgászegyesületnek hosszú
ideig, de ma már csak a fiam
vesz részt ebben. A városban
hiányolom az olyan szervezô-
déseket, amelyek a környék
irodalmi, kulturális, és történel-
mi adottságait, értékeit hasz-
nálnák ki, és reprezentálnák.
A mûködô társadalmi szerve-
zetek, alapítványok közül a
karitatív célokat támogatókkal
szimpatizálok. Bár nem bízom
meg benne maradéktalanul,
hogy tényleg oda kerül az
összeg, ahova kell, de mindig
adok, ha felkeresnek.

»fotó: gyuricza imre»kérdez: reiner anita

Rosta
Zsolt

Kreif
Sándor

Hegyiné
Dominek
Nikoletta

Kiss
Imre

Megkérdeztük
» válaszoltak

ÉRTESÍTÉS
A Magyar Rákellenes Liga Celldömölki Alapszervezetének
következô összejövetele november 30-án (kedden) 17 órakor
kerül megrendezésre. Helyszín: Celldömölk, Népjóléti Szolgálat,
Szalóky S. u. 3. Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Vörösmarty úti Óvoda Óvodásaiért Alapítvány ezúton
szeretné megköszönni mindazoknak, akik a 2010. évi
személyi jövedelemadójuk 1%-ával az alapítványt
támogatták. A befolyt összeget udvari és fejlesztô játékok
vásárlására fordítjuk.

»AZ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA

F E L H Í V Á S
Az Együtt Celldömölk Városért
Egyesület gyûjtést szervez a
celldömölki hátrányos helyzetû
családok számára. Kérik a város lakóit,
hogy aki tud, járuljon hozzá tartós
élelmiszerrel, ruhanemûvel, játékkal,
könyvvel a gyûjtéshez. Az adományokat a
karácsonyi vásár bevételével egészítik ki, és karácsonyra
juttatják el a rászorulók számára. Az adományokat az
egyesület a Szentháromság téri irodájába várja november
30-ig hétfôtôl péntekig 9–12 és 14–17 óra között.

Több, mint harmincöt éve meredt
az égnek az egykori szakorvosi
rendelôintézet – a mai Ádám
Jenô Zeneiskola Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény – épü-
lete mögött található ultrarövid-
hullámú antennatorony. A har-
minc méter magas acélszerkezet
már régóta nem üzemel. A Cell-
dömölki Polgármesteri Hivatal
Mûszaki Osztálya a közelmúltban
kezdeményezte a torony lebon-
tását egy ipari alpinista munkák-
kal foglalkozó cégnél. Az akcióra
november 12-én, pénteken ke-
rült sor. A bontást elsôsorban az
tette szükségessé, hogy az anten-
na a közel négy évtizedes idôtar-
tam alatt elöregedett, és az eset-
legesen lehulló alkatrészek kárt
tehettek volna a környezetében
található épületek tetôszerke-
zetében. A munkát megnehezí-
tette, hogy a torony az évek so-
rán szinte teljesen körbeépült, a

zeneiskola mellett a katolikus
általános iskola, valamint a házi-
orvosi rendelô épülete határolta.
Az ipari alpinista technika, vala-
mint egy daru segítségével a le-
bontás sikeresen megtörtént.
A tereprendezés után a munká-
latot végzô cég még novem-
berben átadja az egykori URH-an-
tennatorony területét.

»PH

Lebontották az antennát

» K É R D É S E K
1.) Ki volt Maricsné Jutka virágkötô tanára, akire máig büszke?
2.) Hány elôadásból áll a felnôtt színházbérlet sorozat?
3.) Hanyadszor mutatják be a Zenélô filmkockák összeállítást november 21-én?
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Negyedik alkalommal került megrendezés-
re október utolsó hétvégéjén a Mercz Gá-
bor Asztalitenisz Emléktorna. A tragikus kö-

rülmények között, fiatalon elhunyt élspor-
toló emléke elôtt tisztelegve lépett asztal-
hoz a magyar asztalitenisz mezôny színe-
java. A szombati napon a felnôttek küzdel-
mei zajlottak, délelôtt a páros meccsekre,
délután pedig az egyéni összecsapásokra
került sor. A második játéknapon az ifjúsá-
gi korosztály kiválóságai mérkôztek meg
egymással párosban és egyéniben
egyaránt. A felnôttek mezônyében a CVSE-
Swietelsky-Wewalka játékosai brillíroztak,
hisz a párosok versenyét a Lindner Ádám –
Fazekas Péter duó nyerte, míg egyéniben

is Lindner Ádám nyakába került az arany-
érem, miután a döntôben a szintén celli
Kriston Dánielt gyôzte le. A dobogó harma-
dik fokára Muskó Péter és Molnár Krisztián
állhatott fel. Az ifjúsági mezônyben sajnos
nem örülhettünk celldömölki éremnek,
ennek ellenére itt is izgalmas, jó meccse-
ket láthattunk. Ebben a kategóriában a Sze-
ged AC versenyzôje, Perei Gergely bizonyult
a legjobbnak, második helyen Do Phuong
Nam végzett, míg a bronzérmeket Szita Már-
ton és Palatinus Martin nyakába akasztot-
ták. Ifjúsági párosban a Szita Márton – Pa-
latinus Martin duó diadalmaskodott. A ran-
gos torna színvonalas és sportszerû
összecsapásokat hozott, méltó módon tisz-
telegve Mercz Gábor emléke elôtt.

Könnyed siker a fôvárosban
Wink AC – Celldömölki VSE-Swietelsky Wewalka
1-9. – Budapest, extraliga asztalitenisz-mérkôzés. 
Páros: Palatinus, Kovács–Lindner, Fazekas 0-3 (-4,
-5, -4). A celli páros klasszisokkal jobb volt (0-1).
Egyéni, 1. kör: Kovács– Kriston 3-2 (10, 7, -10, -5,
8). Kriston a döntô szettben nem koncentrált elég-
gé (1-1). Sáho-Lindner 0-3 (-3, -4, -3). Lindner szá-
mára bemelegítésnek is kevés volt ez a meccs
(1-2). Palatinius–Fazekas 0-3 (-7, -6, -8). Fazekas
sem izzadt meg a sikerért (1-3). 2. kör:
Kovács–Lindner 0-3 (-4, -7, -8). Lindner tudása
elôtt Kovácsnak is fejet kellett hajtania (1-4).
Palatinus-Kriston 0-3 (-6, -5, -8). A celldömölki já-
tékos végre tudásának megfelelôen játszott, és
magabiztos gyôzelmet aratott (1-5). Sáho-Fazekas
0-3 (-7, -2, -3). Fazekas oktatta ellenfelét (1-6). 3.
kör: Palatinus–Lindner 1-3 (11, -10, -4, -10). Pala-
tinus akarásával nem volt baj, de Lindner ellen ez
is kevésnek bizonyult (1-7). Kovács-Fazekas 0-3 (-
2, -7, -8). Fazekas ezen az összecsapáson is maga-
biztos volt, fölényes gyôzelmet aratott (1-8).
Sáho-Kriston 0-3 (-8, -7, -9). Sáho csak az utolsó
szettben tanúsított komolyabb ellenállást (1-9). 

Gyôzött: Kovács, illetve Lindner 3, Fazekas 3,
Kriston 2 és a Lindner-Fazekas páros.
Celldömölki VSE-Swietelsky-Wewalka – Lombard
AC 10-0. – Celldömölk, extraliga asztalitenisz-mér-
kôzés, vezette: Rosta, Segyevy. 
Páros: Lindner, Fazekas-Molnár, Do Phuong 3-1
(5, -10, 8, 7). A mindössze egy szettben bizonyta-
lan celliek könnyedén nyertek (1-0). Egyéni, 1.
kör: Fazekas-Do Phuong 3-2 (5, 5, -5, -7, 9). Faze-
kas 2-0-nál kissé túlpörgött, és a görcsössége
majdnem balul sült el (2-0). Kriston-Molnár 3-2
(-9, -10, 6, 7, 7). A celldömölki játékos 0-2-rôl for-
dított, nagy akarásának köszönhetôen (3-0).
Lindner-Tóth 3-0 (9, 3, 4). Lindnernek csak az elsô
szettben kellett „erôlködnie”, a folytatásban le-
mosta ifjú ellenfelét (4-0). 2. kör: Fazekas-Molnár
3-0 (6, 10, 9). Nem volt annyira sima, mint az
eredmény mutatja, hisz mindegyik játszma szo-
rosra sikerült (5-0). Lindner-Do Phuong 3-0 (6, 9,
5). A celliek legjobbja nagyobb játékerôt képviselt
(6-0). Kriston- Tóth 3-0 (6, 8, 5). Kriston könnye-
dén hozta a kötelezôt (7-0). 3. kör: Lindner-
Molnár 3-2 (-9, -9, 8, 2, 7). Molnár ezen a mecc-

sen is vezetett már 2-0-ra, de Lindner is megfor-
dította a mérkôzést (8-0). Fazekas-Tóth 3-0 (8, 4,
5). Fazekasnak nem kellett erôlködnie, simán
nyert (9-0). Kriston-Do Phuong 3-1 (-9, 9, 7, 8). Az
elején még szorongatott a Lombard játékosa, de
Kriston remek játékkal nyerni tudott (10-0).
Gyôzött: Lindner 3, Fazekas 3, Kriston 3 és a
Lindner–Fazekas páros. A tavaly még rangadónak
számító összecsapást ezúttal nagyon simán nyer-
te a listavezetô Celldömölk.
Hévíz SK – CVSE-Swietelsky-Wewalka II. 9:9
Benák András 3, Ölbei Péter 3, Máthé Gyula 2,
Benák-Ölbei páros. Nagy csatában alakult ki a
döntetlen.
NB III. – Sümeg – CVSE-Swietelsky-Wewalka III. 10:8
Fehér László 3, Tamás László 2, Balázs Gyula 2,
Jakus Tamás 1. Hidegzuhany Sümegen a cel-
lieknek. Tartalékosan is nyerni kellett volna a sze-
rényebb képességû hazaiak ellen.
Turris SE II. – CVSE-Swietelsky-Wewalka IV. 14:4
Talián Csaba 2, Lukács Balázs 1, Csupor Máté 1.
Az esélyesebb hazaiak magabiztosan gyôztek.

»CSUKA LÁSZLÓ

Mercz Gábor Emléktorna

Celldömölki VSE – Komáromi AC 24-42 (15-21).
– Celldömölk, NB II-es férfi kézilabda-mérkô-
zés, vezette: Dorogi, Tóbiás. 
CVSE: Mészárics – TÓTH 7, Németh L. 4,
Rozmán 6, Lendvai 2, Bakonyi 1. Csere:
Orbán, Kozma, Ludvig, László 3, Ahmeto-
vics 1, Németh Z. Edzô: Kósa Ottó. 
A tabellára pillantva nem reménykedhet-
tünk nagy csodában, ennek ellenére re-
mekül kezdett a celli csapat. Egészen az
elsô félidô közepéig fej-fej mellett haladt
a bajnokaspiránssal, de a folytatásban már
kezdett kialakulni a papírforma. A szünet-
re már 5 góllal vezetett a Komárom. A má-

sodik játékrészben folytatta menetelését a
vendégcsapat. A meccs végére már csak a
különbség volt kérdéses, hisz a Celldömölk
játéka teljesen szétesett. A Komárom ilyen
nagy arányban is megérdemelten gyôzött.
Ifi: 13-25 (5-14).

Celldömölki VSE-Swietelsky-MOGAAC 17-19
(9-10). – Celldömölk, NB II-es nôi kézilabda-
mérkôzés, vezette: Horváth, Lipót.
Celldömölk: SZABÓ – Farkas A. 5, Szomor-
kovits L. 1, SZOMORKOVITS A. 3, GÔCZE 5,
Németh 1, Farkas B. Csere: Balogh,
Vlasits, Fûzfa, Kazári 2, Horváth P., Recse,

Fülöp. Edzô: Hegyi Gábor. Már a találkozó
elején hátrányba került a hazai csapat,
és a mosonszolnokiak folyamatosan tar-
tani tudták elônyüket. A celliek új kapus-
sal és jó védekezéssel tartották végig
életben a reményeiket, de a támadások-
ban elkövetett hibák megbosszulták ma-
gukat. Nem volt jobb a MOGAAC, csak
kevesebb hibát vétett a találkozó során,
így a végén két bajnoki ponttal gazdago-
dott. Ifi: 22-39 (6-20).
Lapzártánk után: Dr. LUPO-Büki TK – CVSE-
Swietelsky 21:16 (10:4).

»CSUKA LÁSZLÓ

Hazai pályán kaptak ki kéziseink
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A VulkánSport Egyesület labdarúgó teremtor-
na rendezvényei zárják az idei és kezdik a jö-
vô évi kispályás futball évadot. A helyszín ezút-
tal is a Városi Sportcsarnok lesz mindhárom tor-
nán. Idôrendben elôszôr a VI. Mikulás Kupa
Labdarúgó Teremtornára kerül sor 2010. de-
cember 4-én. Ez a rendezvény csak férfi kate-
góriában kerül meghirdetésre, NB-s, és külföl-
di bajnokság bármely osztályában szereplô csa-

pat 2010–2011-es szezonban igazolt játékosai
nem nevezhetôek. A mindig nagy érdeklôdés-
sel várt évvégi torna a sorban már a XXII. Szil-
veszter Kupa Labdarúgó Teremtorna lesz 2010.
december 27-30-a között. Itt már több kate-
gória kerül meghirdetésre és profi játékosok is
játszhatnak.
• Férfi kategória: NB I-es, vagy NB II-es csapat

2010–2011-es szezonban igazolt játékosai közül
4 fô nevezhetô.

• Öregfiúk kategória: 1976. jan. 1. elôtt születettek
• Old Boys kategória: 1971. jan. 1. elôtt születettek,

de 1 fô lehet 1976. január 1. elôtt született.

• Nôi kategória:2010–2011-es szezonban igazolt NB-s
játékosok nem nevezhetôk.
Az újév elsô tornája ismét az amatôröké lesz a VI.
Farsang Kupa Labdarúgó Teremtornával 2011. január
22-én. Itt ismét csak a férfi kategória kerül megren-
dezésre, és a fôszerep ismét az amatôröké, ugyanis
NB-s, és külföldi bajnokság bármely osztályában sze-
replô csapat 2010–2011-es szezonban igazolt játé-
kosai nem nevezhetôk. További információ és az
egyes labdarúgó tornák részletes kiírása elérhetô,
illetve letölthetô az egyesület honlapjáról:
www.vulcanfestival.hu/vulcan/vse.

»DOTTO
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»  S P O R T

Terembe celli!

A végére csak sikerült!
Celldömölki VSE – Büki TK 0-1 (0-0)
Celldömölk, 200 nézô NB III-as labdarúgó-mér-
kôzés Bakony-csoport 13. forduló. 2010. novem-
ber 05. Vezette: Nagy Tímea (Husz Tamás,
Filinger Ferenc).
Celldömölk: Tóth A. – Szilágyi, Kazári B.,
Gyôrvári, Györkös – Csákvári, KOVÁCS SZ.,
Enyingi, Kocsis (Sebestyén R. 46. p.) – Németh
J. (Mayer 61. p.), Gaál. Edzô: Csákvári Zsolt. 
Bük: Sásdi – Németh P., Nyírô, Pados, Bolfán
(Németh V. 66. p.) – Kovács Zs. (Szalai 71. p.),
Földvárszki, Németh N., Vörös – Molnár,
Weinelt (Savanyó 85. p.). Edzô: Takács Gábor.
Góllövô: Németh Norbert (50. p. 11-esbôl).

Celldömölki VSE – Csornai SE 2-1 (1-1)
Celldömölk, 300 nézô NB III-as labdarúgó-mér-
kôzés Bakony-csoport 14. forduló. 2010. novem-
ber 13. Vezette: Erdôs András (Pillók Ádám,
Rogácsi Balázs).
Celldömölk: Tóth J. – SZILÁGYI, Kazári B.
(Enyingi 46. p.), Gyôrvári, Györkös – Csákvá-
ri, Kovács Sz., Süle, SEBESTYÉN R. (Velencei
T. 89. p.) – KOCSIS, Gaál (Ambrus 80. p.). Edzô:
Csákvári Zsolt. 
Csorna: Lôre – Buti, Nagy Sz., Szigeti, Csonka
– Véghelyi (Pálfi 62. p.), Baán (Nyerges 77.
p.), Molnár, Horváth – Kránitz (Kiss M. 62. p.),
Gál. Edzô: Varga Péter.
Góllövô: Sebestyén R. (43. p.), Gyôrvári (58.
p.), illetve Gál (3. p.).
Kiállítva: Süle Norbert (73. p.).

Nyolcadik hazai mérkôzésen végre gyôzte-
sen hagyhatta el a pályát a celli csapat. Ez a
jó hír, a rossz, hogy elôtte volt még a hete-
dik, a 13. fordulóban, amely többszörösen is

balszerencsésen alakult. A fiatal, zömében
1991–92-es születésû Haladás kölcsönjáté-
kosokból álló büki csapat két gyôztes mér-
kôzéssel a lábában érkezett a Kolozsvár ut-
cába, ahol agresszív játékukkal meglepték a
kényelmes mérkôzésre készült hazaiakat.
A bükiek agresszív játékában aztán az idô ha-
ladtával jó néhány a szabályosságot és
sportszerûséget meghaladó belépô is elôfor-
dult. Ezeket a játékvezetô több esetben
rosszul követette le, ennek is köszönhetôen
feszült hangulat alakult ki a pályán, és ez a
celliek figyelmét elvonta a játékról. A máso-
dik félidô elején egy ártalmatlan szituáció-
ban, a labdát már elvesztô büki fiú látványo-
sat esett a büntetôterületen belül az alapvo-
nalnál, amiért az indiszponált bíró büntetôt
ítélt. A vendégek elônyét hamar kiegyenlít-
hette volna a hazai csapat, ha Németh József
testérôl a kapuba pattanó labdát les címén
nem érvénytelenítik, de ezzel abban a pil-
lanatban már senki nem törôdött. Az eset-
nél ugyanis a kivetôdô vendégportás olyan
szerencsétlen vehemenciával ugrott elôre,
hogy csatárunk lábán landolt, eltörve azt.
Az eset nem volt szándékos, de ha nincse-
nek túlpörgetve a vendégek, nem valószí-
nû, hogy idáig fajul a helyzet. Az is baj, ha
egy játékvezetô téved, de ha következetlen
ráadásul, nos, az a fôbaj. A mérkôzés utol-
só perceiben lehetôsége lett volna a bírónak
visszaadni a „kedvezményt”, de egy jóval in-
kább befújható esetnél néma maradt a síp-
ja a bükiek büntetôterületén belül. Németh
Józsika azóta túl van a mûtéten, várhatóan
hosszú lábadozását követôen reméljük, a ta-
vasz második felében már visszatérhet a pá-

lyára. Ehhez kitartást és szerencsét kívánok
magam is neki. A sorsolásnak köszönhetôen
a következô fordulót is hazai pályán játszhat-
tuk, az ellen a Csorna ellen, aki hozzánk ha-
sonlóan középcsapatnak számít. A lehetô leg-
rosszabbul kezdôdött a találkozó, a vendé-
gek egy szabadrúgásgóllal már a harmadik
percben megszerezték a vezetést. Szerencsé-
re azonban ezen a mérkôzésen sokkal mo-
tiváltabbak voltak játékosaink és küzdô-
szellembôl jelesre vizsgáztak. Lélektanilag a
legjobbkor, még a félidô elôtt sikerült
egyenlíteni, Kocsis Tamás a félpályáról indul-
va a vonal mellett négy csornait cselezett ki,
majd betörve a 16-oson belülre, a középen
érkezô Sebestyén Rolandot hozta kihagyha-
tatlan helyzetbe. A második félidôben is a
celliek maradtak a kezdeményezôbbek,
Gyôrvári Gábor egy a hosszú oldalra átívelt
szabadrúgást közelrôl a kapuba bólintott,
megszerezve ezzel a végül is gyôztes gólt.
Ezen a mérkôzésen mindenki a jobbik énjét
hozta, a kapus Tóth Jenôtôl kezdve Gaál Gyu-
láig a csatársorban. A számunkra záró fordu-
lóra Kôszegen kerül sor november 20-án, ahol
az eddigi jó idegenbeli szereplésre tehetnénk
fel a koronát egy jó eredménnyel. 

»DOTTO
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Celldömölk Város Önkormányzata értékesíteni kívánja 
a tulajdonában lévô alábbi ingatlanait:
• Celldömölk, Zalka u. 56. I/3. szám alatti 75 m2 nagyságú, 2+2
félszobás társasházi öröklakás és 16 m2 nagyságú garázs a tár-
sasház tulajdonában álló épületrészekkel és eszmei tulajdo-
ni hányaddal együtt. A lakás eladási ára: 10.200.000 Ft. A garázs
eladási ára: 1.368.000 Ft.
• Celldömölk, Temesvár u. 8. szám alatti, 1156 m2 nagyságú volt
Mentôállomás ingatlana. Eladási ár: 11.600.000 Ft.
• Celldömölk, Vasvári Pál u. 6/a. szám alatti 19 m2 nagysá-
gú garázs. Eladási ár: 1.539.000 Ft.
• Celldömölk, Mikes u. 18. sz. alatti társasház földszintjén lévô volt
könyvtári helyiségek a társasház közös tulajdonában álló
88/1000-ed tulajdoni hányaddal együtt. A három egybenyi-
tott helyiség és vizesblokk területe összesen 74 m2 nagysá-
gú. Eladási ára: 5.180.000 Ft.
• Celldömölk Sági u. 111. fsz. 2. sz. alatti 59 m2 nagyságú, egyéb
épület megnevezésû, korábban a posta által használt épület-
részt, a társasház tulajdonában álló épületrészekkel és esz-
mei tulajdoni hányaddal együtt. Eladási ára: 5.900.000 Ft.
Az ingatlanok megtekinthetôek: telefonon történô elôzetes
egyeztetés alapján munkanapokon 8.00–16.00 óráig.
További felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal vagyonkezelô-
jénél a 95/525–813-as telefonon kapható.

» APRÓHIRDETÉS

Kútfúrásra megrendelést felveszek az eddigieknél kedvezôbb áron. Érdeklôdni az
esti órákban. Tel.: 06/89/318-733, 06/30/310-3405
Pápa központjában igényesen felújított, 2 szoba összkomfortos lakás, áron alul eladó.
Érdeklôdni az esti órákban. Tel.: 06/89/318-733, 06/30/310-3405
Celldömölkön-Alsóságon 80 m2-es 2 szoba nappalis, amerikai konyhás családi ház
eladó. Tel.: 06/30/304-8345.
Celldömölkön zöld övezetben,kétszobás családiház garázzsal, kerttel, melléképü-
letekkel eladó. Érdeklôdni: 06/70/771-3754 telefonszámon.
Celldömölkön-Alsóságon 120 m2-es összkomfortos kertes családi ház eladó. Tel.:
06/70/453-4447.
Celldömölk-Alsóságon 80 m2-es összkomfortos kertes családi ház eladó. Tel.:
06/70/453-4447.
Borgátai fürdôn a strandtól kb 300 m-re, építési ikertelkek eladók. Tel.: 06/20/421-6460.
Celldömölk-Alsóságon tetôteres 4 szobás családi ház sürgôsen eladó. Elsô emele-
tig lakást beszámítok. Tel.: 06/30/454-2905.
Celldömölk közvetlen környékén vagy Csöngén szántó besorolású, jó minôségû föl-
det vennék, legalább öt hektáros darabban, piaci áron. Tel.: 06/30/309-7078.
Celldömölkön külön bejáratú albérlet, alacsony rezsivel kiadó. Érd. 06 70/452-0937
vagy 06 70/534-8558.

HIRDETMÉNY

A Celldömölki Vulkán Vízisport
Egyesület idén decemberben
lesz hároméves. Szeptember-
tôl gôzerôvel folyik a munka,
Esküdt Roland, az egyesület
vezetôedzôje tájékoztatott az
eredményekrôl.
– A gyereklétszám és emel-
lett a rendszeresen
úszni járók lét-
száma folya-
matosan nö-
vekszik, ez
b i z t o s a b b
anyagi hátte-
ret eredmé-
nyez. Bôvült a ver-
senyzôi csoport is, 10-15
fô rendszeresen versenyez és
fantasztikus eredményeket hoz-
tak: Mór: Ezerjó Kupa, Pápa: I.
PUSE Kupa, jól teljesítettek a celli
úszók, egyéni csúcsokat értek el,
és sok éremmel gazdagon tér-
tek haza. A közelmúltban két
nemzetközi versenyen is részt
vettek: Linzben Csehó Judit,
Vass Péter és Vass István. Judit
aranyérmes lett 50, 100, 200 m
mell, Péter bronzérmeket hozott

100 és 200 m pillangóban, Ist-
ván pedig minden versenyszá-
mában a legjobb 6 között vég-
zett. November 6-7-én Szom-
bathelyen rendezték a Claudius
Kupát, amely szintén nemzetkö-
zi megmérettetés. A verseny-
zôk: Csehó Judit, Iván Bernadett,

Hegyi Viktória, Né-
meth Réka, Fe-

kete Csongor,
Kovács Bá-
lint, Vass Pé-
ter és Vass
István. Csehó

Judit 200 m
mell ezüstérem,

új egyéni csúcs; Fekete
Csongor 100 m hát VII. hely;
Vass Péter 100 m pillangó VII.
hely; Kovács Bálint 100 m pillan-
gó VIII. hely.
Az egyesület köszönetet mond a
támogatásért a szülôknek, Fehér
László polgármester úrnak, az
egyesület elnökének, Söptei Jó-
zsefné alpolgármester asszony-
nak és Végh Szilárdnak, az egye-
sület elnökségi tagjának.

»LILO

Nemzetközi sikerek
a celli úszóknál

TISZTELT LAKOSSÁG! TISZTELT BETEGEINK!
Dr. Kovács Zoltán, a Celldömölk város és kistérségi közpon-
ti orvosi ügyeleti ellátás ügyvezetôje vagyok. Azért fordu-
lok Önökhöz, mert mindig is magas volt, de az elmúlt idô-
szakban jelentôsen növekedett az indokolatlanul igény-
be vett sürgôsségi orvosi ellátások száma.

Az alábbi esetekben hívjunk ügyeletet:
01. Idült betegségek (asthma, idült hörghurut, vérnyo-

más emelkedés, emésztôrendszeri fekélybetegsé-
gek) heveny fellángolása esetén.

02. Hirtelen jelentkezô mellkasi nyomás, égés, fájdalom.
03. Fulladás.
04. Hirtelen fellépô tudatzavar, beszédzavar, arcfél-

asszimmetria, látászavarok, stroke-os tünetek.
05. Hirtelen fellépô végtagi fájdalom, duzzanat.
06. Allergiás reakciók.
07. Hirtelen fellépô gerincfájdalom (idegbecsípôdés).
08. Hasi fájdalom.
09. Migrénes fejfájás.
10. Cukorbetegek vércukorszint csökkenése vagy emel-

kedése.
11. Daganatos betegek állapotrosszabbodása.
12. Epilepsziás görcsroham.
13. Tartósan magas (39 fokon felüli) láz.
14. Vesekô, epekô okozta görcsös fájdalom.
15. Kiszáradással fenyegetô hasmenés és hányás.

»DR. KOVÁCS ZOLTÁN

Kérem tisztelt betegeinket, hogy csak indokolt 
esetben vegyék igénybe a sürgôsségi központi ügyeletet.

K E D V E S  O L V A S Ó I N K !
Legutóbbi lapszámunkban játékot indítottunk, melyben két cikkel kap-
csolatos kérdéseket rejtettünk el a lap hasábjain. A játék nagy érdek-
lôdést váltott ki, és számos helyes megfejtés érkezett. 1. kérdésünk így
hangzott: Ki fejlesztette ki az új körömépítési technikát? A helyes vá-
lasz: Valentina Denisenko. A szerencsés nyertes Tulok Krisztina, Cell-
dömölk, aki jelentôs kedvezményt kap a Somogyi Judit által indított mû-
köröm-építô tanfolyamra vagy ajándékba kap egy körömépítést.
A nyereménnyel kapcsolatosan a 06 70/611-5932-es telefonszámon
egyeztethet. 2. kérdésünk: Kötelezô-e Magyarországon a téli gumi hasz-
nálata? A helyes válasz: Nem kötelezô, de ajánlott. A nyertes Fekete
Andrásné, Celldömölk, Mikes utca 19. Nyereménye az S. A. P. Autópa-
tika 5000 forint értékû ajándékutalványa, melyet a helyszínen vehet át
(S.A.P. Autópatika Kolozsvári utca 16.) Nyerteseinknek gratulálunk!
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F E L H Í V Á S
A Kemenesvíz Vízíközmû Kft. felhívja Celldömölk lakossága figyelmét,
hogy Celldömölk Város Önkormányzata Képviselôtestületének
189/2010. (VII.8) sz. képviselôtestületi határozata alapján 2010. au-
gusztus 1-jétôl a település folyékony hulladék szállítását Celldömölk
város közigazgatási területén (Celldömölk, Celldömölk-Alsóság, Izsák-
fa) a Kemenesvíz Kft. a Sárvár-Pannonvíz Kft-vel közösen végzi.
Az Önkormányzati rendeletben meghatározott díjnak megfelelôen
a folyékony hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás díja 2.000
Ft + 25% Áfa/m3, így a szennyvíz szippantásért fizetendô díj össze-
sen (bruttó) 2.500  Ft/m3.
Közszolgáltatóként a tevékenység ellátása az alábbi módon történik:
telefonon, vagy faxon történô megrendelés esetén 3 munkanapon
belül a kért szolgáltatás elvégzésre kerül. Rendkívüli helyzet eseté-
ben (pl. havária) a lehetô legrövidebb idôn belül (hétvégén is) a hely-
színre érkezik a szolgáltató gépjármû. A hívószám: mobil: 30/3376-
191, vezetékes telefon: 95/521-001, fax esetében 95/320-249;
95/521-093. A szolgáltatás megrendelése levélben is történhet; a
megrendeléseket ez esetben 9600 Sárvár, Ungvár u. 20. valamint a
9500 Celldömölk, Nemesdömölki u. 20. címre kell megküldeni. To-
vábbá e-mail formájában a sarvar_pannon@indamail.hu vagy a
kemenesviz@cellkabel.hu címre kérjük megküldeni. 
Az ügyfélszolgálati iroda 9500 Celldömölk, Nemesdömölki u. 20. szám
alatt üzemel: hétfôtôl péntekig 9.00–16.00 óráig.
9600 Sárvár Ungvár u. 20. ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási ide-
je: hétfôtôl péntekig: 9.00–14.00 óráig.
A szolgáltatás elvégzése elôtt minden esetben idôpont-egyeztetés
történik. 
A megadott vezetékes és mobil telefonszámok 24 órás (éjjel-nap-
pal) és a hét minden napján (szombaton és vasárnap is) a diszpé-
cser szolgálaton mûködnek.

»KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMÛ KFT., CELLDÖMÖLK

A BAKÓ TREX KFT.

Celldömölki varrodájába 

gyakorlattal rendelkezô szakmai 

irányítót, varrónôket, illetve 

varrásra betanítható hölgyeket keres.

Helyiek elônyben!

Tel.: 95/421-791
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Nyisson lakossági számlát 
a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
Celldömölki, Ostffyasszonyfai és Vönöcki 

Kirendeltségeinél.

• Számlacsomagok (Prémium, Junior, Extra)
ingyenes bankkártyával, 

• 1-12 havi lekötések kedvezô kamattal,
• folyószámla hitelkeret, 
• SMS szolgáltatás,
• Internet bank.

Kis bank – nagy lehetôségek!

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

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

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

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

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

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

SZESZFÔZDE
VÖNÖCKÖN

Szeszfôzdénk felújított,
418 literes és 220 literes fôzôüsttel 

folyamatosan üzemel VÖNÖCKÖN.

Jó minôségû gyümölcscefrébôl,
illatos és zamatos pálinka elôállításával

– rövid fôzési határidôvel – 
várjuk minden kedves 

régi és új megrendelônket!

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