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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:

8.416.685 Ft–16.990.731 Ft

Érdeklôdni: 95/422-493, 70/317-4194

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új esztendôt!

Forint alapon 
– biztos alapon! 

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

Kellemes karácsonyi ünnepeket és
Boldog új esztendôt kívánunk!

Celldömölk I., Kossuth L. u. 18.
Tel./fax: 95/420-035

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

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

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

THM: 17,54%

Celldömölk, Kossuth L . u. 16. • Telefon: 95/423-423
A tájékoztatás nem teljeskörü, részletek és további információ: 
www.cellkabel.hu címen található!
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Novemberies esôs, sáros idô van, pedig
decembert írunk. A napnak sincs kedve
ébren lenni: késôn kel, korán nyugszik.
Amikor fenn van, sem igen látjuk, boron-
gós az ég. Rohanunk megállás nélkül.
Dolgozunk, összeszedjük a gyerekeket,
vásárolunk (vagy fordítva, mert úgy gyor-
sabb), hazaérve folytatjuk: a reggeli edé-
nyek mosogatása (meg a tegnapiaké is)
még hátra van, egy gyors takarítás, az
egyik gyereket úszni viszem, és a másik?
Hova tegyem a másik gyerekem? Megol-
dom. A férjemmel telefonon tartjuk a
kapcsolatot: én az egyik gyerekkel az
uszodában vagyok, ô még nem ért haza.
Akkor a másik gyerekem egyedül van ott-
hon… Hogy miért nem hoztam magam-
mal? Mert amikor elhoztam, bezárkózott
a szekrénybe. Ahova mások a csomagot
rakják. Fél óráig kerestük, és kivert a víz,
mire megtaláltuk. Akkor elhatároztam,

hogy nem jövök többé két gyerekkel
uszodába. No, végre! Hazaért a férjem.
Hazafelé örülgetünk a kicsivel, milyen
szépek a város fényei. Nem szállunk ki az
autóból, nem, arra nincs idô, csak menet
közben nézegetjük, hogy fenyôfa, hópihe,
csillag alakú fények díszlenek a villany-
oszlopokon. Szépek. Hazaérve vacsora,
fürdés, fekvés. Amikor kissé elcsendese-
dik a ház, és vasalok, elgondolkodom, mi-
lyen gyorsan felnônek. Egy Zorán-dal jut
eszembe: „Üres bölcsôt ringat a Hold fé-
nye, mindig ez a mese vége…”. És elha-
tározom, hogy holnap sokkal több idôt
töltök velük… De egyik nap megy a má-
sik után: kevés a velük töltött idô. 
Majd karácsonykor. Szeretem a ráérôs ka-
rácsonyokat, mert akkor vége-hossza
nincs a társasozásnak, az együtt játszás-
nak. Ha szép, fehér karácsonyunk lesz, so-
kat leszünk kinn a szabadban, sétálunk,

megnézzük a Betlehemet a templomban,
ha sok hó esik, szánkózunk is! És csinálunk
hóangyalt! Ha nem esik hó, társasozunk:
talán hoz a Jézuska a gyerekeknek társas-
játékot… Ha meg nem, játsszunk a régi-
vel. A rég elfeledettekkel. Még legidô-
sebb fiamat is rá tudom venni ilyenkor,
hogy játsszon velünk, pedig ô már kinôtt
ebbôl a korból. De együtt lenni jó! 
És közben a távolban élô szeretteinkre
gondolunk, azokra is, akikkel már soha
nem találkozhatunk. Elcsendesedünk,
megállunk, feltöltjük lelkünket, elme-
gyünk a templomba – délután, mert sze-
repelnek a gyerekek az istentiszteleten,
vagy az éjféli misére a születés misztériu-
ma miatt, hogy újra, ebben az évben is
átéljük a Csodát, hogy a Fiúisten ember
lett, és ennek mi is részesei lehetünk… 

»LOSONCZ ANDREA

Karácsony elôtti hangulatban

Királyi vendég

Jézus, bûnbánók testvére,
Szent karácsony ünnepére
készülve, Ô kér bennünket,
tárjuk felé szíveinket.
Ajándékokat hoz nekünk,
hogy széppé tegye ünnepünk. 
Ajándéka: lelkünk éke,
öröm, szeretet és béke.
Csillagként ragyog e három,
nincsen párja a világon!
És mivel mind mennybôl való,
fénye: el nem halványuló.
Szívbe rejthetô csillagok,
nekünk hozza, kicsik-nagyok. 
Tárjuk ki szívünk ajtaját,
jön már Jézus, a hû barát. 
Ajándékát ingyen adja,
boldog, aki elfogadja.
A szeretet nagy ünnepén,
Jézus: lelke által betér
mindazokhoz, akik várják, 
elôtte szívük kitárják.
S íme lám, tudtukon kívül,
a Királyt látják vendégül!
A királyoknak Királyát,
s Vele: három ajándékát.
Szívükbe, e kis terembe, 
s majd Nála, a végtelenbe!

Pecznyík Pál

Mûsorral egybekötött adventi vásárt tar-
tott a KMKK december 13-án és 14-én. 
A vásárnyitón az Ádám Jenô Zeneiskola nö-
vendékei mûködtek közre, a délelôtti órák-
ban kézmûves foglalkozásokkal várták a
gyermekeket, itt a csuhébáb-készítés, a fa-
faragás, az agyagozás alapjait sajátíthatták
el az érdeklôdôk. A kora délutáni órákban
ünnepi dalok, énekek teremtettek karácso-
nyi hangulatot, majd a KMKK-ban mûködô
táncegyüttesek, énekesek és versmondók
mutattak be ünnepi mûsort. Vasárnap a
Mézeskalácsos ünnepváró süteményeinek
illata idézte meg a karácsony hangulatát,
melynek díjazottjai Bolla Lászlóné, Busz-
nyák Renáta, Péter Sándorné, Szabó Valé-

ria, Tulok Józsefné és Withers Gabriella vol-
tak. A vásáron kínáltak könyvet szép szám-
mal, kézmûves termékeket, mézet vala-
mint karácsonyfa-díszeket.

»LA

Verssel ünnepeltek
A Városi Televízió Celldömölk Kht. a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtárral
közösen az idei évben is megrendezte az Adventi versünnep elnevezésû szavaló-
versenyt. A mintegy hetven kis- és nagydiák két kategóriában állt a háromtagú zsûri
elé advent harmadik vasárnapján. A várakozás idôszakához, illetve a karácsonyhoz
kapcsolódó versekkel nevezett 67 gyermek versengése a következô eredményekkel
zárult: „Lángocska” kategória (6–10 év): I. Bakk Kristóf (alsósági tagiskola), II.
Keresztes Míra (Városi Általános Iskola), III. Vraskó Zsófia (Városi Általános Iskola).
Különdíjasok: Domonkos Bálint (Városi Általános Iskola), Viszló Alexandra (nagysi-
monyi tagiskola). „Gyertyafény” kategória (11–16 év): I. Németh Kitti (Berzsenyi
Dániel Gimnázium), II. Németh Balázs (Szent Benedek Katolikus Általános Iskola), III.
Marton Mercédesz (Városi Általános Iskola).

»RA

Adventi vásár
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1928. november 25-én született Csornán,
vasutas családban. Általános iskolai tanul-
mányai egy részét Celldömölkön végezte. 
A gimnáziumi éveket jórészt Pápán, a ben-
cés gimnáziumban töltötte. Egyetemi tanul-
mányait a Pázmány Péter Tudományegye-
temen kezdte, és ugyanitt fejezte be azo-
kat, de az egyetemet ekkor már Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetemnek hívták. Így ka-
pott az ELTE-n 1951-ben magyar-történe-
lem szakos diplomát.
1951-ben helyezték Celldömölkre, az akkori
Gábor Áron Gimnáziumba, tanárnak. Hama-
rosan megbízták az újjászervezendô diákott-
hon igazgatói teendôinek ellátásával. Erre az
idôszakra esik a népi kollégiumok betiltása,
és ezek helyett szervezték a diákotthonokat.
A 70 tanulóval induló otthonban kellett új
nevelési tervet kialakítania. 
Célja az udvarias, szigorú, emberbarát, egy-
mást segítô magatartás kialakítása, a gim-
náziummal való jó kapcsolat volt. Fontosnak
tartotta a sportolási lehetôség biztosítását a
diákotthon lakóinak. Három év után vissza-
tért a gimnáziumba, és szaktárgyait tanítot-
ta. Több alkalommal vett részt diákjaival
együtt nyári építôtáborokban. 
1957-ben nevezték ki a Gábor Áron Gimná-
zium igazgatójává. 1958-ra elkészült az új
(mai) gimnázium épülete. Sok újdonságot
találtak az oktatók és a diákok: tornaterem,
biológiai, fizikai és kémiai elôadótermek. Et-
tôl kezdve minden évfolyamon három pár-
huzamos osztályt lehetett indítani. 
Tima igazgató úr jól látta el feladatát, az új
iskola irányítását. Az átköltözést követôen
felvetette a tantestületnek, hogy a gimná-

ziumot Kemenesalja szülöttérôl, Berzsenyi
Dánielrôl nevezzék el. Az elhatározást tett
követte, és egyévnyi küzdelmet követôen
a gimnázium megkapta a Berzsenyi Dániel
nevet. 
Az új épületben fellendült a sport- és a kul-
turális élet. A növendékek jól szerepeltek
ezeken a rendezvényeken. Ha az iskola ér-
deke úgy kívánta, volt celldömölkiek (Sze-
kér Gyula, Gosztonyi János és mások) segít-
ségét kérte. 1973 augusztusáig volt igazga-
tó, majd 1989-ben történt nyugdíjazásáig
az iskola tanáraként dolgozott. 
A rendszerváltást követôen kivette a részét a
helyi politikából: a Közmûvelôdési- és Sportbi-
zottság elnöke volt 1994-ig. Jelentôs szerepet
játszott az egyházi iskolák visszaadása, és az
alsósági sportcsarnok felépítése ügyében is.
1994-tôl 2002-ig, két cikluson át, városunk al-
polgármesteri tisztségét látta el. Hobbija a va-
dászat és szôlôtermesztés volt, tapasztalatai,
helyismerete nagy segítséget jelentettek az
önkormányzatnak. Élete szinte utolsó pillana-
táig hûségesen feljárt szeretett hegyére, a
Ság hegyre. 
Két alkalommal az Oktatásügy Kiváló Dolgo-
zója, Celldömölk Város Önkormányzatától
emléklapot kapott, ezen kívül aranydiplo-
más tanári oklevél tulajdonosa. Igyekezett
minden meghívásnak eleget tenni, így gya-
kori vendége volt érettségi találkozóknak,
egyéb rendezvényeknek. A Kemenesaljai
Baráti Kör tagja, aktív közösségi ember volt
élete utolsó pillanatáig. 
Tima Lászlót Celldömölk Város Önkormány-
zata saját halottjának tekinti.

»ÚK

In memoriam
Tima László
(1928–2008)

ÉTKEZÉSI JUTTATÁS 
A KÖZALKALMAZOTTAKNAK

2008. december 9-én rendkívüli kép-
viselô-testületi ülést tartott Celldö-
mölk Város Képviselô-testülete. Téma
a közalkalmazottak étkezési támoga-
tása volt. Mesterháziné Kovács Lilla, a
Pénzügyi Osztály vezetôje ismertette,
hogy a 2008-as évi költségvetésbe
4000 forintot terveztek egy fôre ha-
vonta, de a mûködési hiány csökken-
tése érdekében zárolták azzal a kité-
tellel, hogy ha meglesz rá a fedezet,
év végén kifizetik. Az önkormányzati
intézmények nagy része meg tudta
takarítani ezt az összeget. 
A határozati javaslatban három lehet-
séges variáció állt: a képviselô-testület
az intézményvezetôknek az étkezési
utalványok kifizetését A) nem engedé-
lyezi, B) engedélyezi 3.000 Ft/fô/hó
összegben, illetve C) engedélyezi
4.000 Ft/fô/ hó összegben. 
A képviselôk nagy része hajlott rá,
hogy 4000 forintos havi juttatást sza-
vazzon meg a közalkalmazottaknak,
amikor Söptei Józsefné alpolgármester
javaslatot tett 6000 forintos havi jutta-
tásra azzal az indokkal, hogy sajnos az
utóbbi idôben a közalkalmazottaknak
adható juttatások annyira leapadtak,
hogy már jutalmat sem osztanak ki
körükben, legalább az étkezési utalvá-
nyok összege legyen méltó. A képvi-
selôk a közalkalmazottak számára a
6.000 Ft-os havi étkezési utalványok
kiosztását szavazták meg.
Döntöttek a képviselôk Celldömölk vá-
rossá avatása 30 éves évfordulójának
megünneplésérôl. Az ünnepélyt 2009.
január 23-án tartják a KMKK és az ön-
kormányzat szervezésében.

»LOSONCZ ANDREA

2008. november végén a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ és Könyvtár galé-
riáján lakossági fórumot tartott Kovács
Ferenc országgyûlési képviselô (FI-
DESZ–MPSZ), a Vas Megyei Közgyûlés
elnöke. A jövô évi költségvetésrôl be-
szélt, arról, hogy az újabb megszigorí-
tott csomag nemcsak az önkormányza-
tokat lehetetleníti el, hanem a családo-
kat is. Több ezer dolgozó válik munka-
nélkülivé. Környékünkrôl, Jánosházáról
említett két üzemet, melyek eddig be-
szállítók voltak, de már nem kapnak

megrendeléseket. A közszférában sem
jobb a helyzet: ma az alkalmazottaktól
elvonják azokat a juttatásokat is, ame-
lyek eddig megillették ôket. 
Az újabb és újabb elvonások okaként
az önkormányzatok megnövekedett
alapfeladatait nevezte meg. Ezeket az
alapfeladatokat el kell látni, ilyen váro-
sunknak pl. az oktatás, szociális ellátás
stb. Vannak azonban önként vállalt
feladatok is, melyekre ugyanúgy szük-
ség van.  A képviselô ismertette a Fi-
desz állásfoglalását, miszerint Ma-

gyarországon alacsonyabb köztehervi-
selés kellene. Beszélt a kis- és közép-
vállalkozások jelentôségérôl, a gazda-
ságépítésben vállalt szerepükrôl is. 

»LA

LAKOSSÁGI FÓRUMOT TARTOTT KOVÁCS FERENC
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Megújul a városközpont
Celldömölk lakóinak régi vágya, hogy a
város központjának az a része, amelyet
eddig nem újítottak fel, új külsôt kapjon.
Uniós forrásból nyert támogatással ez a
közeljövôben meg is fog valósulni, 2008.
december 4-én ugyanis sajtótájékoztatót
tartott városunkban Tompa László, a Nyu-
gat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ta-
nács tagja, a gazdálkodásért felelôs mi-
niszter delegáltja és Fehér László, a Nyu-
gat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ta-
nács tagja, a Vas Megyei Többcélú Kis-
térségi Társulások delegáltja, Celldömölk
Város polgármestere a nyertes régiós pá-
lyázatokról, nevezetesen a városközpon-
tok funkcióbôvítô megújításáról. 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regioná-
lis Fejlesztési Programok Irányító Hatósága
a beérkezett 16 pályázatból kilenc nem
megyei jogú városnak ítélt meg
támogatást 3,7 milliárd forint ér-
tékben. Tompa László tájékozta-
tott, hogy Gyôr-Moson Sopron
megye 2, Zala 3, Vas megye pe-
dig 4 sikeres pályázatot mondhat
magáénak, Vas megye azért is
gyôztesnek mondhatja magát, hi-
szen a rendelkezésre álló keret
50%-át elnyerte. Vas megyébôl
Celldömölknek, Csepregnek, Kô-
szegnek és Vasvárnak ítéltek meg
támogatást uniós forrásból. 
Celldömölkön a városmag-rehabi-
litációs projekt mintegy 757 millió
forint összköltségû, melybôl 539
millió támogatást ítéltek meg a városnak, a
legmagasabb összeget a régióban, amely a
teljes pályázati összeg 15%-a. 
Fehér László polgármester elmondása sze-
rint a pályázatot 2008. június 16-án adták
be. Az önkormányzatnak 121 millió forin-
tot kell önerôként beruházni, a partnerek-
nek a saját forrása 97 millió forint. A város-
mag megújítási projektben részt vesz az
önkormányzat illetve helyi vállalkozók. 
A vállalkozók ötletei alapján felújítják a
volt Joachim-házat. Az épület az 1770-es
években épült, mûemléki védettséget él-
vez. Az épületet alakítják át vendéglátó-
egységgé, konzorciumi tagként a Cell-
Bahnbau Kft. vesz részt. A felújítás illetve
átalakítás összköltsége nettó 57 millió fo-
rint, ebbôl a megítélt támogatás 15 millió
forint, saját erô 42 millió forint. A másik
nyertes alprojekt a Kapuszín-ház felújítása
és átalakítása. Ennek az épületnek a tulaj-
donosa a Pannon Pipics Kft. Az átalakítás
összköltsége nettó 16,8 millió forint, ebbôl
a megítélt költség több mint 5 millió forint,
önerôként 11,7 millió forintot vállalt a vál-

lalkozó. A harmadik megítélt támogatást a
kereskedelmi központ épületének (volt
áruház) felújítása illetve bôvítése kapta.
Ennek az épületnek a tulajdonosa a Forró
Invest Kft. A beruházás összköltsége nettó
57,5 millió, az elnyert támogatás 14,5 mil-
lió forint, az önerô 42,9 millió forint.
Az önkormányzat részérôl felújítják a volt
tûzoltóság épületét, mely ellátná a városi
és kistérségi szintû kulturális és közösségi
célú feladatokat, hiszen egy kistérségi iro-
dacsoport és a helyi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat irodája kap majd helyet.
Ebben az épületben alakítanak ki nyilvá-
nos WC-t is, melynek megközelítése a
piac felôl lesz. A felújított Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ és Könyvtár épületé-
ben alakítottak ki egy art mozi funkció be-
fogadására alkalmas helyiséget, mely je-
lenleg szerkezetkész állapotban van. 

A nyertes pályázat által ennek a helyiség-
nek a befejezésére is sor kerül. A terem
nemcsak moziként üzemel majd, hanem
egyéb elôadások és rendezvények meg-
tartására is alkalmas lesz.
A pályázat leglátványosabb elemei a külsô
területek, a terek felújítása lesz. A pályázat
része az Ifjúság tér és a betorkoló utcák
nyomvonalának megváltoztatása, és ezen
a területen új parkolók kialakítása. 
Teljes egészében felújítják a Szenthárom-
ság teret: a tér közepén egy 40x80 méter
nagyságú, díszburkolattal ellátott össze-
függô terület jön létre, a tér két meghatá-
rozó pólusát a Szentháromság szobor és
egy kihelyezésre kerülô szökôkút alkotja. 
A Dr. Géfin Lajos tér a Kemenesaljai Mûve-
lôdési Központ és Könyvtár körül helyezke-
dik el, itt egy megújult díszburkolattal ellá-
tott rendezvénytér létesül. A tér mellett új
parkolókat alakítanak ki. A Hollósy Jusztini-
án térre sétányt terveztek. A munkálatokat
2009 nyarán, a terek megújításával kezdik,
és a tervek szerint 2010-re be is fejezik.

»LOSONCZ ANDREA

PROJEKTZÁRÁS 
A KISTÉRSÉGBEN
Sikeresen lezárult a kistérségi társu-
lás projektje, melynek során szociális
szakemberek képzéssorozaton vet-
tek részt. A záró foglalkozást a közel-
múltban rendezték meg.
Varga Diána, a Celldömölki Kistérség
Önkormányzatainak Többcélú Társu-
lása Munkaszervezetének vezetôje
köszöntötte a megjelenteket a Nép-
jóléti Szolgálatban tartott konferen-
cián, amely a Humánerôforrás Ope-
ratív Programban elnyert, A társadal-
mi befogadás hatékonyságának nö-
velése a szociális intézményrendszer
összefogásának újszerû értelmezése
által címû projekt képzéssorozatának
lezárása volt. Elmondta, hogy a kép-
zéseken a tervezett ötven jelentkezô
helyett nyolcvankilenc érdeklôdô –
közöttük a szociális szférában dolgo-
zó szakemberek és önkéntesek –
vettek részt. A tematikában kétszer
húszórás munkaerô-piaci és európai
uniós ismereteket nyújtó tréningek
szerepeltek, a résztvevôk a tanfolya-
mok végén oklevelet kaptak. Vizs-
gázni is kellett a kilencvenórás ECDL-
Start tanfolyam végén, amelyen az
információ-technológiai alapismere-
tekrôl, a szövegszerkesztésrôl, a táb-
lázatkezelésrôl és az internet-hasz-
nálatról szereztek jól kamatoztatható
tudást. 
A 140 órás szakmai tréningek során
a vezetôi képességek erôsítésével, a
társadalmi beilleszkedés segítésé-
vel, a stressz elleni stratégiákkal, ka-
maszkori konfliktusok kezelésével, a
reform életmód titkaival, önismeret-
tel foglalkoztak, ezen kívül a szakmai
napokon egyebek mellett a hiánybe-
tegségek kezelése, az öregséggel,
öregedéssel kapcsolatos lelki problé-
mák álltak a középpontban.
A Celldömölki kistérségben mûködô
szociális intézmények és szervezetek
szakemberei között többségben a
celldömölki népjóléti szolgálat dol-
gozói voltak – az intézmény a pro-
jektben konzorciumi partnere is volt
a celldömölki kistérségi társulásnak
–, de több résztvevô érkezett a já-
nosházi népjóléti szolgálatból, és a
házi jelzôrendszeres szolgálatban
dolgozó szakemberek, valamint ön-
kéntesek is részesei voltak a projekt-
nek. Az oktatást Ivánkovics András,
Licskainé Stipkovits Erika és Vén Ta-
más tartották, helyszínül a Népjóléti
Szolgálat, valamint a nagysimonyi
mûvelôdési ház szolgált. A projekt
eredménye lett egy weblap is,
amely munkaerô-piaci kereslet-kíná-
lat ablakokat is tartalmaz.

fehér lászló és tompa lászló a sajtótájékoztatón
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D Ö N T Ö T T E K  
A  B U R S A
Ö S Z T Ö N D Í J A K
K I O S Z T Á S Á R Ó L
Celldömölk Város Önkormányzatá-
nak Közmûvelôdési, Oktatási,
Gyámügyi és Sportbizottsága 2008.
november 20-án tartott ülésén el-
bírálta a 2009. évi Bursa Hungarica
Felsôoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázatra benyújtott kérel-
meket. 
Az A típusú pályázatra benyújtott
kérelmek száma 109 volt, ebbôl a
bizottság 90-et támogatott, egyet
kizárt, 18-at pedig elutasított. A tá-
mogatott kérelmek közül hat fônek
ítélt meg 5000 forintot havonta,
19-nek 4000-et, négy fô kap 3500
forintot, a legtöbben, 33-an kap-
hatnak 3000 forintot, hárman 2500
és 25-en 2000 forintot havonként.
A bizottság összesen kétmillió-hét-
százhatvanötezer forintot osztott ki
tíz hónapra, ez havi lebontásban
kettôszázhetvenhatezer-ötszáz fo-
rintot jelent.
A B típusú pályázatra jóval keve-
sebben, összesen húszan adták be
igényüket, közülük mindenkiét tá-
mogatta a bizottság. A megítélt tá-
mogatások a következôképpen
alakultak: egy fônek ítéltek meg
4000 forintot havonta, 12-nek
3000, 7 fônek pedig 2000 forintot
havonként. Ebben a kategóriában
270 ezer forintot osztanak ki öt hó-
napra, ez havi lebontásban 54 ezer
forintot jelent összesen.

»LA

A celldömölki Helyi Vidékfejlesztési Iroda
és a Sághegy LEADER Egyesület, az Új Ma-
gyarország Vidékfejlesztési Program III.
tengelyének 4 intézkedéscsoportját is-
mertetô szakmai fórumot szervezett Mes-
teriben, november 20-án. A szép számban
megjelent vendégeket Lórántfy Tibor kö-
szöntötte a község nevében, majd bemu-
tatta a Sághegy LEADER Egyesület elnökét,
valamint az egyesület nemrégiben felállt
munkaszervezetének tagjait. Dr. Galántai

György, az egyesület elnöke röviden be-
mutatta a szervezetet, ismertette a most
futó támogatási lehetôségeket. Szó esett
arról is, hogy a pályázatok leadási határ-
ideje 2008. november 30-ról 2009. január
10-re módosult, így azok is igénybe tudják
majd venni a támogatásokat, akiket a
szûk határidô visszariasztott volna. A közö-
sen megrendezett lakossági fórum máso-
dik felében a jelenlévôk feltehették kér-
déseiket a támogatási kérelmek kitöltésé-

vel, a támogatás megítélésével kapcsolat-
ban, de választ kaphattak minden olyan
kérdésre is, ami a támogatások igénybe-
vételének feltételeivel kapcsolatosak. Né-
meth Rudolfnétól, a Sághegy LEADER
Egyesület munkaszervezetének vezetôjé-
tôl megtudtuk, hogy a nemrégiben meg-
alakult munkaszervezet feladata a szak-
mai segítség nyújtása az erre igényt tar-
tóknak. Fordulhat hozzájuk bárki, aki
elakad a támogatás-igénylés bármely sza-
kaszában, vagy a kérelmek elektronikus
feltöltésére szeretné a munkaszervezetet
igénybe venni. 

»CSÁGOLY SZILVIA

Igaz, hogy eddig az idôjárás még nem
mutatta ki a foga fehérjét, de mivel a
naptár szerint már bôven bent vagyunk
a télben, bármelyik nap komolyra for-
dulhat az idô. Bakó István, a Város-
gondnokság ügyvezetôje számolt be az
intézmény téli felkészültségérôl.

» Milyen tevékenységet kellett elvégez-
ni a Városgondnokságnak?
– Igazából a feladatunk kettôs. Az egyik
a síkosság-mentesítéshez szükséges só-
mennyiség beszerzése, a másik pedig a
géppark összeállítása. Az elsôvel igazá-
ból nem sok gondunk volt, a sótárolónk
nyolcvanöt százalékos telítettségen van.

Tehát végül is – a tavalyi év enyhe telé-
nek köszönhetôen – a tárolónk tele van.
A hagyományos gépparkkal dolgozunk
az idei évben is. Gépjármûveink bevetés-
re készen állnak. Ezen kívül az elôzô
évekhez hasonlóan egy külsô vállalkozó-
val is kötöttünk keretszerzôdést. Ha eset-
leg nagy mennyiségû hó hullana a város-
ra, ô is azonnal munkába tud állni, és ko-
moly teljesítményû gépekkel segíti a Vá-
rosgondnokság munkáját. A figyelô szol-
gálatot is megszerveztük, így várhatóan
gyorsan tudunk majd reagálni egy eset-
leges havazás, illetve jegesedés, fagyás
esetén.

»HP

A celldömölki hivatásos tûzoltók
több éves várakozás után idén no-
vemberben végre birtokukba ve-
hették új székhelyüket. A Koptik
Odó utcában lévô épületben há-
rom irodahelyiséget és egy kony-
hát alakítottak ki. A munkálatokat
már a nyáron elkezdték, az állo-
mány tagjai végezték a kivitele-
zés döntô részét. Így érthetôen,
fôleg a hétvégén tudtak haladni a
munkával. Az új helyiség nagy
elônye még, hogy egy telephe-
lyen, közvetlenül az önkéntes tûz-
oltó egyesület épülete mellett található.
Ennek köszönhetôen még gördülékenyeb-
bé válik a hivatásos és az önkéntes állo-
mány közötti munkakapcsolat.
Hogy ezt a gyakorlatban is bizonyítsák, no-
vember végén közös gyakorlatot tartott a
két állomány az egyik tizenegy emeletes
épületben. Ennek az volt a fô oka, hogy –
szerencsére – ebben az évben kevés riasz-
tása volt az egyesületnek. A szimuláció so-

rán a liftaknában ütött ki tûz az épület leg-
felsô szintjén, és egy sérültet is ki kellett
menteni. Két csapatban végezték el a gya-
korlatot, hogy senki se maradjon ki. Né-
meth János városi tûzoltóparancsnok el-
mondta, hogy a gyakorlat elérte célját, ter-
mészetesen a késôbbiekben a részletes
elemzésre, és a tanulságok levonására is
sor kerül. 

»HP

Új épületben a tûzoltók

A Városgondnokság felkészült a télre

A Sághegy Leader Egyesületrôl

gyakorlat közben a tûzoltók
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A nem mindennapi szeretet hullámhosszán
Karácsony közeledtével sokkal jobban fi-
gyelünk a gyermekekre – jóllehet a figye-
lemnek egész évben ébren kellene len-
nie. Ezért is örültem annak, hogy leülhet-
tem beszélgetni Biczóné Huszár Csillával
és férjével, Csabával. Három gyermeket
nevelnek. Istvánt örökbe fogadták,
Gertikét 12 napos kora óta gondozzák,
Vanessza még csak két hete részese sze-
retetüknek. A Csillával folytatott beszél-
getés annak ellenére volt lélekmelenge-
tô, hogy bizony néha kálváriával egyen-
értékû utat is be kellett járniuk. 
» Hogy lesz valakibôl nevelôszülô? Van
ennek valami különleges története?
– Istvánt örökbe fogadtuk, mivel nem le-
hetett saját gyermekünk. Igazából miatta
ugrottunk bele a nevelôszülôségbe, mert
mindenáron kistestvért akart. Tudja, hogy
ô örökbe fogadott, és mindig mondta,
hogy „vegyünk” neki egy kistestvért – mi-
vel úgy gondolta, hogy mi ôt is úgy vásá-
roltuk. Így jött az ötlet a nevelôszülôség
vállalására, és adott a lehetôség, hogy
örökbe fogadjuk esetleg azt, akit nevelünk.
Ekkor kaptuk Gertikét, aki tizenkét naposan
került hozzánk, amint kikerült a kórházból.
Azóta is velünk van, hál’Istennek, és nevel-
hetjük. Nem is fog elkerülni tôlünk, mert
nagyon beteg, gyógyíthatatlan. Két hete
kaptunk egy másik kicsi lányt, ô négyéves
és Vanesszának hívják. Átmenetileg van
nálunk, és ha rendezôdik a családjának a
helyzete, akkor vissza lehet helyezni a sa-
ját családjába. 
» Az örökbefogadás még mindig olyan
nehézkes, mint korábban volt?
– A papírokat is elég nehézkesen lehet
elintézni, és egy tanfolyamot is el kell vé-
gezni. Aki nevelôszülô akar lenni, annak 60
órás, aki örökbefogadó, annak 32 órás a
tanfolyam. Csak ezután van lehetôség arra,
hogy gyermeket fogadjon valaki örökbe.
Mi két évet vártunk Istvánra, mire örökbe
fogadhattuk. Most már úgy állnak a dol-
gok, hogy közel 3 évet kell várni. 
» Beszéljünk Gertikérôl! (Aki mintha tudta
volna, hogy róla beszélünk megérkezett
közénk.)
– Mikor Gertikét kaptuk, még nem tudtuk,
hogy beteg. Minden utólag derült ki. Két és
fél hónaposan elkezdett bezáródni a kuta-
csa, és ettôl kezdve rohamosan kezdtek
elôjönni a problémák. Orvostól orvosig be-
jártuk az országot, de nincs, aki érdemben
tudna rajta segíteni. Közölték, hogy kisfe-
jûségben szenved, amibôl adódóan enyhe
értelmi fogyatékos lesz a gyermek, elôre-
haladott csontosodásban szenved, ami azt
jelenti, hogy a csontosodás mértéke duplá-
ja a saját életkorának, ételallergiás és
ráadásul epilepsziás. Sok minden összejött

nekünk, de nagyon szépen
fejlôdünk, lassan, de folya-
matosan. Most bölcsisek va-
gyunk, tanulunk beszélni,
vannak mozgásproblémáink,
de megvagyunk. 
» A juttatások reálértékének
csökkenése mennyiben érin-
tette a nevelôszülôi juttatá-
sokat?
– Gertikére való tekintettel a
kiemelt családi pótlékot meg-
kapjuk, és a nevelôszülôi jut-
tatás is magasabb. Azt azért észrevesszük,
hogy romlik a pénz értéke, és elég nehéz
beosztani, hogy mindenük meglegyen,
mindenre jusson. Mivel Gertike beteg, sok-
felé kell mennünk, sokféle orvoshoz kell
járnunk. Csak a Markusovszky kórházban
négy helyre járunk. A bölcsiben egyébként
kap külön fejlesztô órákat, tornát, kéz-
ügyesség-fejlesztést, amivel az agy moti-
vációját próbálják felgyorsítani. Járunk úsz-
ni, amennyit lehet, tornázunk, foglalko-
zunk vele idehaza is, tényleg mindent
megkap, amit csak lehet. 
» Hogy teljes legyen a család, beszéljünk
Vanesszáról is!
– Ôt két hete kaptam, tüneményes kicsi
lány, nagyon édes, aranyos. Elôrelátható-
lag elég hosszú ideig marad nálunk, a kö-
rülmények erre utalnak. Ô teljesen egész-
séges, de egy-két orvosi vizsgálatot nála is
be kell iktatni. Négyéves, most kezdtük el
az ovit látogatni, és januártól már elkez-
dünk rendesen járni. 
» Közös döntésük volt, hogy nevelôszülôk
lesznek, vagy azért volt, aki kitalálta és
ehhez igazodott a másik fél?
– A nevelôszülôséget én találtam ki. Sze-
rettem volna a ruhaiparból inkább átlépni
erre a területre. Sokkal fontosabb volt Ist-
ván ráhatása, aki mindenképpen szeretett
volna testvért. Amikor Gertikét megkap-
tuk, Csaba is 180 fokot változott, és úgy fo-
gadta, mintha a saját lánya lenne. Maxi-
málisan összhangban vannak egymással
(Gertike ezalatt is Csaba ölében üldögélt és
számítógépen nézegették a családi fotó-

kat), és amikor itthon van, akkor a gyere-
kek le nem szállnak róla, minden egyes
másodpercet kihasználnak. 
» Eljutottunk oda, ami a szülôi szerepben
hosszú távra szól, amiket nem feledünk
soha: az emlékezetes pillanatokhoz. Fel
tudna ilyet idézni?
– Gertikéhez fûzôdik a történet. Tíz hóna-
posan került be a Micimackó oviba, ahol
megtanították ôt mindenre, mivel a moz-
gásfejlôdése leállt, és tíz hónaposan még
csak feküdt, hasra tudott fordulni, de vissza
már nem. Innentôl kezdve viszont jó volt
látni, hogy egyre több mindent meg tud
csinálni, hogy fejlôdik, hogy felül, hogy má-
szik. A legeslegnagyobb élmény az volt,
amirôl most is csak könnybe lábadt szem-
mel tudok beszélni. Karácsony elôtt pár
nappal, mikor az apukám születésnapján az
elsô lépéseket megtette. Sírva hívtam fel a
családsegítônket, hogy eljutottunk idáig,
Gertike tud menni! Ennél szebb karácsonyi
ajándékot nem kaphattam volna!

Ekkor kicsit közénk telepedett a mindennél
beszédesebb csend, amit csak Gertike tört
meg. Éppen Csabának magyarázott vala-
mit a képekrôl. Már menni készültem, mi-
kor elém állt, és felkérezkedett az ölembe.
Mosolygott, és ölemben ülve majszolta el
kedvencét, a kakaós csigát, és természete-
sen beszélgettünk is eközben. Csendben
köszöntem el, de biztos vagyok abban,
hogy angyal szállt át a Bercsényi utca vé-
gén álló ház felett.

»ROZMÁN LÁSZLÓ

M I É R T  B Á N T O D ?
A gyász mindig fáj. A szeretet ünnepe felé közeledve talán egy kicsit jobban is.
Elkeseredett édesanya kereste fel szerkesztôségünket, aki néhány évvel
ezelôtt közlekedési balesetben veszítette el fiát. Azóta minden évben elhelye-
zi az emlékezés koszorúját a tragikus történés helyszínén (Spar üzletnél). Gyá-
szát és fájdalmát azonban nem mindenki tartja tiszteletben. Néhány vandál kéz
rendszeresen letépi, szétszedi a körültekintôbb közlekedésre is figyelmeztetô
szimbólumot. Legalább karácsony küszöbén megszólalhatna a mélyen
szunnyadó lelkiismeret abban is, aki örömét leli az efféle rombolásban.
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ÉVZÁRÓ KIÁLLÍTÁS 
A VULKÁN FÜRDÔN

A Minden Idôk Legjobb Magyar Sportolói-
nak Egyesülete, avagy közismertebb ne-
vén a Halhatatlanok Klubjának tagjai vol-
tak városunkban december 12-én este.
Az Apáczai Kiadó dísztermében Wich-
mann Tamás kenussal – aki egyéb jelen-
tôs eredményei mellett minden idôk leg-
több magyar bajnokságát nyerte meg a
kenusok között, összesen 37 alkalommal
állhatott a dobogó legfelsô fokán, Kû La-
jos futballistával – az Aranycsapat Alapít-
vány elnökével – akinek nevéhez az Össz-
magyar Nemzeti Diákbajnokság is fûzô-
dik – találkozhattak az érdeklôdôk. A be-
szélgetés fonalát Sinkovits–Vitay András
színpadi és szinkronszínész, elôadómû-
vész – Sinkovits Imre színészóriás fia vet-
te fel, aki különbözô kérdéseket, témákat

vetett fel a neves sportolóknak. Az est
vendégeit Marton Ferenc mutatta be az
érdeklôdôknek, figyelmükbe ajánlva azt,
hogy ezeknek az embereknek nemcsak a
sporttevékenysége, hanem az életútja is
figyelemre méltó. Beszélt arról, hogy
szándékaik szerint ezt a beszélgetôs estet

nem egyszeri alkalomnak szánják, ha-
nem sorozatot kívánnak elindítani, hogy
a többi halhatatlant is megismertessék az
emberekkel. És persze nemcsak a múlt
idôk nagyjait, hanem a jelen kiemelkedô
sportolóit is be szeretnék vonni. A beszél-
getô est elôzô állomásai Sárvár és Kör-
mend voltak, ahol olyan neves sportolók
jelentek meg, mint dr. Hegedûs Csaba,
Polyák Imre, dr. Magyar Zoltán. Termé-
szetesen a Halhatatlanok Klubjának más
tagjairól sem szabad megfeledkezni –
mondta Sinkovits–Vitay András. Grosits
Gyula és Földi Imre tagok mellett például
Papp László, a háromszoros olimpiai
aranyérmes bokszoló is örökre halhatat-
lan marad. 

»CSÁGOLY SZILVIA

KÖNYVTÁRI HÍREK

BEMUTATKOZOTT A VAS MEGYE ÚTIKÖNYV
Könyvbemutatóra invitálta vendégeit a Ke-
menesaljai Mûvelôdési Központ és Könyv-
tár Kresznerics Ferenc Könyvtá-
ra december 12-én este 6 órá-
ra. A B.K.L. Kiadó Vas megye
útikönyvét Dr. Lenner Tibor, a
Bolyai Gimnázium igazgatója
ajánlotta az érdeklôdôk figyel-
mébe, majd kérdéseket tett fel
a jelenlévô szerzôknek, Jósa Ju-
ditnak és Kukor Ferencnek, il-
letve a kiadó vezetôjének, Bo-
da Lászlónak. A válaszoknak
köszönhetôen megtudhattuk,
hogy a személyesnek tûnô at-
moszféra valóban a sok személyes él-
ménynek köszönhetô, hisz minden helyszí-
nen jártak a szerzôk, legtöbbször kerékpár-
ral, illetve gyalog. A kiadó rutinosnak te-

kinthetô az útikönyvek kiadásában, hiszen
az ô gondozásában jelent meg a méltán si-

keresnek mondható Ság hegy,
Kemeneshát, Kemenesalja cí-
mû könyv is. A különbözô táj-
egységek bemutatásával a ter-
mészeti értékek mellett az épí-
tett környezet szépségeit is
megtalálhatjuk, és nem marad
el a városok bemutatása sem.
A gazdagon elhelyezett rek-
lámfelületek hasznos informá-
ciókat szolgáltatnak, és amúgy
is tudjuk, hogy mai világunk-
ban ritkán van kultúra reklám

nélkül. A könyvet bizonyára örömmel for-
gatják majd az érdeklôdôk, és szép ajándék
lehet a karácsonyfa alatt is. 

»RL

A Halhatatlanok Klubjának tagjai városunkban

2385 regisztrált használójának, to-
vábbá leendô igénybevevôinek és
családtagjaiknak békés karácsonyi
ünnepeket és hasznos információk-
ban, olvasmányélményekben gaz-
dag, boldog új esztendôt kíván a
Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
és Könyvtár Kresznerics
Ferenc Könyvtára! 
Ünnepi nyitva tartás:
December 22–23. (hétfô-
kedd) és 30. (kedd) 10-
17 óráig. Január 6-tól a
szokásos rend szerint
várjuk olvasóinkat!

Az idei utolsó tárlaton Horváth Zol-
tán, ikervári festô munkáit tekint-
hetik meg az érdeklôdôk. A kiállí-
tást Bakó István, a fürdôt üzemel-
tetô Városgondnokság vezetôje
nyitotta meg december 12-én,
pénteken este fél hétkor. Megnyitó
beszédében kiemelte, hogy két év-
vel ezelôtt Horváth Zoltán – aki a
fürdô üzemeltetési vezetôje – ve-
tette fel a konferenciaterem mûvé-
szeti hasznosításának ötletét. 
Ô volt az elsô kiállító. Most ismét
páratlan alkotásokkal örvendezteti
meg a látogatókat, akik talán nem
is tudják, hogy a bejáratnál lévô
festmények illetve a termálme-
dencénél lévô freskó szintén az ô
munkái. A festmények többsége a
Rába vidékét ábrázolja, de láthat-
juk a magyar pusztát is.
A kiállítás év végéig tekinthetô
meg a fürdô konferenciatermében. 

»LILO
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Egy csésze kávé mellett Hegyi Nórával
beszélgetett a
szerkesztô-ri-
porterrel a házi-
gazda, és Nóra
egyik kedvenc
Weöres Sándor
idézete is szóba
került, amely a
mai napig meg-
határozza élet-
v e z e t é s é t .
„Alattad a föld,
fölötted az ég, benned a létra.” Az egyórás
beszélgetést és a fiatal televízióst hallgatva
pedig senki nem kételkedhetett abban,
hogy ez valóban így van. 

»REINER ANITA
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December 19., 15.00 – A Vas Megyei
Mozgássérültek Egyesülete Celldö-
mölki Csoportjának karácsonyváró
mûsora a celldömölki Városi Általá-
nos Iskola ebédlôjében. Helyszín:
Celldömölk, Széchenyi u. 7.
December 20., 16.00 – Karácsonyi Sze-
retetcsillagok 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 ün-
nepi asztal várja a közönséget!
December 22., 19.00 – Ráadás Kará-
csonyra – Rákász Gergely koncertor-
gonista elôadása a katolikus kegy-
templomban. 

A Kemenesaljai Mûvelôdési Köz-
pont és Könyvtár mûvelôdési köz-
pont intézményegysége értesíti a
lakosságot, hogy 2008. december
24-tôl 2009. január 4-ig zárva tar-
tanak. Nyitás: 2009. január 5-én.
Minden kedves látogatójának és
vendégének ezúton kíván kellemes
karácsonyi ünnepeket és békés,
örömökben gazdag új évet!

» PROGRAMAJÁNLÓ

A Csárdáskirálynô címû nagyoperettre vár-
ták a mûfaj kedvelôit a Kemenesaljai Mûve-
lôdési Központ és Könyvtárba, december 6-
án este. Az operettjeirôl híres magyar zene-
szerzô, Kálmán Imre idôtlen remekmûve a
századforduló idején, a pesti Orpheumban
játszódik. A minden operettek legklassziku-
sabbjának számító mû 1915-ös bécsi ôsbe-
mutatója óta több ezer elôadást ért meg.

Azóta az egész világon ismerik a bécsi elké-
nyeztetett arisztokrata és a tehetséges pes-
ti énekesnô izgalmakkal, érzelmekkel teli
szerelmének történetét, melynek ma-
gyarországi premierjére csaknem száz éve,
1916-ban került sor. A celldömölki közön-
ség a magyar operett utazó nagykövetének
titulált Leblanc Gyôzô rendezésében – aki
szerepet is vállal a darabban – tekinthette
meg a három felvonásos remekmûvet. Raj-
ta kívül több ismert elôadómûvész is képvi-
seltette magát, úgy mint Tóth Éva, Benkóczi
Zoltán, Bozsó József. A mindenki által jól is-
mert, jellegzetes dallamok, vérpezsdítô rit-
musok többször dúdolásra késztették a kö-
zönség soraiban ülôket, akik vastapssal ju-
talmazták az ôket mintegy három órán át
szórakozatók kiváló mûvészi játékát.

»RA

Asztalnok Irén festô alkotásaiból nyílt
kiállítás a mûvelôdési központ galériáján
december 12-én.
A kiállításmegnyitó kezdetén az Ádám
Jenô Zeneiskola Alapfokú Mûvészetokta-
tási Intézmény pedagógusa és növendé-
kei szerepeltek, majd Pálné Horváth Má-
ria, a mûvelôdési központ igazgatónôje
köszöntötte az egybegyûlteket. Elmond-
ta, hogy a kiállító nemrég azzal kereste
fel, hogy számára az jelentené az igazi
karácsonyt, ha képeivel szerepelhetne
egy kiállításon, megajándékozva a cell-
dömölki közönséget. Így vált valóra a
festészettel foglalkozó hölgy álma, aki-
nek alkotásait Györéné Losoncz Andrea,
az Új Kemenesalja fôszerkesztôje aján-
lotta a megjelentek figyelmébe. 
Asztalnok Irén korán elkezdett képzômû-

vészettel foglalkozni. Eleinte próbálko-
zott akvarellel, szobrászattal is, de az
olajfestést érzi igazán magáénak. Szereti
a csendet, a nyugalmat, sôt szüksége is
van ezekre az alkotáshoz. Ezt a nyugal-
mat sugározzák a tájképek, az épített
környezeti ábrázolásokon aprólékosan
kidolgozott építôelemek, a természet-
ábrázolások vagy akár a csendéletek. 
A sok vidéket bejárt festô, az általa
megismert vidékekrôl újabb és újabb tu-
dást hozott magával. Kalandos élete so-
rán mégis megôrizte önmagát – ezt adta
tovább festészetében: az új tudást ötvöz-
te önmagával.
E szavakkal ajánlotta az alkotó mûveit
megtekintésre, és nyitotta meg a kiállí-
tást Györéné Losoncz Andrea. 

»REINER ANITA

Orpheumi mese Celldömölkön

Egy sokat látott festô kiállítása

asztalnok irén, a háttérben egyik alkotásával

A Cselekvô Összefogással Celldömölkért
Egyesület Egy csésze kávé mellett… cím-
mel indított közéleti beszélgetô soroza-
tot, melynek nyitó rendezvényére de-
cember 4-én került sor. Az elsô beszélge-
tésen Fehér László polgármester és Pálné
Horváth Mária egyesületi tag vendége
Hegyi Nóra, az RTL Klub szerkesztô-ripor-
tere, mûsorvezetôje volt. 
A Celldömölkrôl származó ifjú hölgy érett-
ségi után a Színház- és Filmmûvészeti
Egyetem televíziós mûsorvezetô-rendezô
szakán folytatta tanulmányait, és meg
sem állt az RTL Klub csatornájáig. Jelenleg
a Híradóban és a XXI. század címû mûsor-
ban szerkesztô-riporterként, a Házon kívül-
ben pedig mûsorvezetôként láthatjuk,

hallhatjuk. A kötetlen beszélgetés a múlt-
tal és az indíttatással kezdôdött, aztán a
televíziózás, magánélet, család, élmények
medrében folyt tovább. Pálné Horváth Má-
ria kérdései és Hegyi (Kovács) Nóra vála-
szai által a televíziós tevékenység minden-
napjaiba, a megfeszített munkatempóba,
a nem mindig könnyû, de érdekes felada-
tokba is bepillantást nyerhettek a közön-
ség soraiban ülôk. A személyes tervek, el-
képzelések mellett természetesen a szak-
mai álmok is szóba kerültek, melyek egy
része már meg is valósult. Hiszen például a
gyermekkori álomként emlegetett Szabó
Magda-portré – mely egyben az írónôvel
készült utolsó interjú volt – is Nóra nevéhez
fûzôdik. A múlt és a jelen után a jövôrôl is
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A D V E N T  «  

December 1. és 7. között tartotta adven-
ti evangelizációs hetét a református gyü-
lekezet, mely a Biblia évébe ágyazva az
adventi készülôdést tette központi témá-
vá. Amint azt Németh Tamás református
lelkésztôl megtudtuk, esténként mintegy
25-30 ember vett részt az összejövetele-
ken. Hétfôn Németh Gyula nyugdíjas lel-
kipásztort Balatonkenesérôl, kedden és
csütörtökön a mezôlaki lelkészházaspárt,

Móricz Attilát és nejét, Bátki Annát, szer-
dán Major Lehelt Ôriszentpéterrôl, pén-
teken Füstös Gábort Adorjánházáról,
szombaton pedig Sisakné Páll Klárát
hallhatták, aki Szentgotthárdról érke-
zett. Az igehirdetések után a nôszövet-
ség által szépen és gazdagon megterí-
tett asztal mellett volt még lehetôség
kötetlen beszélgetésre, a testvéri kö-
zösség ápolására.

A 2005 óta hagyományosan megrende-
zett adventi hét bizonyítja, hogy az em-
bereknek van igénye a lelki elmélyülés-
re. Maga Németh Tamás is szívesen
megy vendéglelkészként más egyház-
községekbe, s a jó fogadtatás után biztos
abban, hogy jövôre is lesz református
evangelizációs hét Celldömölkön. 

»RL

Evangelizáció az advent jegyében

Jótékonysági karácsonyi vásárt tartott
december 11-én és 13-án az Együtt Cell-
dömölk Városért Egyesület a piac terüle-
tén. A város intézményeivel és más civil
szervezetekkel való összefogásnak kö-
szönhetôen egyedi, értékes ajándékokat
vásárolhattak az érdeklôdôk. A bevétel-
bôl az egyesület a város leghátrányo-
sabb helyzetû lakóit szeretné megör-
vendeztetni karácsonyra: élelmiszercso-
magot ajándékoznak a szegény sorban
élô nagycsaládoknak.

Találós kérdés
December 6-án városunkba is ellátogatott a Mikulás. Ajándékot vitt a város intézmé-
nyeibe, megdicsérte a jókat, a rosszakat megfeddte. Kérdés: ki volt a Mikulás?

ÜGYES KEZEK – JÓ CÉLOK ÉRDEKÉBEN
A tavalyi karácsonyi vásár sikerén fel-
buzdulva idén is remek kézimunkák-
kal, apró ajándékokkal készült az Al-
sósági Evangélikus Gyülekezet Nôegy-
letének tagsága az ünnepre. Ahogy
azt Vetô István lelkésztôl megtudtuk,
a Géczi Zoltánné vezette egylet mun-
kájába a tagokon kívül egyre többen
bekapcsolódtak, még az egészen fia-
talok is. Akik már nehezebben moz-
dulnak ki otthonról, azok is megtették
a magukét és elküldték kézimunkái-
kat. A vásár bevételét a templombel-
sô felújítására fordítják, de az anyagi
hasznon túl nem csekély ünnepi hoza-

déknak tekinthetô a kellemes hangu-
latú együttlétek és a közösségi munka
embert formáló élménye. 

»RL

Á R V Á K A T  T Á M O G A T N A K

A Szent Benedek Katolikus Általános Is-
kola pedagógusai, tanulói és néhány
szülô saját kezûleg gyártott kézimun-
kákból tartott jótékonysági vásárt ad-
ventban vasárnaponként a diákmise
után a templomban. Az ajándéktárgyak-
ból befolyó összeget a gencsapáti gyer-
mekotthon árváinak ajánlják fel. 

»LA

K Ö S Z Ö N E T N Y I L V Á N Í T Á S

A Fincsi Pékség munkatársainak köszöne-
tüket fejezik ki azon nagycsaládosok és
egyedülálló rászorulók, akik az év folya-
mán nap mint nap részesülhettek az üz-
let élelmiszeradományaiból. Ezen felül a
Karitász dolgozóit is köszönet illeti önzet-
len munkájukért, melyet az adományok
kiszállításában nyújtottak.

JÓTÉKONYSÁGI VÁSÁR
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Milyen volt az elmúlt éve?Megkérdeztük
» válaszoltak

Összességében jó évem volt. Ép-
pen az idei évben zárult le éle-
temnek egy korszaka, ugyanis
szeptemberben nyugdíjba men-
tem, és most élvezem jól megér-
demelt pihenésemet. Örülök,
hogy megérhettem a nyugdíjat,
hiszen nagyon sokan nem is
jutnak el idáig. Igaz, hogy a
nyugdíjszámítás szempontjából
rossz idôpontban mentem el,
és nem tudni, mit hoz a jövô,
de a lényeg az, hogy jó egész-
ségben tölthessem napjaimat.
Szerencsére erre nem volt pa-
naszom az idei évben, persze a
kisebb-nagyobb bajokat leszá-
mítva.

A gazdasági válság beköszönte
miatt már csak közepes szintû-
nek tudom értékelni az idei
évet. Ez, ha kis mértékben is,
de hatással volt az életünkre,
ahogy másoknak is. Különö-
sebben nem panaszkodhatom,
de ha visszagondolok, azért
voltak már jobb éveink többfé-
le szempontból is. A jelenlegi
egészség szempontjából nem
volt túl jó, mert sajnos adódtak
betegségek a családunkban.
Anyagiakban sem volt kedve-
zô, de sikerült átvészelnünk a
nehézségeket, és reméljük,
hogy a következô év már csak
jobb lehet. 

Jót és rosszat egyaránt hozott
számomra az idei esztendô. 
A rosszak közé sorolnám, hogy
nem gyarapodtunk, nem vet-
tem észre a beígért fejlôdést.
Sajnos munkanélküliségben is
volt részem, de ezt leszámítva
nem panaszkodhatom. Az
egészségemmel szerencsére
nem volt probléma. Összessé-
gében nem értékelem ezt az
évet sem rosszabbra, mint a
korábbiakat. Most év vége felé
haladva pedig több jó dolog is
történt velem. Végre sikerült el-
helyezkednem, és négyévi öz-
vegység után úgy néz ki, társat
is találok. 

Mindent egybevetve pozitívnak
értékelem az eltelt évet. Mun-
kahelyünk, így a megélheté-
sünk sem volt veszélyben, és
egészségügyi problémák sem
adódtak a családban. A gyerme-
keim sem voltak betegek egész
évben, ennek örülök. Rossz dol-
gok nem történtek velünk, per-
sze apróbb bosszúságok voltak,
de azok hol nincsenek? Anya-
giak tekintetében nem vagyok
nagyravágyó, de azért azt kí-
vánnám, hogy a mostaninál ke-
vesebb ne legyen. Összességé-
ben azt mondom, hogy ennél
rosszabb ne legyen a következô
év sem.

»fotó: major tamás»kérdez: reiner anita

Bakonyi
Géza

Kraxner
Józsefné

Szôr
Sándor

Rostáné
Gulyás Márta

» Egészségügyi SZOLGÁLAT
2009.  JANUÁR KÖZPONTI  ORVOSI  ÜGYELET

01. csütörtök 8.00-tól Dr. Gájer Tatjána Horváth Katalin
02. péntek Dr. Mesterházy Gábor Vida Leventéné
03. szombat 8.00-tól Dr. Kovács Zoltán Kovács Zoltánné
04. vasárnap Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
05. hétfô Dr. Pánykó Magdolna Pajor Erika
06. kedd Dr. Gájer Tatjána Kovács Zoltánné
07. szerda Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
08. csütörtök Dr. Kovács Zoltán Vida Leventéné
09. péntek Dr. Kovács Larisza Kovács Zoltánné
10. szombat 16.00-tól Dr. Pánykó Magdolna Vida Leventéné
11. vasárnap Dr. Kovács Zoltán Pajor Erika
12. hétfô Dr. Pánykó Magdolna Kovács Zoltánné
13. kedd Dr. Gájer Tatjána Horváth Katalin
14. szerda Dr. Nagy Ildikó Vida Leventéné
15. csütörtök Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
16. péntek Dr. Kovács Zoltán Kovács Zoltánné
17. szombat Dr. Pánykó Magdolna Pajor Erika
18. vasárnap Dr. Kassas M. Khaled Kovács Zoltánné
19. hétfô Dr. Mojzes Szonja Horváth Katalin
20. kedd Dr. Palatka János Vida Leventéné
21. szerda Dr. Nagy Ildikó Kovács Zoltánné
22. csütörtök Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
23. péntek Dr. Kovács Zoltán Pajor Erika
24. szombat Dr. Gájer Tatjána Kovács Zoltánné
25. vasárnap Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
26. hétfô Dr. Kovács Zoltán Vida Leventéné
27. kedd Dr. Palatka János Kovács Zoltánné
28. szerda Dr. Mojzes Szonja Horváth Katalin
29. csütörtök Dr. Mesterházy Gábor Pajor Erika
30. péntek Dr. Kassas M. Khaled Kovács Zoltánné
31. szombat Dr. Márton Katalin Vida Leventéné

» APRÓHIRDETÉS

Celldömölk központjában 1 + 1/2 szobás, második emeleti, egyedi
fûtésû 44 m2 lakóterületû lakás eladó. Tel.: 06 20/330-8484

Fenyôk, ezüstfenyôk 1 métertôl 2 méter nagyságig, földlabdásan is,
kedvezményes áron eladók. Érd.: 06 20/330-8484

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

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

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

A Ligeti Óvoda Munkáját Segítô Alapítvány megköszöni
felajánlását mindazoknak, akik adójuk 1%-ával alapítvá-
nyunk munkáját támogatták. A felajánlott 94.763 Ft-ot a
gyermekek karácsonyi játékvásárlására fordítottuk.

MÁRTON TIVADARNÉ, A KURATÓRIUM TITKÁRA
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Igazi rangadó volt
Celldömölki VSE-Mávépcell Vörsas-
Lombard BVSC 4:6. – Celldömölk, extrali-
ga asztalitenisz-mérkôzés.
Párosok: Lindner, Molnár-Persson, Zwickl
2:3 (4, -7, 6, -5, -5). Izgalmas, és jó színvo-
nalú mérkôzésen nyert a vendég kettôs
(0:1). Egyéni, 1. kör: Podpinka–Nagy 3:1 (5,
12, -9, 9). Podpinka magabiztosan és telje-
sen megérdemelten nyert (1:1). Molnár-
Persson 0:3 (-7, -3, -3). Molnár az elsô szett-
ben még becsülettel tartotta magát, a vé-

gén azonban gyôzött a rutin (1:2). Lindner-
Zwickl 3:1 (9, 4, -3, 6). Lindner a vártnál jó-
val könnyebben verte Zwicklt (2:2). 2. kör:
Podpinka-Persson 0:3 (-7, -8, -5). Az ered-
mény nem tükrözi a mérkôzés színvonalát
(2:3). Lindner-Nagy 3:1 (10, 13, -8, 8). Az iz-
galmas összecsapást megérdemelten nyer-
te Lindner (3:3). Molnár–Zwickl 3:1 (6, -9, 9,
4). Molnár igencsak felszívta magát az utób-
bi idôben kicsit halványabban játszó Zwickl
ellen, és bravúros gyôzelmet aratott (4:3).

Mikulás Kupa a Vulkán Gyógy- és Élményfürdôn
December 5-én, pénteken délután ver-
senyzôk és a szurkoló közönség töltötte
meg a Vulkán Gyógy- és Élményfürdôt. 
A tavaly útjára indított kupát idén a Celldö-
mölki Vulkán Vízisport Egyesület szervezte.
Közel 90 gyermek: óvodások és iskolások
szelték a habokat elôször a tanmedence,
majd az úszómedence vízében. A versenyt
a Rocky Dilly ARRC Egyesület táncosai nyi-
tották meg színvonalas mûsorral. Ezután a

tanmedencében a legkisebbek, az óvodá-
sok lábtempóban versengtek. A nagy-
medencében szinte forrott a víz, hiszen az
egyéves Vulkán Vízisport Egyesület tagjai
mellett külsôsök is nevezhettek. A diákok
korosztályonként háromféle úszásnemben:
gyors-, hát- és mellúszásban versengtek.
A diákok után a felnôttek is bemutatatták
úszótudományukat, hiszen a családi váltóban
13 család nevezett 2-3-4 családtaggal. Itt is

szép eredmények születtek: elsô a Kovács B.
család, második a Vass család, harmadik a
Paluska család. Az idei Mikulás Kupán útjára
indult két vándorserleg: a legeredményesebb
nôi versenyzô címét Iván Bernadett, míg a
legeredményesebb férfiversenyzô címét Vass
Péter kapta. Az idei Mikulás Kupa jó hangu-
latban telt: a diákok fáradtan, de élmények-
kel gazdagon térhettek haza.

»LILO

3. kör: Lindner-Persson 2:3 (9, -3, -7, 9, -9).
Az est legnagyobb meccsét szerencsével
nyerte a svéd világbajnok. Lindner parádé-
zott ezen az összecsapáson (4:4). Podpinka-
Zwickl 1:3 (8, -9, -4, -10). Podpinka nem
tudta megállítani a bemelegedô budapestit
(4:5). Molnár-Nagy 0:3 (-10, -7, -9). Molnár
az elsô szettben 7:3-ra vezetett, és innen
veszített, ezt követôen már nem tudott fel-
pörögni (4:6). Aki erre a mérkôzésre kiláto-
gatott, az biztosan nem csalódott. Igazi nagy
rangadó volt ez, kár, hogy a svéd világbaj-
nok verhetetlennek bizonyult. Gyôzött:
Lindner 2, Podpinka, Molnár, illetve Persson
3, Zwickl, Nagy, és a Persson-Zwickl páros.

»CSUKA

Celldömölki VSE-Mávépcell-Tapolca VSE
23:23 (10:12). – Celldömölk, 100 nézô, NB
II-es férfi kézilabda-mérkôzés. Vezette:
Békés, Hofbauer.
CVSE: DÉNES – TÓTH 6, Bakonyi, KORONCZAI
4, Derzsényi, Lendvai 4, BERGHOFFER 5.
Csere: KAZÁRI 3, LUDVIG, Rozmán 1, Koz-
ma, Ahmetovics, Németh B., László. Edzô:
Fancsali Ferenc.
Hiába tûnt a mérkôzés elôtt esélyesebbnek a
vendég Tapolca, a megerôsödött csapattal pá-
lyára lépô Celldömölk remekül játszva végig
partiban volt a vendégekkel. Hol az egyik, hol

a másik csapat vezetett, és az elsô játékrész
vége felé már némi elônyre is szert tettek a
hazaiak, a szünetre mégis tapolcai elônnyel
vonultak a csapatok (40. perc: 15:14). A jó vé-
dekezésnek és a remek kapusteljesítménynek
köszönhetôen a hazaiak már kisebb elônnyel
futhattak neki a hajrának (50. perc: 21:18),
ám az utolsó percekben a celliek játékába
egyre több hiba csúszott, amit könyörtelenül
kihasználtak a vendégek, és végül döntetlen-
re mentették a meccset. – Ifi: 29:27 (15:11). –
Jók: László 10, Németh B., Günther M. 9-9.

»CSUKA

Megszerezték elsô pontjukat a férfiak
1. VÁRPALOTAI B. 10 9 0 1 364:244 18

2. KOMÁROM 10 8 1 1 362:267 17

3. ÁCS 10 7 1 2 310:276 15

4. TAPOLCA 10 6 3 1 292:275 15

5. GYÔRHÔ ETO 10 7 0 3 322:276 14

6. SZENTGOTTH. 10 4 1 5 278:288 9

7. VÁRPALOTAI D. 10 3 0 7 206:317 6

8. GEORGIKON 10 2 1 7 272:290 5

9. VESZPRÉMI E. 10 2 1 7 245:339 5

10. SZOESE 10 2 1 7 290:324 4

11. CELLDÖMÖLK 10 0 1 9 232:367 1

Mikulás-torna negyedszer
A Celldömölk Városi Sportcsarnokban 2008. december 6-án negyedik alkalommal került
megrendezésre a VulkánSport Egyesület szervezésében a Mikulás Teremlabdarúgó Tor-
na a Papirusz-Cell Kupáért. A tornán 16 csapat vett részt. A benevezett csapatokat 4 db
4-es csoportba osztották, ahol körmérkôzéses rendszerben döntötték el a sorrendet. 
A kialakított csoportokból az elsô kettô helyezett csapat jutott a legjobb 8 közé, ahol
egyenes kiesés rendszerben folytatódott a torna, melynek végeredménye: I. helyezett:
Tópark Vendéglô, II. helyezett: Cell-Coop, III. helyezett: Szalai Szaki, IV. helyezett: CVCKÖ.

»CSUKA LÁSZLÓ
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Nagyszerûen helyt állt a CVSE U19-es és U16-
os labdarúgó csapata az ôszi idényben. Sze-
zonkezdés elôtt a két utánpótlás gárda elé a
tapasztalatszerzés, a tanulás volt kitûzve,
hisz elég jelentôs számban léptek fel fiatal
évjáratú játékosok az egyes csapatokba. Eh-
hez képest Szentgyörgyi József csapata a Ba-
kony-csoport U19-es bajnokságának máso-
dik helyén telel! A 15 csapatos mezônybôl
(melyben a csapatok megegyeznek a felnôtt
korosztályéval, kivéve a Haladást) kiemelke-
dik a veszprémi együttes, aki minden mérkô-
zését megnyerte, átlag hat rúgott és egy ka-
pott góllal. Ôket követi - ahogy már említet-
tük - a dobogó második fokán a celli csapat,
akik nagy harcban egy ponttal elôzik meg az
egyaránt 27 pontot gyûjtött Csorna, Hévíz és
Répcelak együttesét. A kilenc gyôztes meccs

mellett egy döntetlen eredmény született a
Lipót ellen, illetve négyszer hagytuk el vesz-
tesként a pályát a Veszprém, a Sárvár, a Mo-
sonmagyaróvár és a Csorna ellen. Legna-
gyobb gólarányú gyôzelmünk a Répcelak és
a Bük elleni egyaránt 6-1, a legsúlyosabb ve-
reség a veszprémiek sikere, 1-9. A legtöbb
gól a soproni meccsen esett, akkor 7-4 re
nyert az együttes. A góllövôlista legelôke-
lôbb helyén 10 találattal Magyar Csaba áll
(11-14. hely), nem sokkal, pontosan egy ta-
lálattal marad el ettôl a teljesítménytôl Mol-
nár Zoltán. A házi góllövô lista harmadik he-
lyén Baranyai Zsolt áll 7 góllal.
Az U16-os mezônyben a Lipót emelkedik ki,
amely együttes a gyôri ETO korosztályos csa-
pata. Ôk is megnyerték minden meccsüket,
gólarányuk egészen kiváló: 138 rúgott gólra

három bekapott találat jutott. Ôket követi
némileg külön párharcot futva a Veszprém
és a Csorna, majd egy négyes bolyban a Mo-
sonmagyaróvár, a Sárvár, a Celldömölk és a
Bük jön. Az így a hatodik helyen álló, Sebes-
tyén Attila edzette fiúk hétszer nyertek, há-
romszor játszottak döntetlent (Bük, Moson-
magyaróvár, Csorna) és négyszer kaptak ki
(Veszprém, Sárvár, Lipót és Sopron). Legna-
gyobb gólarányú gyôzelmünket a Csesztreg
ellen arattuk (1-11), legsúlyosabb vereség a
Lipót elleni 7-0. A góllövô listán Horváth
Ákos 11 találatával a 14-16. helyen áll, a há-
zi góllövôlistán második helyen Szemenyei
Máté 8 góllal, a harmadik helyen megosz-
tozva 6-6 találattal Görög Máté és Böcskör
Nagy Barnabás áll.

»DOTTO

Kemenesalja
Új

»

CELLDÖMÖLK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

megjelenik kéthetente

I M P R E S S Z U M 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.

Sikeresek az utánpótláscsapatok is

Némileg a Celldömölki Vasutas és Városi
Sportegyesület árnyékában élve létezik
még két férfi labdarúgócsapat a város-
ban, ôk a városrészeket reprezentálják
Alsóság SE, illetve Izsákfa SE néven. 
A Vas Megyei Labdarúgó Szövetség ren-
dezésében zajló megyei III. osztályú baj-
nokság sárvári csoportjában szerepelnek
hétrôl hétre változó sikerrel. A 12 csapa-
tos bajnokságban – melyben az Egyhá-
zashetye áll az élen – az izsákfaiaknak
jött ki jobban a lépés (futás), mert két
ponttal lemaradva a dobogó harmadik

fokától, a negyedik helyen zárták a baj-
nokság elsô félidejét. 30 rúgott góljukból
19-et szerzett Nyôgéri Norbert, aki ezzel
a teljesítményével második helyen áll a
bajnokság gólvágói között. Nemcsak a
pályán értek el sikereket az izsákfaiak,
hanem a Nyugat-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács egyik pályázatán is,
ahol mintegy 70%-os támogatást kaptak
a sportöltözô bôvítéséhez. Tavasszal már
birtokba is vehetik a több mint ötmillió
forint értékû létesítményt a játékosok,
sokkal kulturáltabb körülmények közé

Városrészek focija
kerülve gyûjthetik tovább pontjaikat. Egy
szebb tavaszi pontgyûjtés bizony ráférne
a másik csapatra, az alsóságira is, mert
az ôszi szerepléssel elért utolsó hely nem
teheti elégedetté a csapat szurkolóit, tá-
mogatóit. A 11 forduló alatt nem sikerült
megízlelniük a gyôzelem édes érzését,
pontot is csak kettôt gyûjtöttek, igaz két
érdekes döntetlennel. Az egyiket Ostffy-
asszonyfán érték el (az eredmény 6-6), a
másikat hazai pályán, éppen a listaveze-
tô ellen (1-1). A csapat 14 góljából Bog-
dán Tibor érte el a legtöbb találatot,
szám szerint négyet. A két csapat közöt-
ti „örökrangadót” egyébként még szep-
temberben az izsákfaiak nyerték 5-1-re.  

»DOTTO

Töltôdjön fel az ünnepekre
a Vulkán erejével!

VULKÁN GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDÔ

ÜNNEPI NYITVA TARTÁSUNK:
December 24. 9.00–15.00 óra
December 25. 14.00–20.00 óra
December 26. 9.00–20.00 óra
December 31. 9.00–15.00 óra
Január 1. 14.00–20.00 óra EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI ÉS ÜDÜLÉSI CSEKK ELFOGADÓHELY!

VULKÁN EGÉSZSÉGMEGÔRZÔ
AJÁNDÉKUTALVÁNY 

a tökéletes karácsonyi ajándék
minden korosztálynak!

C E L L D Ö M Ö L K ,  S P O R T  U T C A  8 .  •  9 5 / 5 2 5 - 0 7 0  •  W W W . V U L K A N F U R D O . H U
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Celldömölk, Kolozsvár úti üzemanyagkút
Nyitva: hétfôtôl vasárnapig 6.00–21.00

Balogh Zsolt vállalkozó

• SHOP szolgáltatások

• Online telefontöltési lehetôség

• Autópálya-matrica eladás

• Bankkártyás fizetési lehetôség

TANKOLJON MINDIG
OLCSÓBBAN!

A Kolozsvári úti üzemanyagkúton 95-ös,

E 85-ös benzin
és diesel üzemanyagok valamint autógáz LPG

egész évben kedvezményes áron!

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog 

új esztendôt kívánunk!

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új esztendôt

kívánunk fogyasztóinknak,
ügyfeleinknek!

KEMENESVÍZ VÍZKÖZMÛ
Építô és Szolgáltató Kft.

Celldömölk, Nemesdömölki u. 20.
Tel.: 95/521-001

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kívánunk, 
Celldömölk és a városkörnyéki
települések  lakosságának, 
megrendelôinknek!

CELLI HUKE Kft.
Hulladékkezelés – hasznosítás

Celldömölk, Temesvár u. 16.
Tel.: 95/423-050
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Várjuk kedves vásárlóinkat!

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

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

F É R F I  D I V A T

Karácsonyi kedvezmények
üzletünkben december 31-ig!
• ÖLTÖNYÖK 20% • SZÖVETKABÁTOK 20% 
• INGEK 10% • NADRÁGOK 10%
• ZAKÓK 10% KEDVEZMÉNNYEL KAPHATÓK!

Kellemes Karácsonyi
ünnepeket és boldog
újévet kívánunk minden
kedves vásárlónknak!

ZENÉS
SZILVESZTER
A VASVIRÁG HOTEL-ben!

Búcsúztassa a 2008-as évet vidám 
hangulatban családjával, barátaival!

Amit kínálunk:
GÁLA vacsora svédasztalon:
· Részeges kacsacomb
· Vasi borzas
· Natúr szelet pirított gombával
· Vegyes köret
· Desszert

Éjfélkor: töltött káposzta, ropogós malacpecsenye
4.600 Ft/fô

A jó hangulatról a HALMOSI DUÓ valamint TAMÁSOVITS
RITA és BRANDISZ ZSÓFIA musical-énekesek gondoskodnak.

TOMBOLA • ITAL A BÜFÉBÔL

Jegyeket elôvételben a Hotel Vasvirágban és 
a KMKK-ban Kondics Zsuzsannánál lehet megvásárolni.

Hotel Vasvirág – 9500 Celldömölk, Sági u. 56.
Tel./fax: 06-95/424-125 • E-mail: vasvirag@cellkabel.hu

www.vasviraghotel.mindenkilapja.hu

B.Ú.É.K.!
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