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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!

Megköszönve a 2008. évi bizalmat és vásárlást,
2009-ben is szeretettel várnak minden gépjármû-tulajdonost,
gépjármûveik kedvezményes üzemanyagellátása érdekében.
Balogh Zsolt vállalkozó és munkatársai.

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

Celldömölk, Kossuth L . u. 16. • Telefon: 95/423-423
A tájékoztatás nem teljeskörü, részletek és további információ:
www.cellkabel.hu címen található!

•
•
•
•

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

30 éve város Celldömölk
DÍSZPOLGÁRI CÍMEK, DÍJAK ÁTADÁSA, GÁLAMÛSOR A VÁROS JUBILEUMÁN
Január 23-án zsúfolásig megtelt a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár
színházterme, mintegy 600-an voltak kíváncsiak a város tiszteletére tartott jubileumi
mûsora. A Himnusz elhangzása után a
celldömölki Liszt Ferenc Vegyeskar elôadását hallgatta meg a közönség, majd Pécsi
Ildikó mondta el Ábrányi Emil versét a magyar nyelvrôl.
Fehér László, Celldömölk Város polgármesterének ünnepi köszöntôje következett. Elmondta, ez a város mindig is fejlôdni akart, erre bizonyítékot jelentenek a nagy elôdök tettei:
dr. Szekér Gyuláé, aki a vasút, az ipar fejlôdésében játszott komoly szerepet, dr.
Gosztonyi János, aki a mûvelôdési központ és
a szakközépiskola létrehozását segítette, de
komoly szerepe van a város fejlôdésében Kálmán Jenônek, Szabó Ferencnek, Limpár Józsefnek, Tóth Józsefnek, Makkos Istvánnak is. Fehér László hangsúlyozta, büszke arra, hogy a
fejlôdés ma sem állt meg, hiszen minden lehetôséget kihasználnak a város érdekében.
Ami a 25 éves jubileumon még csak terv volt,
mára megvalósult: ilyen a fôtér megújítása,
a körforgalom létrehozása, a korszerû mûfüves labdarúgópálya, a Vulkán fürdô, a ravatalozó megépítése, az új mentôállomás, a városi bölcsôde, a mûvelôdési központ felújítása, mindez többmilliárd forintos beruházás a
városban. Majd beszélt a friss nyertes pályázatokról, melyek újabb lehetôséget adnak arra, hogy Celldömölk élhetô város legyen. Beszédét azzal zárta, hogy a fejlesztést csak folytatni lehet, befejezni nem, valamint hogy az
itt lakó emberek nélkül ez nem valósulhatott
volna, nem valósulhat meg.
A polgármesteri köszöntôt követôen Kiss Péter,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetô miniszter
mondta el ünnepi beszédét. Látszik, hogy a
vár ereje nem a falakban, hanem a védôk
erejében van – kezdte –, megható, hogy öt
év alatt milyen látványos fejlôdésen ment
keresztül ez a város. Akkor magas célokat tûzött zászlajára a helyi vezetés, ezek a célok
mára megvalósultak. Itt könnyû, hiszen közel az osztrák határ, követendô mintát szép
számmal találhatunk, találhattunk. Mára
azonban, ha az osztrákok látogatnak el ebbe a kisvárosba, ôk is elismerôen szólnak a
kedvezô változásokról, hiszen vannak olyan
értékeink, amelyekre büszkék lehetünk:
van egy korszerû fürdônk, egy történelmi értékekkel bíró, megszépült kegytemplomunk… És még mindig van erô a tenni akarásra, vannak tervek és sok munka. Ha ez így
marad, a következô generációk azt fogják
mondani, volt egy idôszak, amikor a város

vezetôi jó döntéseket hoztak, hiszen ezek az
értékek maradnak. Ebben a városban, ennek
a városnak.
Ezután a miniszter átadta a kormány ajándékát, egy oklevelet, amelyben köszönti a
30 éves várost, valamint bejelentette, hogy
tízmillió forintot adományoz az új okmányiroda és négymilliót a Szentháromság téren
építendô szökôkút megépítéséhez.
Az ünnepi beszéd elhangzása után Fehér László polgármester díszpolgári címeket adományozott dr. Kósa Andrásnak és posztumusz
Dala Józsefnek. Kósa András Celldömölkön született 1932-ben. Élethivatásul a tanári pályát
választotta. Az ELTE-n végzett matematikus
szakon. Elôbb az ELTE-n, majd a Szent István
Egyetemen tanított. 2002-ben a Magyar
Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetésben részesült. Kapcsolatát szülôvárosával mindig is ápolta és ápolja. Alapítója és 20
éven át elnöke volt a Kemenesaljai Baráti Körnek. Jelenleg e kör tiszteletbeli elnöke.
Dala József 1930-ban született Köcskön.
1979-ben a várossá avatást követôen Ô lett
a megalakult Városi Tanács elsô elnöke. Hely-

heim mercedes énekel

Lajos nyugalmazott gimnáziumi tanárnak.
Majd Tóth Attila, a város elsô szülötte vehetett át ajándékcsomagot.
Ezután a meghívott vendégek, Kovács Ferenc,
Vas Megye Közgyûlésének elnöke; Tar András, Erdôszentgyörgy; Krzysztof Nawrocki, a
lengyel Opoczno Járási Tanács, valamint
Jaroslaw Wiktorowicz, az Opoczno Városi Ta-

a mûsor a celldömölki liszt ferenc vegyeskar fellépésével kezdôdött

történeti, néprajzi kutatással és gyûjtemény kialakítással szolgálta Kemenesalja és
Celldömölk kulturális életét. A Kemenesaljához kapcsolódó mûvek kiadását mecénásként is segítette a járási hivatal elnökeként, szervezte és koordinálta ilyen jellegû
mûvek kiadását. Honismereti, helytörténeti gyûjtômunkája példamutató, jelentôs
mértékben gyarapította Celldömölk és a Kemenesalja kultúráját. Díszpolgári címét unokája, Dala Dóra vette át.
Ezt követôen egy új alapítású díjat, a
Kresznerics Ferenc-díjat adták át Nádasdy Lajos nyugalmazott lelkésznek és Németh

nács elnöke; dr. Ipkovich György, Szombathely; dr. Dénes Tibor, Sárvár és Szabó Ferenc,
Boba polgármestere köszöntötték a 30 éves
várost. Dísztáviratot küldött többek között
Habsburg Ottó nevében fia, dr. Habsburg
György, dr. Molnár Csaba Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi miniszter, Wolfgang Dolesch, Neudau polgármestere.
A gálamûsorban felléptek: Pécsi Ildikó Kossuthdíjas színmûvész, zongorán kísért Szûts István,
a Zalai Táncegyüttes, Heim Mercedes énekmûvész, zongorán kísért Bejcziné Németh Tünde valamint Tóth Ferenc Gábor énekes.
»LOSONCZ ANDREA
3

UK_02

09/1/27

12:25 PM

Page 4

KÖZÉLET «

Új Kemenesalja » 2009. 01. 30.

Kiss Péter ellátogatott az általános iskolába
Kiss Péter, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetô miniszter városunkban tett látogatásakor megtekintette a Celldömölki Városi Általános Iskolát is. A város és az iskola vezetése röviden bemutatta az iskola múltját, jelenét. Megmutatták a jelenlegi és a
terveken szereplô készülô épület-komplexumot. A zártkörû tárgyaláson Kiss Péter a
városi általános iskola tornatermének és alsós épületének felújítását illetôen is biztatóan nyilatkozott.

szempontjából is vonzerôt jelent a környék települései számára. Olyan jelentôs fejlesztésekre gondolok, mint a körforgalom létrehozása,
a Vulkán fürdô, az új mentôállomás felépítése, a városközpont rehabilitációja vagy az 500

» Az évek során többször járt Celldömölkön.
Most milyen változásokat tapasztal a korábbiakhoz képest?
– Az elmúlt évek azt mutatják, hogy Celldömölk kisrégiós központtá tud, tudott válni,
nemcsak kulturális téren, de megélhetés

millió forintos iskolamegújítási program. Nagyon látványos a fejlôdés, nekem még szembetûnôbb, mint azoknak, akik itt élnek.
» Nagy segítséget nyújtott abban, hogy
nyertesei lehessünk az iskolamegújítási pályázatnak. Miért döntött úgy a kormány,
hogy második körben is kiírják a pályázatot?
– Nem tartottuk helyesnek, hogy hasonló jellegû fejlesztések, mint amilyet Celldömölk
is végre kíván hajtani, pénzhiány miatt kimaradjanak a nyertesek közül. Azt a célt akarjuk támogatni, hogy azok a települések, amelyek összefognak, hogy közösen oldják meg
a problémáikat, mindenképpen pénzhez
jussanak. Megfeszített tempóban kell dolgozni, hiszen 2010 nyarán szeretnénk felavatni a megújult iskolát.
»LOSONCZ ANDREA

Szándéknyilatkozatot írtak alá
Városunk küldöttsége november
közepén járt a lengyelországi Opocznoban, ahol akkor ünnepelték az elsô
világháború befejezésének 90. évfordulóját. A képviselôk annak apropóján
utaztak Lengyelországba, hogy Opoczno
egy kis-czelli illetôségû magyar katonatiszt emlékét ôrzi, Kovács Károly
fôhadnagyét, aki azon magyar katonák
között volt, akik 1915-ben segítettek felszabadítani az oroszoktól a várost. Már
a látogatáskor megfogalmazódott mindkét részrôl annak a lehetôsége, hogy
testvérvárosi kapcsolatot alakítsanak

ki egymással. 2008. január 24-én szándéknyilatkozatot írt alá Opoczno Járási
Tanácsa részérôl Krzysztof Nawrocki, a
járási tanács elnöke, Opoczno Városi
Tanácsa részérôl Jaroslaw Wiktorowicz,
a városi tanács elnöke, Celldömölk
Város Önkormányzata nevében Fehér
László, a város polgármestere, amelyben szándékukat fejezik ki, hogy a
települések között gazdasági kulturális
és sport területén, a késôbbiekben
testvérvárosi kapcsolatot szeretnének
kialakítani.
»LA

Képeskönyv városunkról
Kisméretû, ám annál nagyszerûbb képeskönyv jelent meg a múlt év végén a Foto Europa Könyvkiadó gondozásában városunkról,
Szeretettel vár Celldömölk címmel. A könyv
egy sorozat része, és hiányt pótol.
A fotós, Mészáros T. László értô szemmel
pásztázza végig a várost. A polgármesteri köszöntô után régi századfordulós képeslapokat találhatunk, majd a tavaszi ébredéssel indulva ismerteti meg az érdeklôdôt a jelentôsebb épületekkel, szobrokkal,
terekkel, parkokkal, utcákkal. Találhatunk
a könyvben légi fotókat Celldömölkrôl, az
itt élôknek talán fel sem tûnô vagy már
megszokott épületrészeket. A szerzô nemcsak az élôkre gondol, de felkeresi a teme4

tôket is, s lefotóz egy-egy patinásabb síremléket. Az épített környezetet a természeti követi: az itt élôk büszkesége, a Ság
hegy. Az újabb létesítmények közül nagy
teret szentel a Vulkán fürdônek, de a város jelentôsebb eseményeit is megörökíti
a könyvben: így kap helyet az augusztus 20-i
rendezvény, a különbözô sportesemények,
a Kráterhangverseny vagy éppen a szüret.
A könyv végén található a Virágzó Magyarország sorozatban Celldömölköt bemutató film DVD-változata. Amennyiben meg
szeretnénk ajándékozni ismerôseinket,
bátran merem ajánlani ezt a kis könyvecskét mindenkinek!
»LA
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55 éves
érettségi
találkozó

» KÖZÉLET

Kiállítás nyílt az elmúlt
30 év anyagából

A Berzsenyi Dániel Gimnáziumnak 1953ban volt elsô alkalommal két érettségizô
osztálya. Az egykori IV. B-sek 55 éves
találkozója után a hajdani IV. A-sok is összegyûltek viszontlátásra, nosztalgiázásra,
anekdotázásra. A reáltagozatos osztályban
39-en érettségiztek 1953-ban, közülük tizenöten már nincsenek az élôk sorában.
A több mint fél évszázados találkozóra tizenhat egykor ifjú öregdiák érkezett, akik

az emlékidézés, közös beszélgetés,
kellemes együttlétben eltöltött órák után:
a „két év múlva veletek, ugyanitt!”
szavakkal búcsúztak egymástól.
»RA

PÁLYÁZAT
A Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat határozatlan munkaidôre 2 fô
fôállású logopédust keres változó
munkahelyre. Érd.: Celldömölk, Árpád
u. 34. Tel.: 06 70/339-5197

A múlt emlékeit és értékeit felvonultató kiállítás nyílt 2008. január 23-án, Celldömölk
várossá avatásának 30. évfordulója tiszteletére
a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár galériáján. „A múlt a jövendô tükre”
– kezdte kiállításmegnyitóját Söptei Józsefné
alpolgármesterasszony. Majd folytatta: arról
árulkodnak az itt kiállított dokumentumok,
képek, hogyan is képzelték elôdeink a jövôt,
a mi jelenünket. A képeken újra megelevenednek a 70-es évek házai, utcái, terei. Idôutazást
tehet itt mindenki, aki idelátogat: akik még
emlékeznek a 30 évvel ezelôtti városképre
azért, hogy nosztalgiával idézzék fel a szép és
megszépült emlékeket, a fiatalabbak pedig,
akik csak elbeszélésekbôl hallották, milyen
városképet ôriznek magukban szüleik,

nagyszüleik, hogy ezek által az alkotások által közelebb kerüljenek múltjukhoz. És a kor
dokumentumai: újságkivágások, fotók, oklevelek… Milyen értékeket ôriznek a
helytörténészek! A korabeli cikkekbe beleolvasva ki-ki átélheti, megértheti, mit jelentett ennek a településnek, hogy 1979-ben
várossá válhatott. És mekkorát fejlôdött,
mennyit változott azóta is!
A kiállítás írásos dokumentumait Fehér
Tamás, Hetényi József, Hollósy István és Káldos Gyula helytörténészek gyûjteményébôl,
a falakon látható alkotásokat Tavaszi Noémi, Banyó Gyula, Katonáné Erdély Györgyi
és Nagy István festményeibôl illetve
grafikáiból válogatták.
»LOSONCZ ANDREA

I S M É T K I V Á LÓ A N T E L J E S Í T E T T
Múlt év végén szervezték Budapesten az országos gyors-, gépíró, valamint szövegszerkesztô verseny döntôjét. A több száz versenyzô közül gyorsírásból 40, gépírásból pedig 111 versenyzô került behívásra a döntôbe. Kovácsné Horváth Andrea, a celldömölki Polgármesteri Hivatal ügyintézôje sikeresen jutott túl a selejtezôkön, behívást kapott gyorsírásból és gépírásból is a döntôbe. 2008. decemberében a Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetségének székházában megtartott ünnepélyes eredményhirdetésen vehette át az okleveleket. Gyorsírásból I.
helyezést ért el 8 perces sikeres versenymunkájával (egyedüliként tudta átírni mind
a 8 percet). Gépírásból 4. helyezett lett 12.800 nettó leütésszámmal.
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Ötéves a Tv-Cell
Mindannyiunk számára fontos olyan események felidézése, melyek valamilyen
formában befolyásolták vagy befolyásolják életünket. Hol szívesen, hol vonakodva gondolunk vissza a történtekre, de az
biztos, hogy nyomot hagynak bennünk.
A Tv-Cell megalakulása és ötéves mûködése – ha kihagyásokkal is – sok emberre volt és van most is hatással.

zepétôl részt vettem az akkor még kísérleti jelleggel indult adások készítésében.
Igaz, még saját kézi kamerámmal készítettem a felvételeket. Aztán közel egy évtized elteltével örömmel mondtam igent,
amikor felkértek, hogy dolgozzak az új önkormányzati tévénél. A 2003-as testületi
döntést követôen a televízió elindításában
múlhatatlan szerepe volt Rozmán László-

– Ezt a munkát nem lehet elszántság és
lelkesedés nélkül csinálni – vallja Szalóky
Attila fôszerkesztô, aki már a kezdetektôl
részt vesz az önkormányzati televízió
munkájában. Engem már jóval a TV-Cell
beindítása elôtt is érdekelt az ilyen jellegû tevékenység. A kilencvenes évek kö-

nak, Varga Zsoltnak és ifjabb Varga Zsoltnak. Késôbb pedig az érdekesebb, szórakoztatóbb mûsorok kialakításában, és az
adásbiztonság erôsítésében Sipos Tibornak,
Szalai Zsoltnak, Tóth Ferenc Gábornak, Hajba Balázsnak és Reiner Anitának. De természetesen csak köszönet jár mindenki-

nek, aki az elmúlt 5 év alatt valamit is tett
a celldömölki önkormányzati televízió, a
Tv-Cell érdekében. Egy jól szervezett, fôleg fiatalokból álló lelkes csapatot sikerült
összehozni annak idején. Soha nem a pénz
motivált bennünket, hiszen köztudomásúan kevés pénzbôl gazdálkodtunk és
gazdálkodunk ma is. Büszke vagyok rá,
hogy az anyagi nehézségek ellenére színvonalas, a celldömölkiek által közkedvelt
mûsorokat és programokat tudtunk szerkeszteni, mint például a várostörténeti film,
több portréfilm, fôzô- és horgászmûsorok,
ünnepi és stúdiós beszélgetôs mûsorok,
szavalóverseny stb. Tele voltunk ötletekkel. A 2006-os év eseményei, a Tv-Cell
megszüntetésére irányuló törekvések lelkileg komolyan megviselték a stábot.
Abban az idôben mindenki megtörten, de
egy kicsit bizakodva is gondolt a lehetséges folytatásra.
A mostani felállásban, régi és új munkatársakkal, Lónainé Kondics Zsuzsanna és Gulyásné Vass Veronika személyében új,
agilis vezetéssel 2008. július 1-én indultunk
újra. Mûködési feltételeink most sem rózsásak. Örülnénk egy olyan stúdiónak is,
ahol van víz, mellékhelyiség és fûtés.
Csak köszönetet tudok mondani mindenkinek, aki szabad idejét, hétvégéit, esetleg családi programjait adja fel azért,
hogy a mûsorok idôben elkészüljenek.
A stáb a továbbiakban is mindent megtesz
a normális, nézhetô, nem politizáló, hanem
a helyi eseményeket bemutató városi tévézésért.
A jövôre nézve azt szeretném, hogy
legalább olyan színvonalú mûsorokat tudjunk megint produkálni, mint az elsô idôszakban, s hogy a nézôk vasárnap délelôttönként miattunk kapcsolják be a tévét.
»TAKÁCS M. TÜNDE

Ima a keresztény ökumenizmus jegyében
Mai világunkban, melyben olyan sok a
széthúzás és ellenségeskedés, különös jelentôsége van minden olyan rendezvénynek,
mely az egységrôl, az együtt gondolkodásról szól. Vetô István alsósági evangélikus lelkész január elején hívta fel figyelmünket az
ökumenikus imahét rendezvényeire. Január 18. és 25. között mintegy lelki vendégségbe jártak egymáshoz a történelmi keresztény egyházak hívei és lelkipásztorai. 8 helyszínen 9 alkalommal volt közös ima, igehirdetés, elmélkedés, mely követendô szép példája annak, hogy meg lehet keresni a közös lelki tartalmakat a mai, sokszor lelketlen és elidegenült világban is. Celldömölk és
Alsóság templomai mellett Izsákfa, Kemeneskápolna és Rigács temploma, illetve
kápolnája is helyet adott egy-egy rendez6

vénynek. Az ökumenikus imahéten szolgálatot végeztek: Vetô István alsósági evangélikus lelkész, Inzsöl Richárd gércei római katolikus plébános, Rác Dénes és Rác Dénesné celldömölki evangélikus lelkész, Dr.
Koltai Jenô alsósági római katolikus esperes,
Németh Tamás celldömölki református lelkipásztor. A celldömölki és alsósági evangélikus templomban orgonahangversenyben
is gyönyörködhettek a hívek. Celldömölkön
Fábián Gábor és Márffy Dezsô, míg Alsóságon Holpert Enikô orgonaszakos egyetemi
hallgató koncertjét hallhatták.
Az imahét zárásaként február elsején 14
órakor Kovács Ferenc celldömölki római katolikus káplán hirdet igét a tokorcsi evangélikus templomban.
»RL
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» GAZDASÁG

Egy kis szériában gyártó üzem sikere
1 6 0

F Ô N E K

B I Z T O S Í T A N A K

M U N K A H E L Y E T

A König Maschinen Sütôipari Gépgyártó Kft. Celldömölk és környékének egyik kiemelkedô ipari üzeme, amelyet 1991. január 25-én a világ egyik legsikeresebb sütôipari
gépeket gyártó vállalata, a grazi székhelyû König Maschinen alapított. Az alapítók egy
már korábban is mûködô gépgyárra alapoztak, ugyanis Celldömölkön az ÉLGÉP Vállalat szervezetén belül már 1977-tôl gyártottak sütôipari gépeket.
A személyi és tárgyi feltételek megteremtésével, az egész vállalat modernizálásával sikerült elérni, hogy Magyarországon, ezen belül Celldömölkön egy olyan sütôipari gépgyár
üzemeljen, amely képes megfelelni a nyu-

gat-európai minôségi követelményeknek.
Árbevételének 2/3 része exportból származik, termékei Kanadától Izlandig szinte a világ minden részén megtalálhatók. A Celldömölkön gyártott dagasztógépek és kemencék
kiváló minôségükkel és megbízhatóságukkal
kivívták a magyar sütôipari szakma elismerését is. Ezekkel a gépekkel és berendezésekkel Magyarország több mint 300 pékségében
állítják elô mindennapi kenyerünket.
A gépgyár 2007 októberében 78 millió 146
ezer forint pályázati támogatást nyert. A projektben a támogatási arány 25%-os, így a tá-

mogatási összeg 312 millió Ft-os fejlesztést
indukált. A teljes, 2009. december 31-én záródó projektbôl eddig 140 millió Ft értékû beruházás valósult meg.
Takács Imre Tibort, a König Maschinen Kft.
magyarországi ügyvezetôjét kérdeztük:
» Mekkora összegben és mire pályáztak?
Mit jelent ez a nyertes pályázat az Önök
cége számára?
A csarnok építése 300 millió forintos beruházás volt, azzal a céllal készült, hogy a finomabb munkákat most már el tudjuk különíteni a durvább munkáktól.
Ezután vettünk részt egy pályázaton az új csarnok berendezéséhez, illetve technológiai fejlesztéshez. Ehhez létszámbôvítést és árbevétel-növekedést kellett garantálni. Idôközben
megváltoztak a gazdasági viszonyok, a miniszter úrnak is ezt a kérdést tettük fel, hogy mivel várhatóan csökken a piac a gazdasági világválság következtében, mennyire kell magunkat tartani a pályázati szerzôdésekhez.
Bizakodunk abban, hogy a grazi anyacég a
munka egy részét áthelyezi hozzánk, mert
gazdaságosabban tudjuk elôállítani, mint ôk.
Másik szerencsénk, hogy kisszériás termelést
folytatunk, és ehhez a speciális termeléshez
megvannak a tárgyi, szellemi feltételeink.
» A látogatás során láthattunk egy tanmûhelyt is. Milyen az együttmûködés a helyi szakközépiskolával?

takács imre tibor

– A szakközépiskola korábbi tanmûhelye
megszûnt, azok a fiatalok, akik ezt a szakmát választották, kényszerhelyzetbe kerültek. Nekünk szakmunkás-utánpótlásra van
szükségünk, ezért kialakítottunk itt az
üzemben egy tanmûhelyt, és szívesen fogadjuk a tanulókat az utolsó évben. Az iskolával kötöttünk egy megállapodást, ingyen az iskola rendelkezésére bocsátjuk a
tanmûhelyt, az eszközöket, nyersanyagot,
védôfelszerelést annak reményében, hogy
idôvel kikerülnek a mûhelybe gyakorlatra,
esetleg a dolgozóinkká válnak. Igyekszünk
velük minél többféle, a gépipari szakmához
kapcsolódó munkafolyamatot megtanítani,
hogy késôbb minél nagyobb eséllyel induljanak a munka világába.
»LOSONCZ ANDREA

GYÁRLÁTOGATÁSON JÁRT A MINISZTER
Kiss Péter, a Miniszterelnöki Hivatalt
vezetô miniszter ellátogatott városunk
egyik üzemébe, a König Maschinen Kft.be is. Ôt kérdeztük.
» Manapság sajnos elég sokan kerülnek
az utcára. A König Maschinen Kft. viszont
egy olyan cég, amely a munkahelyteremtô pályázaton nyertesnek mondhatja magát. Tervez-e a kormány a közeljövôben hasonló jellegû pályázatokat?
– Kifejezetten munkahelymegtartó és
-teremtô pályázatot írtunk ki hatmilliárd forint támogatási összeg elnyerésére és
újabb 10 milliárdos csomaggal készülünk
még. Összességében az uniós forrásokkal
együtt 100 milliárdos a nagyságrendje az

ilyen célra fordítható eszközeinknek. De ez
csak akkor elég, ha maga a cég is mindent
megtesz, hogy piacokat szerezzen, hogy
újabb bevételekre tegyen szert. A König
Maschinen Kft. olyan jó minôségû gépeket
gyárt, ami önmagáért beszél. Valószínû,
hogy a gazdasági világválság következtében az élelmiszerpiac is zsugorodni fog némiképp, reméljük, hogy 2009-cel elmúlik ez
az állapot, és felgyorsulhat a gazdaság, de
addig is ilyen típusú munkahelymegtartó támogatásokkal és piackutatással meg kell
próbálni megtartani a foglalkoztatottak
létszámát. Jelenleg ez a cég 160 fôt foglalkoztat. Remélem, hogy Magyarország az
olyan országok közé fog tartozni, amelyek

nemcsak kiállják a válságot, hanem új eséllyel tudnak kikerülni belôle, hiszen a válság nemcsak veszélyt jelent, hanem új esélyt is arra, hogy át tudjuk rendezni Magyarország pozícióját itt, közép-Kelet-Európában.
»LA
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Kedves olvasónk! Tudáspróbát állítottunk össze Celldömölk elmúlt 3 évtizedének történéseibôl. A feladatlap megoldása 2009.
február 28-ig adható le a mûvelôdési központ titkárságán, vagy küldhetô be postán, vagy e-mailen az alábbi címekre a feladó nevével és elérhetôségével. (Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. e-mail: kmk@cellkabel.hu) A feladatlapokat szakmai zsûri értékeli, a legtartalmasabb megoldások jutalomban részesülnek. Eredményhirdetés 2009. március 13-án (pénteken) 15.00 órakor az intézmény galériáján.

30 kérdés a 30 éves városról
01. Mikor volt Celldömölk várossá avatásának napja?
02. Nevezzen meg 3 jelentôs személyiséget (politikus, mûvész stb.),
aki részt vett az avatási ünnepségen!
03. Ki volt az a képzômûvész, akinek Celldömölk várossá avatásának
napján nyílt kiállítása a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban?
04. Kinek az alkotása a Gáyer Gyula szobor?
05. Mikor alakult meg a Pauz Kiadó GMK?
06. Kinek nyílott emlékkiállítása 1987-ben a Kemenesaljai Napokon?
07. Mikor avatták fel a 410. sz. Ipari Szakmunkásképzô épületét?
08. Milyen alkalomból jelent meg az Új Kemenesalja elsô lapszáma?
09. Nevezzen meg 3 jelentôs helyi gazdasági eseményt 1990-bôl!
10. Mely évben rendezték meg elôször a Sághegyi Szüreti Napokat?
11. Hol találkoznak „Rozália” és „Kocsis Irma”?
12. Milyen motívumokat tartalmaz Celldömölk város új címere?
13. Kinek az alkotása a II. Világháború hôsi halottainak és
áldozatainak emlékmûve?
14. Melyik évben kapott Celldömölkön díszpolgári címet
dr. Habsburg Ottó?
15. Mikor kezdôdött a gázvezeték kiépítése Izsákfán?
16. Hogyan ünnepelte 100 éves kórházát Celldömölk?
17. Nevezzen meg 3 jelentôs sporttörténeti eseményt 1997-bôl!
18. Ki volt az a tudós-esperes akinek emlékére táblát avattak
az evangélikus templom falán?
19. A 90-es években is számos jelentôs politikus látogatott
Celldömölkre. Nevezzen meg hármat közülük!
20. Milyen millenniumi események voltak városunkban?
21. Melyik évben nyerte el az „Év könyvtára” címet
a Kresznerics Ferenc Könyvtár?
22. Mikor és ki avatta fel a felújított kórházat?
23. 2004-ben Celldömölk kettôs jubileumot ünnepelt.
Melyek voltak ezek a jelentôs évfordulók?
24. Soroljon fel néhány kimagasló sporteredményt az elmúlt évekbôl!
25. Kinek a fôszereplésével forgattak filmet a Ság hegy kráterében?
26. Melyek Celldömölk testvérvárosai?
27. Nevezzen meg 5 olyan civil szervezetet, akik segítik
a város kulturális életének szervezését!
28. Sorolja fel az elmúlt 5 év (2003–2008) legjelentôsebb fejlesztéseit
(legalább 3-at) melyek megvalósultak a városban!
29. Mely évben minôsítették gyógyvízzé a Vulkán fürdô vizét?
30. Hol fog megépülni az új városháza Celldömölkön?
8
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» PROGRAMAJÁNLÓ
A 30. éve város Celldömölk címû helytörténeti és
képzômûvészeti kiállítás az intézmény galériáján
február 28-ig látogatható.
Január 31., 10.00–18.00 óráig – Esküvôi kalauz (kiállítás
és bemutató az esküvôhöz kapcsolódó szolgáltatásokról).
Február 4., 10.00 órától újra indul a Baba-mama torna.
Február 12., 17.30 – Kertbarátok klubja.
Február 15., 19.00 – Rideg Sándor: Indul a bakterház
c. elôadása a Kalocsai Színház mûvészeinek elôadásában.
A megváltott bérletek és páholyok érvényesek az
elôadásra. Belépôjegy váltható: 3200, 2700, 2200, Ftos áron az intézmény jegypénztárában.
Február 23., 17.00 – Farsangfarki asszonyparti címmel
farsangbúcsúztató est lányoknak, asszonyoknak. Belépôjegy ára: 500 Ft/fô.
Február 28., 19.00 órától – Városi bál – szórakoztató kulturális programokkal, tombolával, báli zenével.

» MÛVELÔDÉS

Megzenésített versek a színpadon
A Theatrum ifjúsági színházbérlet soros
elôadására január 21-én várta a diákokat
a mûvelôdési központ. Ezúttal a vas megyei Tarisznyások Együttes érkezett zenés
mûsorával az ifjúság szórakoztatására.
Az 1992-ben alakult zenekar tagjaihoz elsôsorban a magyar költôk versei állnak közel, úgymint Weöres Sándor, Kányádi Sándor, Nemes Nagy Ágnes, Zelk Zoltán,
Csoóri Sándor, Tarbay Ede poézise. A honi költészeten belül fontosnak tartják a szûkebb hazájukban született költôk, Balogh
József, Gazdag Erzsi verseinek megzenésítését, megismertetését, folyamatos mûsoron tartását. Alkotói tevékenységük gerincét megzenésített versek adják, melyek zenéit saját maguk írják. Az ifjú közönség ebbe is bepillantást nyerhetett, hiszen a zenészek egy-egy vers dallamának, hangszeres kíséretének megszületését is megosz-

tották hallgatóságukkal. Az együttes nevéhez fennállása óta mintegy kétszáz vers
megzenésítése fûzôdik, az ezekbôl készült
válogatásban minden diák találhatott kedvére valót.
»REINER ANITA

MEGHÍVÓ
A Celldömölki Városi Általános Iskola József Attila utcai épületében, a 2.
osztályok termeibe várjuk a leendô
elsô osztályosokat.
2009. február 28-án és március 14-én
szombaton, 10.00–11.30 iskola-elôkészítô foglalkozáson, március 25-én
szerdán, 8.40–10.20 nyílt órákon, április 4-én szombaton, 10.00–11.30 iskola-elôkészítô foglalkozáson valamint
2009 áprilisában a beiratkozáson.

MEGHÍVÓ
A Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógia Szakszolgálat versmondó versenyre hívja a térség óvodásait.
Fedezzük fel együtt, miben rejlik Gazdag Erzsi „gazdagsága”! Szeretettel várunk minden résztvevô nagycsoportos óvodást felkészítô óvónénijével iskolánk Árpád utcai
épületében 2009. február 11-én, szerdán
14.00-kor.

» APRÓHIRDETÉS
Mérlegképes könyvelô, adótanácsadó SZJA bevallások elkészítését, valamint egyéni vállalkozók könyvelését vállalja. Tel.: 06 70/319-1661.
Celldömölk központjában 1+1/2 szobás második emeleti egyedi fûtésû 44 m2 lakóterületû lakás eladó. Tel.: 06 20/330-8484.
Celldömölk központjában 1+1/2 szobás 3.
emeleti 57 m2 lakás eladó. Érdeklôdni: 06 20/
962-4202 telefonszámon.
Celldömölkön a Kodály lakótelepen 55 m2-es
2 szobás felújított egyedi gázkonvektoros lakás
eladó. Érd.: 06 70/374-7972.

„NEMZETI ÉVFORDULÓINK” – CELLDÖMÖLKI SEGÍTSÉGGEL
A Magyar Kultúra Napjára a Balassi Bálint
Magyar Kulturális Intézet Nemzeti Évfordulók Titkársága gondozásában megjelent a
Nemzeti évfordulóink 2009 címû kiadvány.
A kötet impresszumában a kiadó mellett
az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtárának logója szerepel. Az idei – hivatalosan
Kazinczy Ferenc nevével fémjelzett, de
ugyanilyen joggal Radnóti Miklós emlékévnek is tekinthetô – esztendôhöz kapcsolódó évfordulók elôzetes adatgyûjtését
Németh Tibor, a celldömölki könyvtár vezetôje végezte. A tízezres példányszámú,
a világon minden magyarlakta helyre eljutó reprezentatív kalendáriumban a Nem-

zeti Évfordulók Titkársága külön köszönetet
mond a Magyar Nemzeti Múzeumnak és a
Kresznerics Ferenc
Könyvtárnak az összeállításhoz nyújtott segítségért. Az MTA kutatóintézeteinek vezetôibôl álló rangos szerkesztôbiztottság a celldömölki bibliotéka honlapján (www.cellbibl.hu) évrôl évre megjelenô A magyarság évfordulónaptára elnevezésû, mintegy 3000 tételes adattárra támaszkodott
munkája során, amelynek szakmai hátterét Németh Tibor közel negyedszázada
épülô Magyar életrajzi kalauza képezi.

NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY A ZENEISKOLÁBAN
Az Ádám Jenô Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény névadója, a kiváló zenepedagógus, zeneszerzô és karnagy 1896. december 13-án született.
A helyi intézmény 19 évvel ezelôtt vette
fel nevét, és azóta minden évben megrendezi a nyugat-dunántúli népdaléneklési versenyt Ádám Jenô emlékezetére és tiszteletére. A környéken egyedül a celldömölki zeneiskolában mûködik népi ének szak,
ezért a rendezvény hiánypótló szerepet is
betölt az alapfokú zenei oktatásban.
A decemberi megmérettetés kezdetén
Bejczi Károly igazgató és Süle Ferenc
nyugalmazott igazgató, a zsûri egyik tagja köszöntötte a résztevôket, majd elhelyezték a tisztelet koszorúit, és az emlékezés gyertyáit, virágait a névadó szob-

ránál. A Szombathelyrôl, Sárvárról, Jánosházáról, Ajkáról, Gyenesdiásról, Vonyarcvashegyrôl és Celldömölkrôl érkezett szereplôk egyéni és csoportos produkciókat
egyaránt bemutattak. Volt, aki szólóval érkezett, de több énekegyüttes, éneklôcsoport is képviseltette magát. A mintegy
hatvan résztvevô bemutatója után a zsûri két tagja: Tanai Erzsébet, a Vasi Népdalstúdió mûvészeti vezetôje, a Népmûvészet Ifjú Mestere és Süle Ferenc zenepedagógus szakmailag értékelték a hallottakat, és konzultációs lehetôséget biztosítottak a versenyzôknek. A verseny eredményhirdetésén pedig számos arany-,
ezüst- és bronzminôsítés talált gazdára a
résztvevô diákok között.
»RA
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Helyzetkép a közoktatási intézményekrôl I.
Celldömölk közéletének egyik meghatározó eleme a közoktatás. Alap-, és középfokú intézményeinkben több mint 2000 gyermek tölti el mindennapjait. Elmondható: megvalósulni látszik a városvezetés elképzelése, miszerint Kemenesalja központja egyben a térség iskolacentruma is legyen. Az új év elején minden intézményvezetô áttekinti az elmúlt
évet, számba veszi az elért eredményeket és meghatározza azokat a fejlesztéseket, amelyeket az év folyamán vagy az elkövetkezô évek során meg kell valósítani.
Limpárné Darabos Mária
óvodavezetô, Hajnalcsillag
Evangélikus Óvoda:
– A 2008/2009-es nevelési évet 57 gyermekkel kezdtük, de év végére elérjük a 60 fôt, így
minden férôhelyünk telített lesz. Óriási a túljelentkezés, 17 gyermeket kellett elutasítanunk. Az evangélikus gyermekeket vesszük

zárkóztatásra. Szakképzett pedagógusaink száma 32 fô, közülük ötnek van fejlesztôpedagógusi végzettsége is. Ebben a nevelési évben nagy gondot fordítunk az anyanyelvi nevelésre, figyelem- és mozgásfejlesztésre. Önkormányzati segítséggel tudtunk informatikai eszközöket beszerezni, melyek óvónôink
munkáját segítik.
fel elsôsorban, ettôl az évtôl pedig bevezettük a lelkészi ajánlást is. Vidékrôl is jár nyolc
gyermek hozzánk. Két osztatlan csoporttal
mûködünk és egy félállású logopédus-gyógypedagógust alkalmazunk. Fô fejlesztési területei a részképesség-zavarok és hangzóhibák
korrigálása valamint a felzárkóztatás. A nyár
folyamán rendbe tettük a játszóudvart, melynek következtében biztonságosabb lett a környezet, s esôs idô után is ki tudunk menni a
gyermekekkel játszani. Szerencsére óvodánk épülete teljesen felújított, felszereltsége szinte hiánytalan, így pillanatnyilag szakmai és tárgyi feltételeink is adottak a gyermekeink minél hatékonyabb neveléséhez.
Gasztonyiné Fódi Zita
óvodavezetô, Városi Óvoda:
– Óvodánk több telephelyen látja el feladatait. A múlt évben anyagi okok miatt jelentôsebb fejlesztéseket nem tudtunk végrehajtani, csak kisebb átalakításokra került sor. A
Vörösmarty úti óvodában fûtéskorszerûsítés
történt, ugyanitt a szülôk munkájának köszönhetôen egy foglalkozási termet és egy öltözôt is szépen rendbe hoztunk. Pillanatnyilag
371 gyermek jár óvodánkba, köztük három
SNI-s (sajátos nevelési igényû) és több hátrányos helyzetû gyermek is van. Nagy gondot fordítottunk az egyéni fejlesztésre és fel10

Baloghné Danka Adél
igazgató, Celldömölki Városi
Általános Iskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat:
– A tanévet 1086 gyermekkel kezdtük meg.
Tagintézményeink is jól mûködnek, csupán
az a változás történt, hogy most Kenyeriben
az eddigi kettô helyett egy csoport mûködik.
Az osztályok is átszervezésre kerültek, több
épületünk van, ahol mindenkinek megteremtettük lehetôségeinkhez mérten a tanuláshoz szükséges legoptimálisabb feltételeket. Új könyvtárrészt alakítottunk ki, amely
nagyobb, szebb, mint az elôzô volt, a modern
kor feltételeinek megfelelôen. Az informa-

tikai eszközeinket egy szinten, több teremben helyeztük el. Minden testnevelés órát
meg tudunk úgy szervezni, hogy vagy tornateremben, vagy tornaszobában legyen
megtartva. Hálával tartozunk a szülôknek a
sok segítségért, amit kapunk. Külön köszönet Deéné Janics Zitának, a szülôi munkaközösség vezetôjének, hogy mindig segít és
rendelkezésünkre áll, bármirôl is legyen
szó. Tagintézményeinkkel, az ott dolgozókkal és gyermekekkel próbálunk napi kapcsolatot tartani, közös rendezvényeket szervezni. Szakszolgálatban a logopédia és a gyógytestnevelés ellátását iskolánk pedagógusai
nemcsak Celldömölkön, de a kistérség összes
közoktatási intézményében végzik.
Czupor Attila
igazgató, Szent Benedek
Katolikus Általános Iskola:
– Tavaly szeptemberben 224 tanulóval kezdtük meg a tanévet , ez kilenc fôvel több, mint
az elôzô tanévben. Új tantermet alakítottunk
ki a nyár folyamán, mely jóval nagyobb, mint
a többi. Ez kivált egy kisebb termet, melybôl
fejlesztô terem lesz. Így már három helyen
folyhat a gyermekek felzárkóztatása és fejlesztése. Bevezettük az 5. és 6. osztályokban
a nem szakrendszerû oktatást, pedagógusaink
részt vettek az ehhez kapcsolódó továbbképzéseken is. Tanítóink és tanáraink száma 20
fô. Szakos ellátottságunk 100%-os. Tavaly

megtörtént az iskola karbantartása is. Elmondhatom, hogy a gyermekek neveléséhez és oktatásához szükséges minden feltétel adott.
Számítógépparkunk modern, jól kiépített. Minden pályázati lehetôséget próbálunk megragadni. Összességében elmondható hogy
elégedettek vagyunk az elmúlt évvel, s bízunk
benne, hogy ez évben is sokan és bizalommal íratják be gyermekeiket hozzánk.
»TAKÁCS MÁRIA
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Kihasználja-e a januári árleszállításokat?

»kérdez: reiner anita

»fotó: major tamás

Nyári
Jenô

Jó dolognak tartom a januári árleszállításokat, ilyenkor általában jobban megfizethetôk az
egyes termékek. Esetleg olyanokat is meg tud venni az ember, amelyeket korábban a magas árak miatt nem. Igaz, hogy
ilyenkor a karácsonyt és év végét követôen általában kevesebb pénz van mindenkinek a
pénztárcájában, tehát elkelne
egy kis plusz a leértékelések kihasználásához. Én, ha tehetem, mindenféle téren megragadom a leárazásokat, mind az
élelmiszerek, mind a ruhanemûk, mûszaki cikkek vásárlása
esetén.

Marton
Erzsébet

Jó lehetôségnek tartom a januári leárazásokat, amiket szerintem érdemes kihasználni. Amikor sikerül olcsóbban hozzájutni olyan árukhoz, amelyek az
igényeknek és a pénztárcának
is megfelelnek, akkor kell megvenni ôket. Ha ügyesen választ az ember, akár nagyobb
összegeket is megtakaríthat.
Én élek is a lehetôséggel, elsôsorban a ruházati cikkek, háztartási dolgok terén. A nagyobb
dolgokat még karácsony elôtt
megvettük. Egyébként úgy látom, kevés most a vásárló, az
ünnepekre mindenki kiköltekezett.

Marton
Pál

A karácsonyi költekezések után
muszáj kicsit visszafogni a
kiadásokat, jobban meg kell
gondolni a különbözô vásárlásokat. Persze azért általában kihasználjuk az üzletek által kínált leárazásokat. Körülnézünk,
hol, mi éri meg, ezek közül mire van szükségünk, és eszerint
választunk. A mai pénzügyi
helyzetben nem elhanyagolható szempont, ha az ember valamennyi pénzt meg tud takarítani akár az élelmezés, akár
a háztartási cikkek, mûszaki
dolgok, ruházat és egyéb nélkülözhetetlen dolgok tekintetében.

özv. Tóbiás
Sándorné

Sajnos kevés a nyugdíjam, így
természetesen nagyon meg
kell gondolni a kiadásokat.
Ezért jó, ha mindig van valamilyen akció, leárazás. Folyamatosan figyelemmel kísérem,
melyik boltban mi mennyibe
kerül, és oda megyek vásárolni, ahol olcsóbb. Az elmúlt nyáron hûtôt és mosógépet is vettem, így a háztartási gép, mûszaki cikk leárazások most nem
érintenek. Élelmiszerek, mindennapos háztartási cikkek esetén most is kihasználom a leértékeléseket, általában egy hónapra elôre bevásárolunk a lányommal.

» Egészségügyi SZOLGÁLAT
2009. FEBRUÁR KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

01. vasárnap
02. hétfô
03. kedd
04. szerda
05. csütörtök
06. péntek
07. szombat
08. vasárnap
09. hétfô
10. kedd
11. szerda
12. csütörtök
13. péntek
14. szombat
15. vasárnap
16. hétfô
17. kedd
18. szerda
19. csütörtök
20. péntek
21. szombat
22. vasárnap
23. hétfô
24. kedd
25. szerda
26. csütörtök
27. péntek
28. szombat

Dr. Kovács Zoltán
Dr. Gájer Tatjána
Dr. Palatka János
Dr. Gájer Tatjána
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Nagy Ildikó
Dr. Mesterházy Gábor
Dr. Kassas M. Khaled
Dr. Gájer Tatjána
Dr. Palatka János
Dr. Kovács Larisza
Dr. Kassas M. Khaled
Dr. Schrott Olga
Dr. Mojzes Szonja
Dr. Kassas M. Khaled
Dr. Gájer Tatjána
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Mesterházy Gábor
Dr. Kassas M. Khaled
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Gájer Tatjána
Dr. Mojzes Szonja
Dr. Nagy János
Dr. Mesterházy Zsuzsanna
Dr. Nagy Ildikó
Dr. Kassas M. Khaled
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Márton Katalin

Pajor Erika
Kovács Zoltánné
Horváth Katalin
Vida Leventéné
Kovács Zoltánné
Horváth Katalin
Pajor Erika
Kovács Zoltánné
Horváth Katalin
Vida Leventéné
Kovács Zoltánné
Horváth Katalin
Pajor Erika
Kovács Zoltánné
Horváth Katalin
Vida Leventéné
Kovács Zoltánné
Horváth Katalin
Pajor Erika
Kovács Zoltánné
Horváth Katalin
Vida Leventéné
Kovács Zoltánné
Horváth Katalin
Pajor Erika
Horváth Katalin
Kovács Zoltánné
Vida Leventéné

ÉRTESÍTÉS
A Celli HUKE KFT. ezúton értesíti a tisztelt lakosságot, hogy
a csomagolási hulladékok szelektív gyûjtésére szolgáló
sárga matricás kukák ürítését 2009. évben az alábbi KEDDI
napokon végzi:
Február 10. • Március 10. • Április 7. • Május 12.
Június 9. • Július 14. • Augusztus 11. • Szeptember 8.
Október 13. • November 10. • December 8.
Kérjük a gyûjtôzsákokat és a gyûjtôedényeket a fenti
napokon reggel 6.00 óráig szíveskedjenek a ház elé kihelyezni!
A Celli HUKE KFT. ezúton értesíti a tisztelt lakosságot, hogy
a kommunális hulladék szállítási rendje az ünnepnapok
miatt 2009. évben az alábbiak szerint változik:
Április 13.
Május 1.
Június 1.
Október 23.
December 25.

hétfô helyett
péntek
hétfô helyett
péntek
péntek

április 14., kedd
VÁLTOZATLANUL PÉNTEKEN
június 2., kedd
VÁLTOZATLANUL PÉNTEKEN
VÁLTOZATLANUL PÉNTEKEN
»CELLI HUKE KFT.
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Alapozással indul az évad
Ott fejeztük be legutóbbi írásunkat, hogy
a 2008-as év mindenképpen sikeresnek
tekinthetô a Celldömölki VSE labdarúgószakosztálya számára. No persze, nem az
Antók korszak tükrében, hanem a nagyon
is megbecsülendô jelenlegi lehetôségek fényében. Lefordítva ezt a számok
nyelvére a felnôtt csapat az elmúlt év két
szezonját egybe számítva összesen 32
bajnoki meccset játszott, ebbôl 19-et
megnyert, a 6 döntetlen mellett 7-szer
hagyta el vesztesként a pályát. Ezzel a
megszerezhetô pontok 66%-át gyûjtötték
be, ami az adott bajnoki szakaszok 4-5.
helyére predesztinálták az együttest.
» Minek köszönhetô és tartható-e tovább a lendület? Balhási István, a csapat
vezetôedzôje válaszol:
– Az elmúlt év tavaszára sikerült egy jó
szellemû és képességû együttest összehoznunk, akiket lehetett terhelni és motiválni. A
nyár folyamán tovább erôsödtünk, de a legnagyobb eredmény az volt, hogy sikerült

balhási istván, a csapat edzôje

említettem, több játékosunk jó teljesítményére is felfigyeltek más csapatok, de remélem, hogy több távozó már nem lesz. Ma
már arra is jó, ha figyel egy játékos, hogy hol
tartják be korrekten a szerzôdését. Tudatosan próbálunk igazolni, biztos érkezô Kalcsó
Gábor, aki 85-ös születésû, bal oldali támadó középpályás. Pápán kezdett focizni,
majd igazolt játékosa volt a Haladásnak, az
Ajkának és a legutóbbi teljes évadban az NB
II-es Integrál-DAC-nak. Az ôszi szezonban a
Gyôr megyei I. osztály 6. helyén álló Gyôrszemerében játszott kölcsönbe, hat gólt jegyzett a fél év alatt. Természetesen vannak
még folyamatban tárgyalások, ezekrôl
egyelôre még korai lenne beszélni. Idén is
lehetôséget adtam saját nevelésû ifista játékosoknak a feljebb lépésre, rajtuk múlik,
hogy élnek-e a lehetôséggel. Jó hír, hogy
hosszú sérülésébôl felépült Vánkos Balázs,
tavasszal már ô is bevethetô lesz.
» Hol tart a felkészülés?
– Január közepén megkezdtük az alapozást
heti öt foglalkozással, rövidesen elkezdjük

Felkészülési mérkôzések
2009. tavasz:
Február 5. (csütörtök) 18.00 óra
CVSE–Tapolca
Február 8. (vasárnap) 10.00 óra
CVSE–Jánosháza
Február 11. (szerda) 17.00 óra
Pápa–CVSE
Február 14. (szombat) 10.30 óra
Ajka–CVSE
Február 18. (szerda) 18.00 óra
CVSE–Gyôrszemere
Február 21. (szombat) 11.00 óra
ZTE II.–CVSE
Február 25. (szerda) 18.00 óra
CVSE–Ajka
Március 1. (vasárnap) 10.30 óra
CVSE–Kemenesmagasi
együtt tartani a társaságot. Most a sikereinkre természetesen más csapatok is felfigyeltek és a jelenlegi átigazolási idôszak legnagyobb kihívása is az lesz, hogy megôrizzük értékeinket. Az már biztos, hogy három távozó lesz az együttesbôl, Kocsis Tamás és Pungor Norbert egy ausztriai alacsonyabb osztályú csapatban folytatja pályafutását, Fehér Károly pedig egy másik, szintén osztrák csapat12

hoz igazolt. Különösen Kocsis távozása sajnálatos, hiszen ô a kötelezôen szerepeltetendô
fiatal játékosok közé tartozott. Emellett játékban is sokat fejlôdött az itt eltöltött több, mint
egy éve alatt, a szurkolók is kedvelték ôt.
» Lesznek-e további távozók és esetleg új
szerzemények?
– Február 20-áig tart az átigazolási idôszak,
addig még sok minden történhet. Mint

az edzô meccsek sorát is. Remélem, a március 7-i startra sérülésmentesen, jó mérkôzésekkel tudunk felkészülni, hiszen rögtön rangadóval kezdünk majd itthon, a bajnokaspiráns Veszprém ellen. Köszönöm
mindazoknak, akik segítették, támogatták
a csapatot, és kérem a szurkolókat, tavasszal is buzdítsák együttesünket!
»DOTTO
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Megint nem sikerült legyôzni a BVSC-t
A Férfi Klubcsapatok Szuperligájában, a
bajnoki címvédô Lombard BVSC otthonában játszott extraligás asztalitenisz csapatunk. A négy közé jutásért vívott
összecsapás elsô állomása nem hozott sikert a celliek számára, de a továbbjutás
esélye megmaradt a hazai visszavágóra.
Lombard-BVSC-Celldömölki VSE-Mávépcell
Vörsas 6:4. - Budapest, Szuperliga asztalitenisz-mérkôzés a négy közé jutásért, 1.
találkozó.
Párosok: Zwickl, Nagy - Lindner, Molnár 3:1
(7, -10, 9, 3). Az elsô szettben elherdálta elônyét a celli páros, a végére pedig elképzeléstelenül játszottak (1:0). Egyéni, 1. kör: SzéllPodpinka 0:3 (-6, -8, -8). Podpinka, rutinjának köszönhetôen, magabiztos gyôzelmet
aratott (1:1). Zwickl-Molnár 2:3 (9, 7, -5, 7, -5). Molnár, nem kis meglepetésre, 0-2rôl tudott fordítani (1:2). Nagy-Lindner 0:3
(-3, -10, -5). Lindner játszi könnyedséggel
gyôzte le ellenfelét (1:3). 2. kör: Zwickl-Podpinka 3:0 (4, 2, 5). Az elsô meccsét könnyedén nyerô Podpinka ezen az összecsapáson
hihetetlen enervált volt (2:3). Széll-Lindner
1:3 (-7, 6, -7, -6). A fiatal budapesti játékos

nem találta Lindner ellenszerét (2:4). NagyMolnár 3:2 (4, -9, -4, 8, 9). Ezt a meccset
többször is megnyerhette volna Molnár, ám
2-1-es elônyét eltapsolta (3:4). 3. kör:
Zwickl-Lindner 3:2 (-5, 9, -9, 8, 12). Lindner
a döntô szettben 10:5-ös vezetésrôl veszített (4:4). Nagy- Podpinka 3:1 (6, 6, -11, 11).
A celldömölki játékos továbbra sem találta önmagát (5:4). Széll- Molnár 3:0 (8, 8, 8).
Molnár veresége meglepô volt, az addig
nyeretlen, Széll ellen (6:4). A páros elvesztése után brillíroztak a celliek. Az elsô
egyéni körben mindent nyertek, és vezettek még 4-2-re is, ám a végén semmi nem
sikerült. Egy agyonnyert meccset sikerült elveszíteni, a nem éppen legerôsebb összeállításában asztalhoz lépô, fôvárosiak ellen.
Gyôzött: Zwickl 2, Nagy 2, Széll, a ZwicklNagy páros, illetve Lindner 2, Molnár, Podpinka.
Magabiztos bajnoki siker
Celldömölki VSE-Mávépcell Vörsas-Büki TK
Gyógyfürdô 7:0. – Celldömölk, asztalitenisz extraliga-mérkôzés.
Párosok: Lindner, Molnár-Németh, Schmidt

3:0 (5, 4, 4). Lindnerék esélyt sem hagytak
a vendég kettôsnek (1:0). Egyéni, 1. kör: Podpinka-Schmidt 3:0 (2, 8, 4). Podpinka megmutatta, mit is tud igazán, és félgôzzel gázolt át ellenfelén (2:0). Lindner-Németh 3:0
(6, 7, 4). Lindner számára sétagalopp volt
ez a meccs is (3:0). Molnár-Galiotti 3:0 (3,
4, 0). A beugróként asztalhoz álló Galiotti
nem tudott mit kezdeni a sokkal rutinosabb
Molnárral szemben (4:0). 2. kör: PodpinkaNémeth 3:0 (5, 8, 6). Podpinka itt sem izzadt meg (5:0). Molnár-Schmidt 3:0 (4, 5,
5). Klassziskülönbség volt a két versenyzô
között (6:0). Lindner-Galiotti 3:0 (4, 1, 4).
Lindner könnyed játékkal is magabiztosan
hozta a pontot (7:0).
A mérkôzésre meglehetôsen tartalékosan
– Bari és Kriston nélkül – érkezô vendégek
nem tanúsítottak különösebb ellenállást.
Olyannyira nem, hogy a Büknek még
szettet sem sikerült nyernie. A celliek a várakozásnak megfelelôen alig egy óra leforgása alatt, könnyed játékkal is magabiztosan nyertek.
Gyôzött: Lindner 2, Podpinka 2, Molnár 2 és
a Lindner-Molnár páros.
»CSUKA

Tervek, elképzelések 2009-ben
Mint arról tavaly hírt adtunk, 2008-ban Celldömölkön az úszósportnak is lett egyesülete. A közel egyéves egyesületben 2008
októberétôl Erdôsi Zoltán a vezetôedzô. Tôle kérdeztünk a 2009-es tervekrôl.
Ô az egyesület egyik legfontosabb céljának
tekinti a minôségi munkát az úszásoktatásban is. A celldömölki általános iskolások már
2008 októberétôl tanrendbe építve éves
szinten 10 alkalommal úsznak, az óvodások
úgyszintén. Az egyesület emellett kiscsoportos úszásoktatást szervez. A maximum 6 fôs,
8 alkalmas tanfolyamok folyamatosan indulnak. A mintegy 80 tag többsége rekreációs
jelleggel, heti háromszor úszik korosztályonként, három csoportban. Ôk úgynevezett „B”
kategóriában illetve az egyesület háziversenyein nevezhetôk.

Új

I M P R E S S Z U M

»Kemenesalja
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
megjelenik kéthetente

Egyelôre 10 fôs az a csoport, akik az „A”
kategóriás csapatba tartoznak. Ôk heti 5
edzésen vesznek részt Erdôsi Zoltán vezetésével.
Idén 4 versenyt rendez az egyesület: az elsô február 27-én lesz szintfelmérô jelleggel a tagoknak.
Folyamatban van az úszómedence versenymedencévé történô szabványosítása;
a fürdôvel közösen fordulófal illetve lelátó készül.
A 2009–2010-es tanévben a Városi Általános Iskola úszóosztályt indít. Ez annyit jelent, hogy egy reggeli, valamint három délutáni edzésen vesznek részt az elsôs diákok sporttagozat jelleggel. Az úszóosztályba jelentkezni Erdôsi Zoltánnál lehet.
»LILO

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, 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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Új Kemenesalja » 2009. 01. 30.

Több mint 1 milliárd
forintra pályáznának
Lezárult az elsô pályázat-beadási idôszak, mely a Sághegy LEADER Egyesület közremûködésével zajlott. Dr. Galántai György, az Egyesület elnöke elmondta, hogy összesen 69 pályázat érkezett az Egyesület munkaszervezetéhez az adott idôszakban, ebbôl 40 a sárvári, 29 a celldömölki kistérségbôl, a pályázati projektek összértéke 1 milliárd
36 millió Ft. A pályázatok darabszáma
a következôképpen oszlik meg a támogatási jogcímek között: 19-en pályáztak
mikrovállalkozások létrehozására vagy
fejlesztésére 235 millió Ft értékben, 6an kívánnak a turisztikai tevékenységek
körében támogatást nyerni 129 millió
Ft projektnagyságban. A falumegújítás
és fejlesztés jogcímre érkezett a legtöbb
pályázat, 35-en szeretnék ezen törekvéseiket EU-s segítséggel megvalósítani, mintegy 444 millió Ft összértékben.
A vidéki örökség megôrzése jogcímre 9
támogatási kérelem érkezett be, ezek
227 millió Ft-os projektméretet jelentenek. Németh Rudolfnétól, a Sághegy
Leader Egyesület munkaszervezetének
vezetôjétôl megtudtuk, hogy jelenleg a

PALÁNTANEVELÉS, TAVASZI
FAÜLTETÉS VOLT A TÉMA

pályázatok elôkészítése, pontozása folyik egy adott szempontrendszer alapján. Az elôkészített pályázatok ezután
az egyesület elnöksége elé kerülnek,
ahol a döntéshozó testület a munkaszervezet elôterjesztése alapján megállapítja a kérelmek javasolt pontszámát,
amelyek alapján feláll az elôzetes támogatási rangsor. A pontozási jegyzôkönyvek ezután postázva lesznek a területileg illetékes Mezôgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalhoz, ahol teljességi és adminisztratív vizsgálaton esnek
át. A végsô döntést ôk, illetve az Irányító Hatóság hozza majd meg. A munkaszervezet vezetôjétôl azt is megtudtuk,
hogy a közeljövôben sor kerül a IV. tengely LEADER intézkedéseinek meghirdetésére, de errôl egyelôre pontosabb értesüléssel még nem rendelkezik a
munkaszervezet. Az egyesület továbbra is várja soraiba az új tagok jelentkezését, illetve a pályázati lehetôségek
után érdeklôdôket minden hónap második keddjén a Celldömölki HVI-vel közösen megtartandó fogadóóráján.

Ez évi elsô klubfoglalkozását január
15-én tartotta a Kemenesaljai Szôlôés Kertbarátok Köre. Dr. Hollósy István
falugazdász, növényvédô szakmérnök
a palántaneveléssel és a tavaszi faültetéssel kapcsolatos tudnivalókat osztotta meg hallgatóságával.
A paprika csírázásához 28 fokos
meleg szükségeltetik, emellett a legtápanyagigényesebb növényünk:
nitrogénre, foszforra, káliumra
egyaránt szüksége van. Ahhoz,
hogy egészséges növényünk legyen, a palántavészt többféleképpen elkerülhetjük: csávázással,
beöntözéssel, fertôtlenítéssel. A
különbözô magok évekig megôrzik
csíraképességüket, így pl.: a paprika 5-6 évig, a paradicsom 3-4 évig,
a borsó 4-6 évig, a vöröshagyma 3
évig, az uborka 6-8 évig, a káposztafélék 4-5 évig, a sárgarépa és a
petrezselyem pedig 3 évig.
Faültetéskor az ültetô gödör ideális
nagysága 60x60 cm, mélysége
szintén 60 cm kell, hogy legyen, aljára érett trágya vagy savanyú tôzeg helyezhetô – hangzott el a kertészkedôk összejövetelén.

»CSÁGOLY SZILVIA

»REINER ANITA

KÉK hírek
Az idei év bûnügyi történéseit Erôss Elemér rendôr-alezredes, a városi rendôrkapitányság munkatársa foglalta össze.
Január 2-án a kora délutáni órákban jelentette be a tulajdonos, hogy
december 31. és január 2. közötti idôben, a lakásához tartozó garázsba betörtek és onnan nagymennyiségû férfi és nôi pamut zoknit loptak. A lopással okozott kár kb. 600.000 Ft.
Január 4-én a reggeli órákban Bobán a Vasút utcában egy parkoló gépkocsi ablakát ismeretlen elkövetô betörte, eltulajdonítás nem történt.
Január 6-án Csöngén vitában álló személyek egymást tettleg bántalmazták, melynek során könnyû sérülést szenvedtek.
Január 7-én Celldömölkön a Balassi utcában egy garázs ajtaját megfeszegették, eltulajdonítás nem történt. A délutáni órákban tettek bejelentést Kemenespálfáról, hogy az udvaron álló személygépkocsit
megrongálták olyan módon, hogy ismeretlen anyagot ráöntöttek.
Január 8-án jelentették, hogy a Celldömölkön a Temesvári utcában lévô Városgondnokság udvarán parkoló munkagép üzemanyagtartályából 60 liter gázolajat tulajdonítottak el ismeretlen tettesek.
Január 9-én az udvaron található lezáratlan garázsból szerszámkészletet, hegesztôkészüléket, motorfûrészt, sarokcsiszolót és
4 db alumínium felnit gumiabroncsokkal együtt eltulajdonítottak.
Az okozott kár 250.000 Ft.
Tizenkét óra körül Kemenespálfa határában történt baleset. Egy celldömölki lakos vaddal ütközött, személyi sérülés nem történt.
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Január 10-én éjjel a Radó majorban egy gépkocsit feltörtek, illetve
az egyik épület ajtaját befeszítették, ahonnan asztali körfûrészt, fémés famegmunkáló szerszámgépeket, azok tartozékait és hosszabbító kábeleket tulajdonítottak el. Karakón a Petôfi utcában álló személygépkocsit törték fel és az autóban tartott tárcát tulajdonították el, amelyben a használó iratai és készpénz volt.
Január 12-én ismeretlen személy engedély nélkül hulladékot helyezett el a megszüntetett szeméttelepen.
Január 14-én a reggeli órákban jelentették, hogy a Vörösmarty utcai
óvodába betörtek, de onnan nem tulajdonítottak el semmit. A rongálással 10.000 Ft kárt okoztak. Reggel 07.00 óra után jelentették,
hogy Celldömölkön a Radnóti utcában lévô karosszérialakatos mûhelybe betörtek és onnét egy légkompresszort tulajdonítottak el. A lopási kár 190.000 Ft.
Az utóbbi 2 hétben elszaporodott a betöréses lopások száma. Az elkövetôk intézményeket, magánlakásokat, garázsokat, illetve gépkocsikat támadnak. Általában készpénzt, iratokat, szerszámgépeket tulajdonítanak el. Ismételten kéri a rendôrség, hogy ha bárkinek esetleges információja van a fentiekben felsorolt bûncselekményekkel,
illetve az eltulajdonított dolgokkal kapcsolatban, vagy az elkövetô személyérôl, az jelezze a rendôrkapitányságon.
»RL
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GYÓGY- ÉS
ÉLMÉNYFÜRDÔ
CELLDÖMÖLK, SPORT UTCA 8. • INFÓ: 95/525-070

Gyógyuljon, pihenjen, sportoljon
a Vulkán erejével!
Február 28-ig kezelési napokon a gyógyászati vendégek pótjegy
váltása nélkül használhatják a fürdô valamennyi medencéjét!

Reumatológiai vizsgálatok TB-kártyával beutaló nélkül
csütörtökönként 15.00-tôl 19.00-ig és szombatonként 9.00-tôl
13.00-ig 300 forintos áron.

Lepje meg kedvesét Vulkán
fürdô Valentin napi kényeztetô
ajándékutalvánnyal!

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:

Valentin napi akciós ajánlatunk:
• 25 perces kényeztetô masszázs: 1.500 Ft
• 20 perces kényeztetô kádfürdô: 350 Ft

Egyéni úszásoktatások
ahol a figyelem csak Önre irányul
Felnôtt: 13.600 Ft/10 alkalom!
Gyermek (18 éves korig):
10.900 Ft/10 alkalom!

WWW.V ULKANF URDO.H U

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

www.kiniczky.hu honlapon
az Aktuális menüpontban megtekinthetô!
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F É R F I

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

A farsangi bálokra az öltönyeinket, férfi ingeket, öltöny nadrágokat, zakókat
kedvezménnyel árusítjuk kedves vásárlóink részére!

KEDVES BALLAGÓ DIÁKOK!
Mi már most gondolunk rátok:
kínálunk üzletünkben öltönyöket,
ingeket, nyakkendôket és kiegészítôket.
Osztályrendelés esetén
15–20% engedményt adunk.
Vastag szövet öltönyök széles szín
és méretválasztékban.

Rezgônyárfa
É

T

T

E

R

E

M

Celldömölk, Kossuth L. u. • Tel.: 06 95/420-200

Napi menüink információját a RádióCellben,
a heti, öregek étrendjét (450 Ft/menü)
napi elosztásban a Tv-Cell képújságjában kísérhetik
figyelemmel kedves megrendelôink!
A telefonon megrendelt ebéd kiszállítása ingyenes!

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!

MEGNYITOTTUNK!

KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGTISZTELTEK MEGRENDELÉSEIKKEL!

Velencei

karnevál

FRISS BAROMFI HÚSBOLT
a Platán presszó (Füstös) melletti üzletben.
Celldömölkön, a Szentháromság téren.

Megbízhatóan friss

csirke | pulyka | kacsa | liba
termékeinkkel várjuk kedves vevôinket!
Tiszta, igényesen kialakított szép
környezetben vásárolhatja meg a mindennapi
fôzéshez szükséges bartomfi termékeket.
Rugalmas nyitva tartással,
udvarias kiszolgálással állunk az Önök rendelkezésére.

JELENTKEZNI
06/70/338-9880-as
telefonszámon.
Utazás: légkondicionált luxusautóbusszal
Útvonal: Pápa–Celldömölk–Sárvár–Szombathely–Velence és vissza.
Idôpontok: február 13–15, február 20–22
Részvételi díj: 12.900 Ft/fô
Indulás Pápáról 22.00 órakor. Felszállás Celldömölkön
22.30-kor, Sárváron 23.00-kor, Szombathelyen 23.30 perckor.
Folyamatos utazás kisebb pihenôkkel Szlovénián át Velencébe.
Érkezés a reggeli órákban Punte Sabbione-ba.
Behajózás Velencébe, majd városnézés:
Doge palota, Szt. Márk tér, Bazilika, Campanille,
Sóhajok hídja, Rialtó-híd, piac stb.
Ezután szabad program keretében részvétel a karneválon.
Este indulás haza. Érkezés Pápára a hajnali órákban.

A részvételi díj tartalmazza az utazás és a kísérô idegenvezetô költségeit.
Nem tartalmazza a hajójegy és a Punte Sabione-i belépési illetéket, melyek együttes összege 20 Euro/fô.

