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AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT.
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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!

A Celldömölk Kossuth u. 16. sz. (Kontyos
udvar) alatt épülô 11 lakást, 1 irodát és
5 üzletet tartalmazó társasházban 2009.
októberi átadással lakások eladók.
Lakások:

34,36 m2 – 67,02 m2
Lakásárak:
•
•
•
•

SHOP szolgáltatások
Online telefontöltési lehetôség
Autópálya-matrica eladás
Bankkártyás fizetési lehetôség

Celldömölk, Kolozsvár úti üzemanyagkút
Nyitva: hétfôtôl vasárnapig 6.00 – 21.00

Balogh Zsolt vállalkozó

8.416.685 Ft – 16.990.731 Ft
Érdeklôdni:
95/422-493, 70/317-4194
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» AKTUÁLIS

Készülôdés: advent és Mikulás
Az advent a várakozás, a készülôdés idôszaka. Készülôdünk az ünnepre, a karácsonyra. Sietünk, tülekedünk, hogy megvásároljunk minden ajándékot, amit gyermekeink, unokáink kinéztek maguknak,
vagy puhatolózunk titkos kívánságaik
iránt. Kitakarítjuk, rendbe tesszük lakásunkat, sôt fel is díszítjük, hogy minél
több fény lepje el, rend és tisztaság uralkodjon a nagy ünnepen. Jókedvû, családi
sütések, ánizs, fahéj, szegfûszeg és az elmaradhatatlan méz illata lengi be ebben
az idôszakban a konyhákat. Ilyenkor van
az évnek a legsötétebb idôszaka, amikor
reggel munkába indulunk, még sötét van,
és mire délután/este hazaérünk, már ismét nem látjuk az áldott Napot. Szomjazunk a fényre, ezért is gyújtunk szívesen
gyertyát. És ünnepelünk. Ennek az ünnepkörnek egyik jeles napja Miklós nap.
Hogy honnan ered? A kisázsiai Myrában
élô Szent Miklós püspök a keleti egyház
legtiszteltebb szentjei közé tartozik. A
görög katolikusoknál emléknapja még
ma is kötelezô ünnep, míg a római egyház a 16. sz. végén eltörölte annak kötelezô jellegét. Miklós püspök jótéteményeirôl vált nevezetessé, s ô lett a halászok, révészek, vízimolnárok ill. a folyók
mellé települt magyarországi bencés
apátságok védôszentje. Ma két arcú Mikulás él a hagyományokban ill. a kétféle
elem legtöbb helyen összeolvadt: egyik
a szent püspök legendájával összefüggô,
éjjel titokban ajándékot osztogató jóságos öregember; a másik a számonkérô,
felelôsségre vonó, bírói szerepet magára öltô alak. A Dunántúlon a közelmúltig
élt a szokás, hogy Miklós napján a legények, sôt nôs férfiak is bekormozott arccal, kifordított bundában láncot csörgetve ijesztgették a gyerekeket és nagyobb
lányokat. Csákányban a Miklós-járásban
már két alakoskodó vett részt. Az egyik
Szent Miklósnak, a másik ördögnek
(vagyis krampusznak) öltözött. Miklós
hosszú bundát viselt, kenderszakállat ragasztott, derekát lánccal kötötte körbe,
botot vitt a kezében; az ördög rossz ruhába öltözött, néha szalmából púpot is
készítettek a hátára. Az ördög vesszôkorbáccsal fenyegette a gyerekeket, a
nagyobb lányokra rá is vert. A Miklósnapi bírói szerepnek egy másik megnyilvánulása (amely valószínûleg a középkori diákhagyományból ered), amikor a
püspököt megszemélyesítô figura kíséretével együtt felkereste a házakat, a
gyerekeket vizsgáztatta, megimádkoztatta majd büntette és jutalmazta. A lányoknak, menyecskéknek sorban meg

Makray R. László
ÁDVENT A GONDOK ÁRNYÉKÁBAN

Gondsötét árnyak suhannak mellettünk
nedves szárnyuk néha arcunkhoz ér
elbizonytalanodik a félszeg hitünk
válaszokat keres és reszketve fél.

Lábunk az úton tétován botlik,
kellett gyónniuk, hogy ki a szeretôjük,
aludtak-e vele... stb. Gimesben még a
hetvenes években is élt a szokás, s a Mikulást alakító legény a következô versikét mondogatta:
Jani, Mari, Piroska
Tudjátok-e, mi van ma ?
Hoz az öreg minden jót
Piros almát, sok diót.
Hát még mit, hát még mit?
Frissen vágott suhogót.
Az ajándékozó piros Mikulás falvainkban
kb. 50 éve terjedt el hazánkban. Bükön
például, ahol néhány évtizede még
„láncos Mikulás” járt házról-házra, ma
már „ajándékozó-piros” Mikulás kopogtat be az ajtókon. Bukovinában a népi
megfigyelések szerint ilyenkor kezdôdött az „igazi tél”, vagyis a hóesés, ezért
úgy tartották, hogy „Miklós megrázta a
szakállát.”

szemünk szomjasan kutatja a fényt,
próbálunk élni, ahogy lehet és illik,
ködpontokból álmodunk fényes Reményt.

Aztán talán fény is lesz megint,
Lehet kopottabb lesz, halványabb, szürkébb
az angyal arca, ha újra ránk tekint,
majd mellénk lép és jön mind közelébb.

A fénytôl a gond fátyla szakadoz,
eltûnnek tán a kételyek, bajok,
az új Ígéret biztos békét is hoz
s az Advent fénye mégis felragyog!

»LA

A KEMENESALJAI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
Mézeskalácsos ünnepváró címmel süteménysütô-versenyt hirdet a karácsony
jegyében. Bármilyen süteménnyel (akár édes, akár sós) lehet nevezni. A versenymûveket 2008. december 14-én (vasárnap), 10.00 és 11.00 óra között lehet leadni a mûvelôdési központban. Eredményhirdetés december 14-én (vasárnap), 11.00 órakor lesz az adventi vásárban.

KARÁCSONYI SZÍNHÁZBÉRLET AKCIÓ!
A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár a 2008–2009-es évadra meghirdetett színházbérletében szereplô, még hátralévô három elôadására kedvezményes bérletvásárlási lehetôséget kínál.
A kedvezményes bérletek ára:
I. hely 8000 Ft, II. hely: 7000 Ft , Nyugdíjas, diák: 6000 Ft.
Az akció csak 2008. december hónapban érvényes.
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Továbbra is a Városgondnokság
üzemelteti a fürdôt

TANÁCSKOZTAK KEMENESALJA
POLGÁRMESTEREI

Katasztrófavédelmi gyakorlatot tartottak Vas megye kilencvenöt településén november
elején, amelyben Celldömölk is részt vett. Az akcióról Baranyai Attiláné dr., Celldömölk város jegyzôje adott tájékoztatást.
Az eddigi gyakorlatok arra korlátozódtak, hogy minden helyi védelmi bizottságnak és polgári védelmi szervnek számba kellett vennie az állomány létszámát, és pontosítani kellett az
adatokat, elsôsorban az elérhetôségeket. A mostani gyakorlaton azonban polgári védelmi
riasztást kellett véghez vinni a helyi védelmi bizottságnak. Egy ilyen bizottság körzetközponti településeken mûködik. Tagjai a polgármester, a rendôrkapitány, az ÁNTSZ fôorvos, a tûzoltó parancsnok, tehát azok a személyek, akiknek elsôdleges feladata van a katasztrófahelyzet megelôzése érdekében. Ezen gyakorlat során a celldömölki helyi védelmi bizottságnak
riasztania kellett a környezô települések polgármestereit. A gyakorlat alapja egy nem várt,
nagy erejû vihar volt. Nevezetesen 123 km/órás erôsségû szél söpört végig a városon, és 110
milliméternyi csapadék esett. Ennek következtében kellett megtenni az elhárítási feladatokat.
Katasztrófavédelmi szempontból Celldömölk az egyes, tehát a legveszélyesebb kategóriába tartozik. Emiatt a jövô évtôl lesz olyan városrész, ahol a gyakorlatot aktívan is el kell majd végezni.

2008. november 25-én tartotta
ülését a Kemenesaljai Szociális és
Gyermekjóléti Intézményi Társulás
és a Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
Társulási Tanácsa.
A települések vezetôi döntöttek a
2007. évi pénzügyi maradvány felhasználásáról és a 2009-es évi
költségvetési koncepcióról. Az
ülést Fehér László, a társulási tanács elnöke vezette.
– Az elôadók a szociális feladatellátással kapcsolatos törvényi és pénzügyi változásokra hívták fel a figyelmet, a kistérségi munkaszervezet
gazdasági vezetôje pedig elmondta,
hogy a szociális törvény módosítása
várható, a költségvetési törvény pedig elfogadás elôtt áll, így csak az elfogadott törvények ismeretében tervezhetôek és szervezhetôek meg a
következô év feladatai. A kistérségi
társulás megállapodás keretében
látja el a Támogató Szolgálat, a közösségi ellátás, a családsegítô és
gyermekjóléti valamint a bölcsôdei
feladatokat. Fehér László javasolta a
települések vezetôinek, hogy az önkormányzatok vizsgálják és vitassák
meg, hogy milyen feltételekkel tudják a 2009-es évben a szociális
ellátást biztosítani.
– Ezt követôen a 2007 évi pénzmaradvány jövô évre való átvitelét
szavazta meg a társulási tanács,
valamint elfogadta a 2009-es évi
pénzügyi koncepciót is.

»HP

»TMT

Soros ülését tartotta Celldömölk Város Képviselô-testülete november 26-án. Fehér
László polgármester beszámolt a két ülés
között történtekrôl, majd ismertette a lejárt
határidejû határozatokat.
Második napirendi pontként Celldömölk
Város Önkormányzatának 2009. évi pénzügyi koncepciójának elsô olvasatát tárgyalták, és 9 igen, 6 nem arányban elfogadták a képviselôk.
A folyó ügyek elsô pontjaként a Vulkán
Gyógy- és Élményfürdô további üzemeltetésérôl döntöttek. A testület 2009. december 31-ig meghosszabbította a Városgondnoksággal kötött üzemeltetési szerzôdést.
Megszavazták a képviselôk azt a javaslatot,
mely szerint a 2009. évi költségvetési keretbôl 15 millió forintot biztosítson a fürdô
fejlesztésére. Döntött a testület a Vulkán
Vízisport Egyesülettel való jövô évi együttmûködésrôl is: 2009. január 1-tôl a gyermekek számára a havi egyesületi tagság az ed-

digi 2000 helyett 2500, felnôttek számára
pedig 3000 helyett 3500 forint lesz, az
egyesületi tagsággal járó eddigi ingyenes
belépést is módosították: gyermekeknek alkalmanként 100, felnôtteknek 150 forintot
kell január 1-tôl fizetniük.
A helyi adók teljesítésérôl szóló napirendi
pontban módosították a helyi adókról szóló
rendeletet. A magánszemélyek kommunális adóját adótárgyanként bármilyen elsô
adótárgy után 3000 forintról 4000-re, második adótárgy után, ha az zártkerti építmény 2500 forintról 3500-ra, második és
további adótárgyanként, minden egyéb
adótárgy után 2000-rôl 3000 forintra emelték. A vállalkozók kommunális adója esetében az adó évi mértéke az állományi létszámra vetítve 2000-rôl 2500 forint/fôre
változik. Az iparûzési adó esetében hatályon kívül helyezték a kedvezményekre vonatkozó pontokat.
»LA

KATASZTRÓFAVÉDELMI GYAKORLAT VÁROSUNKBAN

A 2009-es évi pénzügyi koncepcióról tárgyaltak
A 2009-es év pénzügyi koncepciójáról
tárgyalt a Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa november 25-én, kedden 15
órai kezdettel Celldömölk Város Polgármesteri Hivatalában.
Az ülést László Ervin, a Társulási Tanács alelnöke, Nemeskocs polgármestere vezette.
– Mesterházyné Kovács Lilla, a Pénzügyi Osztály vezetôje elmondta, hogy a költségvetés
végleges formáját még nem lehet ismerni, a
tervezéskor a 2008-as adatokkal számoltak.
Nagy a bizonytalanság, de már tisztán látszik,
4

hogy a megszorítások a közoktatást is elérték. A kistérségi kiegészítô normatív hozzájárulások mértéke is csökkenni fog. A Városi Általános Iskola tagiskolák finanszírozási kérdéseinél a települések képviselôi kérték, hogy
az eredeti társulási megállapodás szerint vállalja mindenki a közös terheket.
A Városi Általános Iskola 14 település fenntartásában mûködik, Nagysimonyiban, Kenyeriben és Kemenesmihályfán 1–4 osztályos, míg
Alsóságon 1–8 osztályos tagiskolával.
– Celldömölkön jelenleg 8 intézményi konyha mûködik, ahol a közétkeztetés ellátása is

zajlik. A celldömölki képviselô-testület október 30-i ülésén meghozta döntését, miszerint
az óvodai fôzôkonyhák átalakulnak melegítôkonyhává, az óvodákat az alsósági tagintézmény konyhájáról fogják ellátni. Így az óvodában álláshelyek szabadulnak fel, de egyetlen alkalmazott munkahelye sem szûnik
meg, ezt a kérdést nyugdíjazással és munkahely-áthelyezéssel oldották meg. A társulási
tanács az elôterjesztésben foglaltaknak megfelelôen jóváhagyta az átszervezéssel kapcsolatos döntést.
»TMT
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» PORTRÉ

Pro Caritate elismerés a kiváló munkáért
Czizmaziáné Hubert Mária, a Népjóléti
Szolgálat öt évre ismét megválasztott
vezetôje rangos elismerést vehetett át
a közelmúltban Budapesten. A szociális
munka napja alkalmából Pro Caritate
elismerésben részesült novemberben.
A kitüntetettnek Fehér László polgármester a novemberi testületi ülés keretében gratulált.
November 12-ét 1999 óta a szociális
munka napjaként tartják számon. Ebbôl
az alkalomból szakmai elismerésben részesülhetnek a szociális szféra területén
dolgozók, vagy szociális intézmények
kollektívái. A Pro Caritate Díj a szociális
ellátás fejlesztéséhez való hozzájárulásért, a gyermekvédelem, a fogyatékos és
megváltozott munkaképességû emberek
rehabilitációja érdekében, illetve az ezzel
foglalkozó intézményekben kifejtett
kiemelkedô szakmai vagy közszolgálati
tevékenységért, valamint a nyugdíjbiztosítás terén a nyugdíjasokért végzett munka elismeréseként adományozható.
» Mely szakterületen végzett munkájáért érdemelte ki az elismerést?
– Én egészen pontosan, ahogy az a díszoklevélben is áll: a szociális ellátás területén a szolgáltatások kialakítása, fejlesztése, a szociális szakma helyi mûvelése érdekében végzett kiváló szakmai
munkám elismeréseként érdemeltem ki
a kitüntetést. November 11-én a minisztérium épületében Szûcs Erika szociális
és munkaügyi minisztertôl vehettem át
az elismerést. A kitüntetésre felterjesztést egy miniszteri rendelet szabályozza.
Engem már különbözô társadalmi szer-

vek a korábbi években felterjesztettek,
ahogy idén is, és valószínûleg ez érett be
most.
– Hadd említsem meg, hogy Vas megyébôl rajtam kívül a szombathelyi Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet dolgozói
kollektívája van a kitüntetettek között.
» Hogyan jutott el az Ön által vezetett
intézmény a mai szintre?
– 1986 óta dolgozom szociális területen.
Azóta a Népjóléti Szolgálat egészen kicsi
intézménybôl a kor színvonalának és a
település nagyságának megfelelô komplexummá nôtte ki magát. Ezt elismerve,
az intézmény kollektívája 2003-ban már
kapott egy kitüntetést.
Én magam igyekszem a saját szakterületemen – ami most már meglehetôsen
széles- mindig naprakész információkkal,
kellô szakmai tudással rendelkezni. Szeretném, és elvárom, hogy a kollégáim is
hasonló lelkesedéssel és intenzitással
végezzék munkájukat. Szerencsére ebbôl
nincs is hiány, hiszen ha nem így lenne,
akkor nem volna olyan híre az intézménynek, mint amilyen van.
» Munkájában milyen vezérlôelv motiválja?
– Azt tudom elmondani, ami az intézményünk falán is olvasható, és hûen tükrözi
feladatunkat. Bárczy Gusztáv kiváló magyar gyógypedagógus gondolata, miszerint: „Szeresd az egészségedet, mert ez a
jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövô. Ôrizd szüleid egészségét, mert a múlton épül fel a jelen és a jövô.” Ezenkívül
az intézményi és személyes hitvallásom
is az, hogy minél magasabb szakmai
kvalitásokkal egy olyan intézményt és

szociális szakmát mûködtetni, ami valóban megfelel a kor kihívásainak és az
emberek szükségleteinek.
» Mit jelent az Ön számára a Pro Caritate elismerés?
– Elsôsorban boldogságot. Hiszen nagy
öröm, hogy az ország sok más kiváló
szakemberével együtt átvehettem egy
ilyen elismerést. Az, hogy valakit felterjesztenek erre a díjra, jelentheti a szûkebb pátria szakmai megbecsülését. Az
pedig, hogy a szakminisztérium grémiuma méltónak is talált rá, arra jó,
hogy erôt adjon a továbbiakhoz, és legalább ilyen lelkesedéssel és intenzitással végezzem a munkámat, mint eddig,
és ezzel a többieknek is példát tudjak
mutatni.
»REINER ANITA

Szociális szakemberek képzése
A szociális szférában dolgozó szakemberek vesznek részt azon a képzésen, amelyet a kistérségi társulás sikeres pályázata eredményeként rendeznek a számukra. A tréningek egy részének a Népjóléti
Szolgálat ad helyet. Licskainé Stipkovics
Erika klinikai- és mentálhigiéniai szakpszichológus vezetésével tartottak csoportfoglalkozást ott jártunkkor a Népjóléti Szolgálatban. A szociális és gyermekvédelmi területen mûködô intézmények,
szervezetek szakemberei és önkéntesek
rendszeres idôközökben vettek részt a
lassan záruló féléves projekt csoportfoglalkozásain. A Celldömölki Kistérség Ön-

kormányzatainak Többcélú Társulása A
társadalmi befogadás hatékonyságának
növelése a szociális intézményrendszer
összefogásának újszerû értelmezése által elnevezésû projektjét a Humánerôforrás Operatív Program sikeres pályázataként valósíthatja meg. A képzéssorozaton egyebek mellett a társadalmi beilleszkedés elôsegítése, stressz elleni stratégiák, kamaszkori konfliktusok kezelése, reform életmód, önismeret, személyiségfejlesztés, vezetôi képességek fejlesztése, a szakemberek kiégését
megelôzô tréninget tartottak. A szakemberek a képzésen megszerzett tudással

még hatékonyabban foglalkozhatnak a
hozzájuk forduló kliensekkel, a segítô
munkán kívül segítenek eligazodni a
munkaerô-piaci szolgáltatásokban, javítva ezáltal a kliensek foglalkoztatási esélyeit. A tréningek, tapasztalatcserék,
esetfeldolgozások, szakmai napok mellett munkaerô-piaci és európai ismeretekkel is gazdagodnak, illetve ECDL típusú informatikai képzésen is részt vesznek a kistérség különbözô szociális intézményeiben – népjóléti szolgálatokban, családgondozásban, házi jelzôrendszeres hálózatban – dolgozó szakemberek és önkéntesek.
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Lomtalanítás és hulladékgazdálkodás
» BESZÉLGETÉS VASS RITÁVAL, A CELLI HUKE KFT. ÜGYVEZETÔ IGAZGATÓJÁVAL
Eredményes lomtalanítási és lombtalanítási akción van túl a Celli HUKE Kft. Errôl
és a szelektív hulladékgazdálkodásról
kérdeztük Vass Ritát, a cég ügyvezetô
igazgatóját.
» Hogyan lehetne legtömörebben összefoglalni a Celli Huke tevékenységi körét?
– A Celli HUKE Kft.-t 1996-ban alapították,
fô tevékenységi területe a hulladékok
gyûjtése és kezelése. A Celli HUKE Kft. a
HUKE Hulladékkezelési cégcsoport tagja,
amely nagy mértékû Know How-val (gyakorlati tudással) rendelkezik, így az utóbbi
években modern hulladékgazdálkodást
épített ki Vas és Zala megye régiójában.
Legfontosabb feladata a hulladékok lehetô
legnagyobb mértékû újrahasznosítása és
kezelése, szilárd kommunális és ipari hulladék gyûjtése és kezelése, szelektív hulladékgyûjtés, valamint a Pápai úti Hulladékudvar üzemeltetése tartozik még a
feladatkörünkbe. Jelenleg évente kb.
8.000 tonna hulladékot gyûjtünk be.
» Nemrégiben megváltozott a szelektív
hulladékgyûjtés menete. Most milyen formában veheti ezt igénybe a lakosság?
– Jelenleg a város 5 különbözô pontján
van szelektív gyûjtôsziget, ahol egy-egy
1100 l-es, speciális bedobó nyílással rendelkezô konténerben helyezhetik el a papír, üveg, mûanyag illetve fém csomagolóanyagot. A gyûjtôszigetek helye a Kontyos
udvar, az Ifjúság tér, a Match üzlet mellett,
a Gábor Áron utcában a mûszaki szakközépiskolánál, illetve az Alsósági Sportcsar-

nok bejáratával szemközt található. A jövô
évben a gyûjtôszigetek számát 13-ra fogjuk bôvíteni, a gyûjtôhelyek kialakítása
már megkezdôdött. A szelektív hulladékgyûjtés egy kényelmesebb módját 2005
tavaszán vezettük be. Ennek lényege a következô: azok a lakók, akik szívesen gyûjtenék különválasztva a különféle csomagolóanyagokat, speciális gyûjtôzsákokat illetve
2008-tól sárga tetejû, tájékoztató matricával ellátott kukát igényelhetnek tôlünk erre
a célra. A szelektív kuka ingyenesen igényelhetô és ürítését is ingyen végezzük.
» Hogyan szolgálja a hulladékudvar a lakosságot?
– Idén nyáron nyílt meg az új hulladékudvar a Pápai úton. Ez olyan gyûjtôhely, ahol
több fajta és nagyobb tömegû elôre szelektált hulladék helyezhetô el. A szolgálta-

TERMÁLNAP A VULKÁN FÜRDÔN
A Nyugat-Dunántúlon november elsô hétfôjén kezdôdött a termálszezon.
Sajtótájékoztatóval nyitották meg november 5-én Szentgotthárdon a Nyugatdunántúli termálszezont. A fürdôk népszerûsítése érdekében rá egy napra
tizenhárom, a Pannon Termál Klaszterhez tartozó fürdô, így a celldömölki
Vulkán fürdô is termálnap keretén belül kedvezményekkel várta a vendégeket.
Ezen a napon az akcióban részt vevô fürdôkben féláron válthattak belépôt a
látogatók. Bakó István, a fürdôt üzemeltetô Városgondnokság ügyvezetôje
elmondta, mivel a Vulkán fürdô még csak alig múlt 3 éves, fontos, hogy a
Pannon Termál Klaszteren keresztül – ami a Nyugat-dunántúli fürdôk
együttmûködési formája – minden közös szervezésben részt vegyen. Meg kell
ragadni minden lehetôséget, hogy a Vulkán fürdô minél szélesebb körben
váljon ismertté a fürdôlátogatók körében. A termálnapon a forgalom valamivel jobb volt, mint egy átlagos szombati napon. Ez szép sikernek könyvelhetô el.
A termálnap után a celldömölki Vulkán fürdôn már az év végi hajrára készülnek. Idén is lesz ajándékutalvány, az árak és a szolgáltatási kör szélességén
belül több lehetôség közül lehet majd választani. Ebben az évben már üdülési
csekkel is lehet fizetni az utalványokért.
»HP

tás igénybevétele befizetett hulladékszállítási számla bemutatása ellenében minden
celldömölki lakos számára ingyenes. Az
udvarok csak a háztartásokban – tehát
nem az iparban vagy a vállalkozásokban –
képzôdô hulladékok befogadására szolgálnak, itt kommunális hulladék nem rakható
le. A hulladékudvar nyitva tartási ideje:
hétfôtôl csütörtökig reggel 8 órától délután
háromig, pénteken nyolctól négyig, szombaton pedig 8-tól 12 óráig adhatják le a
szelektív hulladékot.
» Most zajlott le éppen az éves lomtalanítás is, milyen eredménnyel zárult?
– Városunkban minden ôsszel szervezünk
lomtalanítási akciót, melynek során a lakásban keletkezett, felhalmozott és feleslegessé vált tárgyakat – lom, bútor, berendezési tárgy, eszköz, készülék, tartozék,
melyek a hagyományos gyûjtôedényes
szállítás során méretüknél fogva a kukában nem helyezhetôk el – szállítójármûvel
megközelíthetô közterületre kell kihelyezni. A hasznosítható anyagokat – személygépkocsi-gumiabroncsot, fémhulladékot,
elektronikai hulladékot - a többi hulladéktól elkülönítve gyûjtjük, hiszen ezeket
hasznosításra szállítjuk tovább. Építési
anyagféleséget, törmeléket, lapátos árut
(homok, mészhidrát, cement, egyéb) faágakat, ömlesztett vegyes hulladékot,
nagyméretû gumiabroncsokat (pl.: traktorgumi), veszélyes hulladékot a lomtalanításkor nem tudunk elszállítani. Egy-egy
ilyen lomtalanításkor átlagosan 150 – 200
tonna lomot gyûjtenek össze az autóink.
» Mi a helyzet a lombgyûjtéssel?
– Minden év novemberében ingyenesen
elszállítjuk a lakosság által összegyûjtött és
zsákokban kihelyezett lombot. Az idei
lombgyûjtés november 20-án zajlott, több
mint 30 tonna falevél gyûlt össze.
»CSÁGOLY SZILVIA
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» KITEKINTÔ

Testvérvárosaink IV. – Pagnacco
Négy testvérvárosunk közül legintenzívebb kapcsolatunk az olaszországi Pagnaccoval van. Az ismeretség olasz oldalról a Szüreti Napok most már szinte állandó fellépôjének, a Lis Primulis néptánccsoportnak és vezetôjének, Diego
Minisininek is köszönhetô. A tánccsoport
1990-ben részt vett egy szombathelyi
fesztiválon, ahol megismerkedtek Nagy
Márta tanárnôvel, a Tücsök Bábcsoport
vezetôjével. Címet cseréltek, majd a következô év szeptemberében már el is látogattak hozzánk. A táncosokat hivatalos
önkormányzati küldöttség, majd a testvérvárosi dokumentum aláírása követte
1993-ban. A közel két évtized alatt szám-

Pagnacco egy csendes kertváros Udine
megyében, Friuli tartományban. A település kb. 70 km-re található Triesttôl és
7 km-re a százezres nagyvárostól, Udinétôl. Lakóinak száma megközelíti az 5000
fôt. A település több kerületbôl áll, melyek nevüket valamely történelmi jelentôségû emlékükrôl kapták. Az egyik oldalán dombokkal, a másikon pedig síksággal határos település eredetérôl egy
1195-ben készült dokumentum szolgáltat adatot. E szerint a település alapkövét
983-ban fektették le. Az itt lakók egészen a XVII. századig számtalan kastélyt
és erôdítményt építettek a területen,
ezek az építmények adják meg a külte-

mindkét nép vendégszeretô és segítôkész. A mai Pagnacco vonzerejét a nyugodt lakhatási körülmények, a számtalan
ünneplési lehetôség és kulturális rendezvény biztosítja. Nyáron számtalan ünnep
követi egymást olyan igazi „olaszos”
módon. Nagy hagyományai vannak a különbözô élelmiszerek tiszteletére rendezett ünnepségeknek. Így van cseresznye-,
spárga-, sôt még burgonyaünnep is. Ezek
a számunkra talán furcsa hagyományok
a kemény munkának és a földeken dolgozó munkásoknak a tiszteletérôl
árulkodnak. Friuli tartományban, így
Pagnaccoban is az olasz nyelv mellett
egy másikat, a friulit is beszélik. Ez nem

talan celldömölkinek adatott meg a lehetôség, hogy ellátogathasson Pagnaccoba.
Így mutatkozhattak be több alkalommal
a Kemenesalja Néptánccsoport táncosai
hagyományôrzô mûsorukkal, de felléptek
többek között a Tücsök Bábcsoport, a volt
Eötvös Iskola tornászlányai és még sokan
mások. A CVSE felnôtt labdarúgói pagnaccoi segítséggel részt vettek egy Udinese
meccsen a csapat stadionjában, mely
felejthetetlen élményt nyújtott számukra. A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
kézimunka szakköröseinek kiállítása nagy
sikert aratott a pagnaccoi érdeklôdôk körében.
1995-ben pagnaccoi képzômûvészek
hozták el alkotásaikat hozzánk, mûvészi
fotóikat, festményeiket és a friuli tartomány képzômûvészeti motívumait bemutató kézimunkákat is, melybôl kiállítást szerveztek a mûvelôdési központban. Történtek ugyan próbálkozások a
két település vállalkozói közötti gazdasági kapcsolat kiépítésére, de ez a törekvés
nem járt sikerrel.

rületek jellegzetes ismertetôjegyeit.
A lakosság fôleg mezôgazdasággal és állattenyésztéssel foglalkozott egészen a
18. századig, amikor is nagy változások
következtek be a település közigazgatásában is. A sok mindent megélt település
(osztrák és francia megszállás, újraegyesítési törekvések és harcok) iparosodásának kezdete is erre az idôre tehetô.
A 1810-es években Pagnacco közvetlenül is Udine irányítása alá került, ez sokat lendített a település fejlôdésén.
A század közepén kórház (ma már nem
mûködik) és iskola épült, melyek vonzották a Pagnacco közelében található települések lakosságát is, ennek hozadéka
pedig a kereskedelem fellendülése volt.
Az elsô világháború idején több magyar
katona talált menedéket a környék olasz
családjainál, míg a világháborút követô
években megindult a friuli munkások
Magyarországra áramlása azért, hogy
munkát és megélhetést találjanak. Talán
ebbôl az idôbôl származik a magyar és az
olasz nép barátsága, hiszen köztudottan

egy nyelvjárás, mely az ország szinte
minden nagyobb területi egységén megtalálható, de mindenhol más, hanem
egy külön nyelv, melyet a más vidékrôl
odaérkezôk is csak tolmács segítségével
értenének meg, ha nem váltanának át az
irodalmi olaszra.
Pagnacco jelenlegi polgármestere a 38
éves Paolo Trangoni, e tisztség betöltése
elôtt is több évig részt vett a település
közügyeinek irányításában. A civil életben vállalkozó fiatalember nôs, egy
gyermek édesapja. Fô szervezôje volt az
1993-ban több olasz zenekart magába
foglaló UDINESTAR elnevezésû turnénak,
mely Celldömölkön kezdte meg koncertkörútját. A polgármester fô törekvése a
település gazdasági és ipari életének
megszilárdítása, gazdasági kapcsolatok
kiépítése és kiszélesítése azért, hogy
Pagnacco lakosai továbbra is jó körülmények között, barátságos környezetben
tölthessék mindennapjaikat.
»TAKÁCS M. TÜNDE
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Jótékonysági karácsonyi vásár a piacon
Egyszer, még gyermekkoromban olvastam egy mesét, amely az ünneprôl szólt. A
szegény és gazdag család ünnepérôl. A
szegény embernek annyija sem volt, hogy
az ünnepre bármilyen étket tegyen az asztalra, de találékonysága révén végül
mégis ünnepi kalácsot ettek a gyerekei.
Nos, a mai gazdasági helyzetben egyre
többen élnek nehéz anyagi körülmények
között, sokaknak a napi betevô is gondot
okoz, az ô segítségükre siet az Együtt
Celldömölk Városért Egyesület, hiszen
idén is meghirdetik immár hagyományossá vált karácsonyi vásárukat, melyre
az óvodák, iskolák, a Népjóléti Szolgálat,
a Gyermekvédelmi Szolgálat, a mozgássérültek celldömölki csoportja a maguk

készítette termékeikkel vesznek részt.
Ezt az összefogást szeretné az egyesület
szélesíteni, hiszen a vásárra várják december 11-én, csütörtökön és december
13-án, szombaton a piac területén mindazokat az érdeklôdôket, vásárlókat, vállalkozókat, támogatókat, akik kézi készí-

RÁADÁS A KEGYTEMPLOMBAN

OLIMPIKONOK CELLDÖMÖLKÖN

Rákász Gergely koncertorgonista az elmúlt években már több ízben volt városunk vendége, és adott hangversenyt a
katolikus kegytemplomban. Idei celldömölki koncertjének keretében a Ráadás
címû lemezét mutatja be, mely az orgona-hangversenyek legnagyobb sikereit
tartalmazza. A karácsony elôtti napokban elhangzó hangversenyen Bach: Dmoll toccata és fúgáját, Widor: Toccataját, Vierne: Westminsteri harangok címû mûvét, és sok más egyebet hallgathatnak meg a zenekedvelôk. Az orgona-hangverseny idôpontja: december 22.
(hétfô), 19 óra a katolikus kegytemplomban. Jegyek elôvételben a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtárban vásárolhatók.

2008. december 12-én, 18 órakor A magyarság és a sport szolgálatában beszélgetô est vendégei a Minden Idôk
Legjobb Magyar Sportolói Egyesület –
Halhatatlanok Klubja képviselôi az
Apáczai Kiadóban. Vendégek: Polyák
Imre olimpiai bajnok birkózó, a nemzet
sportolója, Sándor Károly (Csikar) labdarúgó, jobbszélsô, Dr. Kárpáti György
háromszoros olimpiai bajnok magyar
vízilabdázó, edzô. Az est narrátora
Sinkovits-Vitay András színpadi és
szinkronszínész, elôadómûvész. Mindenkit szeretettel várnak a szervezôk!

BEMUTATÓ
A Gáyer Gyula Általános Iskola Diákönkormányzati Munkájának Elôsegítéséért
Alapítvány ezúton szeretne köszönetet
mondani azoknak a támogatóknak, akik
adójuk 1%-át az alapítványnak ajánlották fel. Az összeget a tanulók szabadidôs programjainak megvalósítására és
jutalmazására fordítják. Támogatásukra
továbbra is számítanak! Adószámunk:
18882696-1-18.

Az alsósági Szent Miklós Alapítvány hálásan köszöni az SZJA 1%-ból 2007 évrôl befolyt 137.902 Ft összegû adományt. Az alapítvány ezt az összeget az orgona felújításának pályázati önrészére szánja. Kérik az
adományozni szándékozókat, hogy a jövôben is támogassák az alapítványt felajánlásaikkal. Adószám: 18891704-1-18
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2008. december 12-én (pénteken), 18 órakor lesz könyvtárunkban a B.K.L. Kiadó
Vas megye útikönyvének bemutatója. A
hiánypótló kötetet kizárólag a rendezvényen a kiadó karácsonyi kedvezményként 3400 helyett 2500 forintért kínálja.
Vásárlási igényeiket elôre is jelezhetik
személyesen a könyvtárban illetve a
bibliotéka elérhetôségein: 95/779-450,
70/338-3065 vagy info@cellbibl.hu

A Szent Benedek Általános Iskola Fejlesztéséért és Tanulóiért Alapítvány megköszöni mindazok támogatását, akik 2007ben személyi jövedelemadójuk 1%-át
felajánlották az alapítvány javára.
A 328. 980 Ft összeget az iskola felújítására fordítottuk. Az elkövetkezô évben is
várjuk a támogatóink segítségét. Adószám: 18888537-1-18
SZAKOS ISTVÁNNÉ KURATÓRIUMI ELNÖK

tésû ajándékkal kedveskednének szeretteiknek, és még a hátrányos helyzetû,
sokgyermekes családoknak is segítenének ezáltal.
Az egyesület tagjai az adományozókat
idén is forralt borral, teával és pogácsával várják.

SZÍNPOMPÁS
SZALVÉTÁK KIÁLLÍTÁSA
Papírvarázslat címmel nyílt kiállítás a
mûvelôdési központ galériáján november 21-én. Ezúttal Nagy Józsefné
kemenesmagasi gyûjtô hozta el szalvétagyûjteményét a kemenesaljai
közönségnek. A kiállító becses darabjait falubelije, a Kemenesmagasi
Citerazenekar és Népdalkör mûvészeti vezetôje, Sebestyén Zoltán
ajánlotta a megjelentek figyelmébe.
A papír és vászon szalvéta létrejöttének történeti áttekintése és térhódításának felelevenítése után a nem
mindennapi gyûjtôszenvedéllyel bíró
Nagy Józsefnét mutatta be, akinek
gyûjteménye nem kevesebb, mint
10700 darabot számlál. A mûvelôdési központban látható tárlat csupán
töredéke a teljes kollekciónak, de ez
is témák sokaságát, színes varázslatát mutatja. Az állatos, növényes,
gyümölcsös, sporthoz, mesékhez kötôdô, régi falvédôk motívumait idézô
válogatás is több száz szalvéta kavalkádját tükrözi.
A kiállításmegnyitó beszéd elhangzása után a Kemenesmagasi Citerazenekar és Népdalkör zalai dalcsokorral köszöntötte Nagy Józsefnét.
»RA
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• 2008. december 9., 15.00 – Mozgássérültek karácsonya a celldömölki Városi Általános Iskola ebédlôjében (Celldömölk, Széchenyi u. 7.).
• 2008. december 11., 8.00–12.00 – Karácsonyi vásár az ECVE szervezésében. Helyszín: piactér.
• 2008. december 12., 18.00 – A magyarság és a sport szolgálatában – a beszélgetô est vendégei a Minden Idôk
Legjobb Magyar Sportolói Egyesület –
Halhatatlanok Klubja képviselôi az
Apáczai Kiadóban.
• December 12., 10.00 és 14.00 – mesebérletes elôadás Zenebona-szanaszét címmel – az Alma együttes koncertjei a színházteremben.
• December 12., 18.00 – Asztalnok Irén festô kiállításának megnyitója a galérián.
• December 12., 18.00 – a B.K.L. Kiadó
Vas megye útikönyvének bemutatója
a KMKK könyvtárában.
• 2008. december 13., 8.00–12.00 – Karácsonyi vásár az ECVE szervezésében. Helyszín: piactér.
• December 13-án, 10.00–18.00 óráig,
december 14-én 10.00–14.00 óráig
Adventi meglepetések vására a
KMKK elôcsarnokában.
• December 13. (szombat), 10.00 órakor
Vásárnyitó – Közremûködnek: az Ádám
Jenô Zeneiskola növendékei és tanárai.
10.00–13.00 óráig Karácsonyi játszóház (csuhé, fafaragás, virágkötészet,
üvegfestés, agyagozás) a galérián.
15.00 órakor Karácsonyi dúdoló – dalok
énekek ünnepi hangulatban. Zenél:
Radányi Károly. 16.00 órakor Mészáros
T. László: Szeretettel vár Celldömölk címû könyvének bemutatója és a városról készült film vetítése (a könyv a vásár ideje alatt megvásárolható). Helyszín: elôadóterem (I. emelet). 17.00
órakor Karácsonyi kopogtatók – ünnepi
mûsor a színházteremben. Közremûködnek: a Kemenesalja Néptánccsoport, a Rocky-Dilly ARRC Egyesület, az
Energy Dabaston Sporttánc Egyesület,
valamint énekesek és versmondók.
• December 14. (vasárnap), 11.00 órakor – A Mézeskalácsos ünnepváró –
süteménysütô-verseny eredményhirdetése és süteménykóstoló az elôcsarnokban. 14.00 órakor Tombola és
vásárzárás.
• December 20., 16.00 – Karácsonyi Szeretetcsillagok címmel ünnepi mûsor
a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
és Könyvtár elôtti téren. Fellépnek: a
Soltis Lajos Színház tagjai, az Egy
szoknya, két nadrág együttes, a Koktél duó. A mûsor ideje alatt ünnepi
asztal várja a közönséget!
• December 22., 19.00 – Ráadás Karácsonyra – Rákász Gergely koncertorgonista elôadása a katolikus kegytemplomban

» MÛVELÔDÉS

Szerepcserék vígjátéka
Megkezdôdött a felnôtt színházbérletsorozat a Kemenesaljai Mûvelôdési
Központ és Könyvtárban. A színházbarátok november 21-én tekinthették
meg a nyitóelôadást a Körúti Színház
közremûködésével. A színház mûvészei
a legtöbbet játszott magyar író, Molnár
Ferenc elsô színpadi mûvét, A doktor úr
címût mutatták be.
Az egyszerre szórakoztató és emberi
mélységet hordozó darab békebeli hangulatot idéz, de a mai kor embere számára is van üzenete. A kétrészes vígjátékban
mindenki keresi önmagát, keresi a siker
lehetôségét, és ennek érdekében lop,
csal, hazudik, és különféle szerepeket játszik. A fordulatokban és humorban bôvelkedô darabban egészen hétköznapi figurák kapnak szerepet, úgy mint a nagyszerû vagy annak vélt védôügyvéd, egy betörô, meg persze a flörtölô feleség és csábítója. A történetbôl ezek mellett nem
hiányozhat a hamvas szerelmespár és az
idôs nevelônô sem. A félreértésekre, szerepcserékre lehetôséget adó szituációk,
és az események zajlása közepette szám-

talan bonyodalom nehezíti a végkifejlet
kibontakozását, de a végén, ahogy az már
lenni szokott; minden jóra fordul.
»REINER ANITA

IFJÚSÁGI BÉRLETES ELÔADÁS A MÛVELÔDÉSI KÖZPONTBAN
A gyermek és felnôtt színházbérlet-sorozaton kívül az ifjúság számára is hirdetett elôadásokat a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár a 2008–2009es évadra. A három programból álló Theatrum Ifjúsági Színházbérlet elsô
elôadását a budapesti Nevesincs Színház tagjai mutatták be, november 26-án.
Repertoárjuk egyik szépirodalmi darabját, a Csongor és Tündét tekinthették
meg a diákok. A mesejáték alapja Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi meséje, melybôl Vörösmarty Mihály felnôttekhez szóló filozofikus drámai költeményt írt. A Nevesincs Színház Csongor és Tündéjében a könnyebb befogadás
érdekében a gyerekek számára is érthetô és élvezetes dolgok jelentek meg,
úgy mint: a mesei gazdagság, a szépség varázsa, a boszorkány és manók keltette izgalmak, a kedvesség. A Theatrum bérlet következô elôadása a Tarisznyások együttes koncertje lesz, januárban.
»REINER ANITA

EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
HÁZHOZ SZÁLLÍTJUK EBÉDJÉT
RÉPCELAKRÓL, A MARGARÉTA VENDÉGLÔBÔL!
A KÉTFOGÁSOS MENÜ ÁRA:
480 Ft + 30 Ft KISZÁLLÍTÁS
RENDELÉSFELVÉTEL ÉS INFORMÁCIÓ: 06 95/370-156

MARGARÉTA VENDÉGLÔ ÉS PANZIÓ
RÉPCELAK, PETÔFI SÁNDOR U. 63.
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Egyházmegyei szavalóverseny

középen marton laura elsô helyezett versmondó

A hagyományoknak megfelelôen idén is
rendezett mesemondó- és szavalóversenyt az egyházmegye katolikus iskolái
számára a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola.
A november 21-i rendezvény kezdetén
Lendvay Istvánné, a Szent Benedek iskola
pedagógusa köszöntötte a résztvevôket,
és mutatta be az értékelô zsûrit, majd az
iskola irodalmi színpadának tagjai adták
elô A beteg erdô címû állatmesét. A hat iskola versenyzô diákjai a szombathelyi
Brenner János, a kôszegi Árpádházi Szent
Margit, a jánosházi Szent Imre, a sárvári
Szent László, a zalaegerszegi Mindszenty
József, valamint a helyi Szent Benedek iskolából érkeztek. A megmérettetésen indulók több korcsoportban versengtek, a
résztvevôkre egy szabadon választott és

egy kötelezô mû bemutatása várt. Az alsó
tagozatosok mesét mondtak, az 5–6. osztályosok számára Gárdonyi Géza: Írás a
Bibliába címû írása, a hetedik-nyolcadikosoknak pedig Dsida Jenô: Diákimádság címû költeménye volt a kötelezôen
elôadandó. Ezeken kívül a 24 alsós, és a
11 felsôs résztvevô is bemutatta szabadon
választott irodalmi mûvét. A megmérettetés szép sikereket hozott a házigazda
Szent Benedek Katolikus Általános Iskola
diákjai számára, hiszen az elsô osztályosoknál Vidos Natália II., a másodikosoknál
Czupor Attila, a harmadikosoknál pedig
Mogyoróssy Márton III. helyezést értek el.
Az 5–6. osztályosok között Mód Marcell, a
7–8. osztályosoknál pedig Marton Laura
bizonyult a legjobbnak.
»RA

EGÉSZSÉGNEVELÉSI NAP AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
November egészségnevelési hónap.
Ennek jegyében egész napos programot
rendeztek a Városi Általános Iskolában,
november 26-án.
„Az egészség nem minden, de egészség nélkül minden semmi” – ez volt a
mottója az immár hagyományos
egészségnevelési napnak, amelynek
fô célja az évek múlásával sem változott. Mint azt Kondics Erika, az egészségnevelési nap egyik szervezôje elmondta, továbbra is az egészséges
életmód megismertetése, és az erre

való nevelés a nap fô feladata a sokrétû és változatos programok által.
A diákokat évfolyamok szerint más és
más programok várták. A felsô tagozatosok egészséges táplálkozásról, káros szenvedélyekrôl, a fiatalkori bûnözésrôl, agresszióról hallgathattak
elôadásokat. Ezen kívül elsôsegélynyújtási ismeretek, mentôautó megtekintése, plakátkészítés, zöldségállatok készítése várta ôket. Az iskolában
idén indult környezetvédelmi Zöld Ôr
elnevezésû program feladata is szere-

pelt a többi között. A szellemi táplálék
mellett a testmozgás is fontos szerepet kapott a nap folyamán, hiszen az
egészséges életmódhoz ez is elengedhetetlen. Az alsó tagozatosok számára más programokkal készültek a
szervezôk. Ôk egyebek mellett fogápolással, egészséges életmóddal és
táplálkozással kapcsolatos totókat töltöttek ki, gyümölcssalátát készítettek,
és természetesen testük edzésével is
foglalkoztak.
»REINER ANITA

Tömeges részvétel a véradáson
A Magyar Vöröskereszt helyi tagozata
ismét megrendezte az önkéntes véradást november 25. és 28. között.
A szervezett véradás kiemelkedôen jó
eredményt hozott, közel háromszázan
nyújtották karjukat segítségre.
Sör, virsli és szabadnap már nem jár az
önkéntes véradóknak, de szerencsére
még mindig sokan érzik úgy, hogy el
kell menniük a szervezett véradásra.
Kevesen tudják, hogy ezzel nem csak
másoknak, hanem maguknak is jót
tesznek, egy-egy lecsapolás után csökken a vér vasszintje, így az kevésbé
tud lerakódni az erek falán. Ezek mellett minden véradás alkalmával kivizs10

gáláson esik át a véradó, ahol az eddig
ismeretlen problémákra is fény derül-

het. Mátis Katalintól, a Magyar Vöröskereszt helyi tagozatának titkárától
megtudtuk, hogy sajnos kevés az új
véradók száma, nagyon nehéz meggyôzni az embereket a segítés fontosságáról. Pedig a véradónak csak egy
kis kellemetlenség az, ami másnak az
életet jelenti. Önkéntes véradó lehet
minden 18 és 65 év közötti férfi és nô,
aki egészségesnek érzi magát, és ily
módon szeretne segíteni a rászorulóknak. Egy éven belül a nôk három, a férfiak négy alkalommal adhatnak vért.
Hazánkban évente mintegy 500 ezer
egység vérre van szükség, ami ugyanennyi véradásból fedezhetô.
»CSÁGOLY SZILVIA
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Mit kérne a Mikulástól?

»kérdez: reiner anita

»fotó: major tamás

Molnár
Ferencné
Gyimesi
Zsuzsanna
Mindenekelôtt jó egészséget
szeretnék az egész családnak,
hiszen ez a legfontosabb dolog. Ezekben a nyomorúságos
idôkben a megélhetés is lényeges, ezért anyagi biztonságot is kérnék, mert az ember
szeretne mindent megadni a
gyermekeinek. Egy négy- és
egy másfél éves gyermekem
van, azt kívánom, hogy sem
nekik, sem a többi gyereknek
ne kelljen megélni a szegénységet, nélkülözést, és tudjanak elvonatkoztatni, felhôtlenül örülni a Télapónak. Én
most is azt tartom, hogy felesleges nagy dolgokat venni.

Horváth
Lajos

Felnôttként már nehéz olyan
dolgot kérni, amit teljesíthetne is a Mikulás. Én elsôsorban
egészséget szeretnék az egész
családomnak, és azt, hogy
mindenki tudjon örülni a
legapróbb ajándékoknak is.
Sajnos manapság már minden
ünnep ellaposodott, és az emberek egymás iránti figyelme
szintén. Nagyobb megértést,
odafigyelést kívánnék embertársainknak, és elsôdlegesen
említeném a szeretetet. Ezeken kívül biztos kérnék a közalkalmazottaknak nagyobb fizetést, és a családoknak jobb
megélhetést.

KÉK hírek
Erôss Elemér rendôr alezredes, osztályvezetô tájékoztatójából november második felének rendôrségi történéseirôl értesülhettünk.
• November 15-én a délutáni órákban Csönge és
Ostffyasszonyfa között történt sérülés nélküli közlekedési
baleset. Két gépjármû ütközött össze, az egyik vezetôje ittas állapotú volt.
• November 17-én a helyi fémátvevô telepen megtalálták az
elôzô nap eltulajdonított hulladék vasat, az elkövetô kilétét megállapította a rendôrség, ellene eljárást kezdeményeztek.
• A délutáni órákban egy celldömölki hölgyet állítottak elô
a rendôrök, aki jármûvét ittas állapotban vezette, a szakértô véleménye szerint súlyos fokú alkoholos befolyásoltság alatt állt.
• November 18-ra virradó reggel vették észre a tulajdonosok,
hogy a Pápai úton a Tüzép telep irodaházába betörtek és
onnan számítógépet tulajdonítottak el.
• A délelôtti órákban az izsákfai erdô melletti fôútról elôállítottak egy tiltott kéjelgést elkövetô hölgyet.
• November 19-én a reggeli órákban a Celldömölk-Mersevát
közötti útszakaszon sérülés nélküli közlekedési baleset
történt.
• Hét óra körüli idôben jelentették, hogy a Baross utcában
egy családi házba betörtek és onnan egy Nokia típusú mobiltelefont tulajdonítottak el.
• A déli órákban a Budai Nagy Antal utcából jelentették,
hogy lakásukba besurrant egy férfi, aki miután észrevet-

Somogyiné
Csihar Orsolya

Nyugalmat kérnék az embereknek, ne legyenek feszültek,
túlhajszoltak, rohanók. Ne
kelljen félteni a munkahelyeket és nagyobb anyagi biztonság legyen, hiszen a gyerekek
taníttatása mindenkinek sok
pénzbe kerül. Persze, legfontosabb az egészség, hiszen
anélkül nincs boldogság sem.
Hiába a sok pénz, ha egészség
nincs. Az emberekbôl sajnos
kiveszett az emberség, a
megértés, a szolidaritás, sajnos inkább bántják egymást.
Ezt is jó lenne megszüntetni,
és helyreállítani ezeket az eltûnt értékeket.

Legliné
Panyi Tímea

A három legfontosabb dolognak az egészséget, a megértést, és a szeretetet tartom,
ezért elsôsorban ezeket kérném a Mikulástól. Mindezek
mellett az is jó lenne, ha a
gazdasági válság ellenére is
stabilak maradhatnának a
munkahelyek, és senkinek
nem kellene tartani az elbocsátásoktól, létszámleépítésektôl. Az anyagi biztonság is
fontos, hiszen anélkül sajnos
nem lehet boldogulni. Napjainkban az emberek közti
összetartás, egymás iránti bizalom is kiveszôben van, ezeket is szívesen pótoltatnám.

ték, elmenekült. Az elkövetôt rövid idôn belül a rendôrjárôr elfogta, ellene büntetôeljárás indult.
• November 21-én 9.00 óra körül ismeretlen személy Celldömölkön, a Mikes utcában villanyóra leolvasónak kiadva
magát bement egy házhoz és onnan az idôs sértett figyelmetlenségét kihasználva 21.000 Ft-ot tulajdonított el.
• November 23-án a reggeli órákban a 8-as számú fôúton történt közlekedési baleset, egy kisteherautó belecsúszott az
árokba. Személyi sérülés nem történt.
• Az esti órákban Celldömölk-Mersevát között történt közlekedési baleset. Egy feltehetôen ittas gyalogos nekiesett
egy mellette elhaladó személygépkocsi oldalának. A gyalogos súlyos sérüléseket szenvedett.
• Éjszaka ismeretlen tettesek betörtek a celldömölki védônôi szolgálat irodájába és onnan 2 db számítógépet tulajdonítottak el.
• November 26-án a délelôtti órákban a 8-as számú fôúton
történt sérülés nélküli baleset. Egy balra bekanyarodó jármûnek nem adtak elsôbbséget.
• A kora esti órákban Mesteriben kellett családi veszekedés
miatt intézkedni.
• November 27-én a kora esti órákban Izsákfa körzetében
vadbaleset történt, melynek következtében egy kisteherautó az árokba hajtott. A gépkocsiban 300.000 Ft kár keletkezett, személyi sérülés nem történt.
Erôss alezredes elmondta még, hogy az utóbbi 2 hétben
több betörés is történt Celldömölkön, melyek során az elkövetô számítógépeket vitt el. A rendôrség kéri, hogy ha bárkinek esetleges információja van a számítógépek hollétérôl, vagy az elkövetô személyérôl, jelezze a rendôrkapitányságon.
»RL
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Mercz Gáborra emlékeztek
November 29-30-án rendezték a celldömölki városi sportcsarnokban a harmadik
Mercz Gábor emléktornát. A 2006 májusában, autóbalesetben elhunyt sportoló emlékére életre hívott országos ranglista-verseny mezônye az idei éven is nagyon erôs
volt. A szombati napon az ifjúsági kategória küzdelmei kerültek lebonyolításra. A 32
páros, és 63 egyéni induló igazán élvezetes és színvonalas mérkôzést vívott egymással. A celldömölki színeket a Csupor
Máté – Talián Csaba páros képviselte, de
asztalhoz lépett még Orbán Renátó is, a
hévízi Gubicza Gergôvel az oldalán. Sajnos
egyiküknek sem sikerült a fôtáblára kerülés. A döntôbe a remekül játszó Kosiba Dániel – Sebestyén Péter kettôs képviselte a
Wink AC színeit, ellenfelük a Schaffer Dániel (Malév) – Korponai Dániel (Félegyháza) duó volt. A végsô gyôzelem egy percig
sem forgott veszélyben Kosibáék számára,
hisz magabiztos 3-0-ás diadalt arattak. Az
egyéni mezônyben sem sikerült a celli játékosoknak felkerülni a fôtáblára. Sikerült
viszont duplázni Kosiba Dánielnek, aki a
döntôben, a szintén Wink színekben szereplô, Perei Gergelyt verte 4-0 arányban.
Eredmények:
Ifi páros selejtezô: Csupor, Talián (Celldömölk) – Fixl, Szarka (SZAK) 1:3.
Orbán (Celldömölk), Gubicza (Hévíz) –
Szöllôsi, Biedermann (Orosháza) 2:3.
Páros döntô: Kosiba, Sebestyén (Wink AC)
– Schaffer, Korponai 3:0.

Helyezések:
1. Kosiba Dániel, Sebestyén Péter Wink AC
2. Schaffer Dániel, Korponai Dániel Malév/Félegyháza
3. Tóth Tamás, Sáhó Benjamin BVSC
4. Perei Gergely, Palatinus Martin Wink AC
Egyéni döntô: Kosiba – Perei 4:0
Helyezések:
1. Kosiba Dániel Wink AC
2. Perei Gergely Wink AC
3. Móricz Máté Weisenkirchen
4. Do Phuong Nam BVSC.
Az vasárnapi felnôtt mezônyben a magyar
élvonal színe-java asztalhoz állt. A párosok
és az egyéni meccsek is tartogattak meglepetéseket. Párosban a Lindner – Molnár celli,
és a Zwickl – Nagy (BVSC) kettôs is idô elôtt
befejezte a küzdelmeket, míg egyéniben is a
fôtáblán búcsúzott Lindner Ádám és Molnár
Krisztián. Utóbbit, a késôbb ezüstérmet szerzô csapattársa, Podpinka András búcsúztatta.
Eredmények:
Felnôtt páros fôtábla: Lindner, Molnár
(Celldömölk) – Marsi, Németh J. 1:3.
Páros döntô: Podpinka (Celldömölk), Demeter – Marsi, Németh J. 1:3.
Helyezések:
1. Marsi Márton, Németh János Langenlois
/ Vorchdorf
2. Podpinka András, Demeter Lehel Celldömölk / Wels
3. Witsek Iván, Muskó Péter Sachsendöbeln
4. Fazekas Péter, Kriston Dániel Sorodinsk
/ Büki TK.

MAGABIZTOS GYÔZELEM A MEGYEI RANGADÓN
Celldömölki VSE-Mávépcell-Sárvári Kinizsi 36:28
(19:14).
NB II-es nôi kézilabda-mérkôzés, Celldömölk,
100 nézô, vezette: Büki, Nyéki.
Celldömölk: Mendel - SZILVÁGYI 4, Fûzfa,
SZOMORKOVITS A. 7, SZOMORKOVITS L. 12,
KAZÁRI 6, GEIGER CS. 3. Csere: BALOGH (kapus), Farkas, Geiger Sz. 4, Foglszinger,
Mestery, Nagy, Németh. Edzô: Salamonné
Csótár Adrienn.
Sárvár: Takács - Horváth H. 1, Matetits 9,
Pupp 1, Zsohár 9, Soós 4, Kertész 3. Csere:
Kalmár, Varga, Bátorfiné (kapus), Pártli,
Szalai, Fehér, Németh 1. Edzô: Vilics Tamás.
Az izgalmasnak ígérkezô megyei rangadó elsô perceiben fej-fej melletti küzdelem folyt,
felváltva lôtték a gólokat a csapatok. A foly-

tatásban rövid idôre fölénybe kerültek a vendégek, és két góllal meg is léptek (8. perc:
3:5). Örömük azonban nem tartott sokáig,
hisz a celli lányok egyre inkább belelendültek a játékba, és az elsô játékrész vége elôtt
már öt góllal vezettek (25. perc: 16:11). Fordulás után mindkét gárdának volt egy-egy jó
szériája. Elôbb a hazaiak léptek meg (24:15),
majd a vendégek rázták meg magukat
(26:21), de öt gólnál közelebb nem sikerült
kerülniük. Olyannyira nem, hogy hét perccel
a vége elôtt már tíz gól volt a különbség a
két fél között. (33:23). A lefújásig két gólt le
tudott faragni a Sárvár, de így is magabiztos
celldömölki gyôzelem született. Ifi: 17:18.
Ld.: Mestery 9, Dobány 6, ill. Fehér 7, Soós 5.
»CSUKA LÁSZLÓ

É R T E S Í T É S A Szent Benedek Katolikus Általános Iskola tájékoztatja a leendô elsô osztályosok szüleit, gondviselôit, hogy aki ebbe az iskolába kívánja íratni leendô elsô osztályos gyermekét, jelentkezési szándéknyilatkozatát 2009. január 26-ig szíveskedjék leadni az intézmény titkárságán! Az iskolába való felvételrôl 2009. február
6-ig értesítést küldenek. Jelentkezési lapot az óvodákban ill. a Szent Benedek Katolikus Általános Iskolában lehet
kérni. A beiratkozás hivatalos idôpontját a késôbbiekben határozza meg Celldömölk Város Önkormányzata.
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Egyéni döntô: Fazekas – Podpinka 4:2
Helyezések:
1. Fazekas Péter Sorodinsk
2. Podpinka András Celldömölk
3. Németh János Vorchdorf
4. Kosiba Dániel Wink AC
Az emléktorna díjait Fehér László, városunk
polgármestere, Balázs Béla, a CVSECellsport Kft. ügyvezetôje, és Merczné Simon Csilla, Mercz Gábor özvegye adta át.
A rendkívül erôs mezôny és a rendezvény
színvonala méltó emléket állított a fiatalon
elhunyt sportolónak.
• • •
NB II.
Komlói Bányász SK – CVSE-MÁVÉPCELL-Vörsas II.
8:10
Kun Tibor 4, Pávics Péter 3, Ölbei Péter 1,
Teket Attila 1, Kun-Ölbei páros. Nagy küzdelemben nyertek a celliek, a jó erôkbôl
álló Komló ellen.
NB III.
CVSE-MÁVÉPCELL-Vörsas III. – Zalakomár SE 8:10.
Fehér László 3, Tarr Sándor 3, Balázs Gyula
2. A párosok elúsztak és ezt az elônyt a
vendégek megtartották.
NB III.
CVSE-MÁVÉPCELL-Vörsas IV. – Gyôri Vertikál SE
13:5.
Máthé Gyula 4, Orbán Renátó 4, Lukács Balázs 3, Csupor Máté 1, Máthé – Lukács páros.
Magabiztos hazai gyôzelem született.
»CSUKA LÁSZLÓ

ÚJABB SÚLYOS VERESÉG
Várpalotai DSE-Unio- Celldömölki
VSE-Mávépcell 42:25 (19:10). – NB IIes férfi kézilabda-mérkôzés, Várpalota, 150 nézô, NB/II-es férfi kézilabda-mérkôzés, vezette: Nagy, Tóth.
CVSE: Csönge – Németh B., László 1,
Derzsényi 5, Ludvig 1, Rozmán 11,
Berghoffer 4. Csere: Németh Z. 3.
Edzô: Fancsali Ferenc.
A celldömölki csapat körülbelül 20
percig tartotta magát, de az elsô félidô végére már eldôlt a mérkôzés
sorsa. A második játékrész sem hozott változást a játék képében, továbbra is macska-egér harc folyt a
pályán. Várpalota akkor lôtt gólt –
labdaszerzés után, gyors leindításból
–, amikor akart. A celldömölkiek nem
tudták megnehezíteni a házigazda
dolgát, és a végén újabb kiütéses
vereséget szenvedtek. – Ifi: 42:26
(23:12). – Jók: Günter 5, László, Németh B. 5-5.
»CSUKA
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» SPORT

Számok tükrében a bajnokság
Kezdjük a leglényegesebb számmal: az ôszi
szezont a CVSE NB II. labdarúgócsapata a negyedik helyen zárta. Három ponttal lemaradva a dobogó harmadik fokán álló Lipót együttesétôl és egy ponttal megelôzve a nagyot finiselô Sárvár együttesét. Csak emlékeztetôül:
a bajnoki címért való küzdelem egyre inkább
két csapat versengésére szûkül, név szerint a
Veszprémére és a Hévízére. Mindkét városban
hosszú idôszakon keresztül magasabb osztályban ûzték a labdarúgást, a létesítmények
adottak, a háttér biztosítottnak tûnik egy esetleges végsô siker esetén is. Érdekesség, hogy
az elsô négy helyen négy különbözô megye
csapata osztozik, sorrendben Veszprém, Zala,
Gyôr-Moson-Sopron, majd Vas. A Cell a hat
Vas megyei csapat közül a legjobb eredményt
elért csapat, és mivel az NB II-ben nincs vasi
csapat, visszaszerezte a szombathelyi Haladás
mögötti második helyét a megyei erôsorrendben. A bajnokság elsô félidejében 404 gólt
rúgtak és értelemszerûen kaptak a csapatok.
A legtöbb gólt az élen álló Veszprém érte el,
szám szerint 41-et, a legkevesebbet az utolsó
helyen álló Vép, összesen 10 találatot jegyeztek. Legkevesebbszer, kilencszer a Veszprém
védelmének kellett kapitulálnia, legtöbbször
az utolsó elôtti helyen álló Tapolcának, 46szor. Gólrúgói öröme összesen 146 játékosnak
volt, a gólkirályi címen egyelôre ketten osz-

tozkodnak: Marosvölgyi Tamás a Veszprémbôl
és Koronczai Roland a Sárvárból, ôk fejenként
18-18 gólnál tartanak. Némileg lemaradva ettôl a számtól, de a dobogó harmadik fokán
Németh József áll 10 találattal, miként a 4–7.
helyen találjuk Gyôrvári Gábort a maga 9 góljával. Ugyanennyi találatig jutott egy volt celli
játékos, Fonnyadt Balázs az Ajka-Padragkút
színeiben és szintén szépen termelt a 16 éves
Skriba Máté is a Haladás csapatában, 5 góljával a 17-24. helyen áll. A sorsolás szeszélye
folytán a hazai pálya elônyét a Veszprém és
a Hévíz csak hatszor-hatszor élvezhette, ki is
használták e ritka alkalmakat: a Veszprém
100%-os otthon, a Hévíz egyszer döntetlent
játszott éppen a Veszprémmel. A hazai tabellán közel 80%-os teljesítménnyel a Sárvár áll a harmadik helyen, a Cell 67%-os teljesítménye a 4-6. helyre volt elég. Idegenben a legveszélyesebb csapat címet a Lipót
érdemelte ki 79%-os teljesítménnyel, a
Veszprém és a Hévíz elôtt. A Cell a negyedik
helyen áll, itt is a 67%-os teljesítményével.
Idén mindegy volt tehát, hogy itthon vagy
idegenben játszottak a fiúk, az eredményességük megegyezett. Az már mélyebb szakmai tudást és elemzést igényelne, hogy ez
minek köszönhetô, hiszen ilyen idegenbeli
mérleg erôteljesebb hazai szereplésre is feljogosíthatna. Pedig még a Berzsenyiek és

így a város címerében lévô állat, az oroszlán
is a csapattal együtt futott ki a hazai gyepre,
kedves kabalaállattá válva. Végezetül ejtsünk néhány mondatot a sportszerûségi versenyrôl is. Ebben a versengésben a Csesztreg és a Sárvár végzett az élen holtversenyben, egyik csapatból sem állítottak ki játékost és 22-22 sárga lapot gyûjtöttek összesen. A harmadik helyrôl éppen csak lemaradt a Sopron mögött a Cell, a maga egy
kiállításával és 24 sárga lapjával. Ha figyelembe vesszük azt is, hogy az az egy kiállítás is Sallér Márk minimum furcsa kiállítása
volt, azért is gratulálhatunk a csapatnak,
hogy eredményét ilyen sportszerû módon
érte el. A legidegesebb hangulatban a vépiek és a badacsonytomajiak fociztak, a 4-4
kiállítás az eredményességükre is láthatóan
kihatott. Nem lehet büszke - bár az eredményességüket kevésbé befolyásolta- a veszprémi és a hévízi csapat a maga 3-3 piros és
31, illetve 26 sárga lapjára. Tényleg befejezésül álljon itt egy utolsó szám, már csak 90
nap és ha az idôjárás is megengedi, újra
elindul útjára a bôrgolyó, március 7-én a
Veszprém ellen hazai pályán. Mit is kívánhatnánk az új szezonra? Soha ne legyen
rosszabb éved, celldömölki labdarúgás, mint
amilyen a 2008-as volt. Hajrá CVSE!
»DOTTO

Elôkelô helyezés rockysainknak
A mûvelôdési központban mûködô Rocky
Dilly Akrobatikus Rock & Roll Club táncosai
folyamatosan remekelnek a különbözô
rangú versenyeken. Legfrissebb eredmény
a rockysok házatájáról egy világkupán
elért harmadik helyezés.
Három héttel ezelôtt Nyíradonyban rendezték meg az Akrobatikus Rock and Roll
Junior Világkupát. A világviadalon három
kategóriában húsz ország közel 350 táncosa mérte össze tudását. Magyarországot
minden kategóriában tíz páros képviselte,
a celldömölki színeket két páros: Németh
János és Huszár Bianka, valamint Kovács Tibor és Haramia Nikolett. A rocky-dillys párosok dobogós és dobogó közeli helyeken zár-

Új

I M P R E S S Z U M

»Kemenesalja
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
megjelenik kéthetente

kovács tibor és haramia nikolett

ták az országos versenyeket, így az edzô,
Koszogovits Norbert jó elôjelekkel tekintett a
Junior Világkupa elé. A Németh János - Huszár Bianka párosnak itt kevésbé volt szerencséje, de így is a 16. helyen végzett. A világ-

ranglistán hetedik helyen álló Kovács Tibor –
Haramia Nikolett vegyespáros pedig a hatvan párost számláló mezônyben mindvégig
kiemelkedôen teljesített és jutott a hetes
döntôbe, ahonnét a zsûri egyöntetû pontozása révén a harmadik helyen zárt. A sikeres
duó november 22-én Mariborban indult volna a Junior Világbajnokságon, azonban egy
sajnálatos sérülés hátráltatta szereplésüket.
A rockysok november 29-én Gyöngyösön
vettek részt a páros Magyar Bajnokságon,
ahol a kicsiktôl a nagyokig hét rocky-dilly páros képviseltette magát, és igyekezett a legjobbak közé jutni. Ezen verseny eredményérôl lapzártánkig nem értesültünk.
»REINER ANITA

felelôs kiadó: Bakó István • felelôs szerkesztô: Györéné Losoncz Andrea • szerkesztôség: Csuka László,
Dummel Ottó, Farkas Gábor, Káldos Gyula, Major Tamás (fotó), Reiner Anita, Rozmán László, Takács
Mária, Vass Veronika, Völgyi László (nívódíjas), Horváth Lajos (örökös tag) • hirdetésszervezô: Nagy
Antal (06 70/338-9880) • szerkesztôség: 9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1. Telefon: 95/525-810 •
E-mail: ujkemenesalja@freemail.hu; ujkemenesalja@gmail.com • lapterv: Horváth Attila • nyomda:
Antók Nyomda Celldömölk • ISSN 0865-1175 • Lapzárta: minden páratlan hét péntek • Elôfizetés
vidékre: egy évre 1.440 Ft, félévre 780 Ft, egy hónapra 170 Ft.
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VEGYES «

PÁLYÁZAT
Celldömölk Város Önkormányzata a köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10.§. (1) bekezdése
alapján pályázatot hirdet. Celldömölk Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala szervezeti egységébe
nem sorolt belsô ellenôr munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony idôtartama: határozatlan idejû közszolgálati jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô. A munkavégzés helye: 9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1. A munkakörhöz tartozó fôbb tevékenységi
körök: A 193/2003./XI.26./ Korm.rendelet 12.14. §.ában meghatározott feladatok. Jogállás, illetmény, juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992.évi
XXIII. Törvény rendelkezései az irányadók. A pályázattal
kapcsolatban további információt a www.celldomolk.hu
vagy a www.kszk.gov.hu honlapon szerezhet.

Új Kemenesalja » 2008. 10. 24.

Ötven éves az ostffyasszonyfai
takarékszövetkezet
Fennállásának 50. évét ünnepelte 2008. november 13-án a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet ostffyasszonyfai kirendeltsége. Elôször Molnár Árpád, a takarékszövetkezet elnök-ügyvezetôje köszöntötte a dolgozókat,
alapítókat, takarékszövetkezeti
tagokat: 50 év hosszú idô, amikor megalakultak Ostffyasszony-

tézmény számláját vezetik, ezen
felül büszke arra is, hogy több
helyi kis- és középvállalkozás is
beléjük helyezte bizalmát.
Ugyanakkor a helyi kulturális és
sportegyesületek is náluk vezetik számlájukat. Szólt a pénzügyi
válságról is: alapjaiban nem érinti a takarékszövetkezeteket, hiszen ôk forintforrásból gyûjtik a

fán, még senki sem gondolt kötvényekre, nyugdíj-elôtakarékosságra, gazdahitelre, életbiztosítás alapú személyi hitelre. Ma
már a felsoroltakon kívül a helyi
erôk összefogással pályázhatnak
a falu fejlesztésére, szép példája
ez a civilek és önkormányzat
együttmûködésének. Amikor nagyobb projektre pályáznak, a takarékszövetkezetek hitellel tudják segíteni az önerô pótlását. Az
elnök hangsúlyozta az informatikai fejlesztést és a szakmai felkészültséget, a külsô-belsô megjelenést; azt, mennyire fontos,
hogy a kirendeltség beépült a
falu életébe, kiegyensúlyozottak
a kapcsolatok. Ezt bizonyítja,
hogy – amennyire tehetik – támogatják a helyi egyesületeket,
rendezvényeket. Az ostffyasszonyfai kirendeltségen öt in-

hiteleket, és az sem mellékes,
hogy 100%-ban magyar tulajdonban vannak. Fokozódik
ugyan a munkanélküliség, csökkennek a reáljövedelmek, a hitelkérelem feltételének megfelelôségét ezután még körültekintôbben ellenôrzik. Molnár Árpád ezután megköszönte a bizalmat a helyi és környékbeli lakosságnak, önkormányzatoknak, a
dolgozóknak, az alapító tagoknak, hogy a takarékszövetkezet
méltó pozíciót vívott ki. Az elnök-ügyvezetô után Gecse József, Ostffyasszonyfa polgármestere mondta el, hogy mennyire
fontosnak tartja, hogy a banki
szolgáltatást helyben tudják intézni, és hangsúlyozta a bizalmat mint értéket, hiszen erre
épül immár 50 éve a falu és a
pénzintézet kapcsolata.

A Kiscelli Templom Alapítvány megköszöni mindazok támogatását,akik 2007-ben személyi jövedelemadójuk
1%-át felajánlották az alapítvány javára. Az 514.414 Ft
értékû összeget a celldömölki Bencés Apátsági templom
az elektromos fûtés építésére és szerelésére fordította.
A tisztelt támogatókra a következô évben is számítunk.
Adószámunk: 19246114-1-18
KÖSZÖNETTEL: NAGY PÉTER, PLÉBÁNOS ÉS KURATÓRIUM ELNÔK

GYÓGY- ÉS
ÉLMÉNYFÜRDÔ
CELLDÖMÖLK, SPORT UTCA 8. • 95/525-070

Töltôdjön fel a vulkán erejével!
AJÁNDÉKOZZON KARÁCSONYRA
egyéni igényekhez szabott
VULKÁN GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDÔ UTALVÁNYT!

Egész évben széleskörû fürdô- és
wellness-szolgáltatásokkal várjuk vendégeinket!

» APRÓHIRDETÉS
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Celldömölk központjában 1 + 2 félszobás, harmadik emeleti, 57 m2
lakóterületû lakás eladó. Tel.: 06 20/962-4202.
Celldömölk központjában 1 + 1/2 szobás, második emeleti, egyedi
fûtésû 44 m2 lakóterületû lakás eladó. Tel.: 06 20/330-8484
Mellékjövödelem nemzetközi cégnél! Érdeklôdni 17.00 után a
20/414-6122 telefonszámon.
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Forint alapon
– biztos alapon!

D I V A T

Celldömölk, Koptik Odó u 1.
Tel.: 06 30/9692-003, 06 30/6503-513
Nyitva: 8–12-ig, 13–17-ig, szombaton 7–11-ig
renata33@citromail.hu

Kedves ballagó diákok.
Mi már most gondolunk Rátok!
Kínálunk üzletünkben öltönyöket,
ingeket, nyakkendôket és kiegészítôket.

Osztályrendelés esetén
15–20% engedményt adunk.
Öltönyök 20% • szövetkabátok 20%
• zakók 10% • ingek 10%
• nadrágok 10% kedvezménnyel kaphatók!

Szeretettel várunk mindenkit!

PATYOLAT SZALON
átadás-átvétel hétfôi és csütörtöki
szállítással, egyhetes átfutással
a Gentlemen's FÉRFI DIVATÁRU
BOLTBAN
Vállalunk:
• Darabáras mosást
• Gépi mosást szalonban
• Fertôtlenítô mosást orvosi rendelôk részére
• Vegytisztítást lakosság és közület részére

Várjuk kedves vásárlóinkat!

Forint személyi kölcsön
(devizahitel kiváltására is)
2 millió Ft-ig
a Répcelak és Vidéke
Takarékszövetkezet Celldömölki,
Ostffyasszonyfai és Vönöcki
Kirendeltségeinél.
Pl. 300.000 Ft akár 6.500 Ft-os
havi részlettel.
Nézzen be hozzánk – megéri!

Az akció 2008. november 3–
december 31-ig tart.
Répcelak, Petôfi S. u. 50. • Tel.: 95/588-666, 588-667
FAX: 95/588-668 E-MAIL: repcelaktaksz@globonet.hu
INTERNET: www.repcelaktksz.hu
Celldömölk I., Kossuth L. u. 18.
Tel./fax: 95/420-035

Celldömölk II., Hegyi u. 1.
Tel./fax: 95/420-507

Ostffyasszonyfa, Kossuth u. 60.
Tel./fax: 95/394-005

Vönöck, Kossuth L. u. 69/b
Tel./fax: 95/485-010

THM: 17,54%
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TOTYA BUSZ
www.totyabusz.hu
Tel.: 06/70/379-7627, 06/70/317-8108
KÜLFÖLDI, BELFÖLDI
SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS 3 CSILLAGOS
LÉGKONDICIONÁLT LUXUS AUTÓBUSSZAL
(49+1 fô)

ADVENTI VÁSÁR BÉCSBEN!
AKCIÓS ÚT 2008. DECEMBER 14-ÉN A TOTYA BUSSZAL!
(Légkondicionált 3 csillagos luxus autóbusszal) 4.500 Ft/fô
A BUSZON: BÜFÉ, VIDEÓ, DVD, (toalett) használati lehetôség!

INDULÁS: Celldömölkrôl 7.00 órakor
ÉRKEZÉS: Celldömölkre az esti órákban
JELENTKEZNI: 70/338-9880, 70/379-7627
HA IGAZÁN KÉNYELMESEN ÉS LUXUS KÖRÜLMÉNYEK KÖZT
SZERETNÉNEK UTAZNI, KERESSÉK A TOTYABUSZT!

Kedves Vendégeink!
Téli idôszakban a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár nyitvatarásához igazodva hétfônként a Caffé Löli is szünnapot tart!
A HÉT TÖBBI NAPJÁN SZERETTEL VÁRUNK MINDENKIT!
Családja társaságában, gyermekeivel együtt is szívesen látjuk!
A kicsiknek játszósarkot alakítottunk ki.
Kínálatunkat: közel 30 féle szálas teával, VALÓDI
GYERMEKKORUNKAT IDÉZÔ TEJSZÍNHAB-bal készült gesztenyepürével, forró
kakaóval és a már közkedvelt MARLENKA-val bôvítettük!
Dacolva a téllel, üzletünkben továbbra is kapható Carte Dor fagylalt több féle ízben!

FORRALT borunkat a kávézó
teraszán is árusítjuk!
(elvihetô, hôtartó pohárban)
• hogy ezzel is hozzájáruljunk egy téli
romantikus séta felejthetetlen hangulatához,
• hogy elviselhetôbb legyen a munkából
hazavezetô út egy kimerítô nap után,
• vagy, hogy enyhítsük a kutyasétáltatás
fáradalmait!

Celldömölk, Szentháromság tér 6.

A Celli Bé-Ke Bt. Ékszerboltjában tovább
folytatódnak a kedvezményes ünnepi hetek!
Folyamatos akcióink:
egyes arany ékszerek
–15%
egyes ezüst ékszerek –20% és –30%
minden Festina férfi karóra
–20%
Akcióink a készlet erejéig érvényesek!
Ha szeretné elkerülni az ünnepi tolongást,
ha szeretne nyugodtan és nagy választékból
vásárolni, most érdemes betérnie hozzánk!
Ha kifogyott az ötletekbôl,
mivel lepje meg szeretteit, segítünk.
Ajándékozzon vásárlási utalványt, ami 2.000 Ft,
5.000 Ft és 10.000 Ft értékben kapható!
Karácsonyi díszcsomagolók széles választékát
kínáljuk az ékszerek, órák, díszmûáruk mellé!

VÁLASZTÉK – MINÔSÉG – KEDVEZÔ ÁR
Ünnepi nyitva tartás:
hétfô–péntek: 8.00–17.00-ig, szombat: 8.00–12.00-ig
december 14-én, ezüst vasárnap: 9.00–12.00-ig
december 21-én, arany vasárnap: 9.00–12.00-ig
december 24-én, szerdán: 8.00–12.00-ig

