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

VÁROS

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

LAPJA

Kellemes húsvéti
ünnepeket!
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Amíg lehetôsége van, vegye igénybe
a szoc. pol.-t !
(Bevállalt, akár évek múlva születô
gyermek esetében is.)
Nálunk megteheti a Celldömölk,
Kossuth u. 16. szám (Kontyos udvar) alatti
lakások esetében.
1 gyerek után
900.000 forint
2 gyerek után 2.400.000 forint
3 gyerek után 3.800.000 forint
4 gyerek után 4.600.000 forint
Lakások: 34 m2 – 67 m2
Lakásárak: 8.416.685 – 16.990.731

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 havi részlettel.
Nézzen be hozzánk – megéri!
Az akció 2009. március 2-án indul.
Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
Répcelak, Petôfi S. u. 50.
Tel.: 95/588-666, 588-667 • Fax: 95/588-668
E-mail: repcelaktaksz@globonet.hu
Internet: www.repcelaktksz.hu

Érdeklôdni: 95/ 422-493, 70/317-4194
További részletek a www.kiniczky.hu honlapon
az Aktuális menüpont alatt

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

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

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

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

Kis bank – nagy lehetôségek!
THM: 17,54%.

TANKOLJON MINDIG OLCSÓBBAN!
A Kolozsvári úti üzemanyagkúton 95-ös,

E 85-ös benzin
és diesel üzemanyagok valamint autógáz LPG egész évben kedvezményes áron!

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk
minden kedves vásárlónknak!
Balogh Zsolt vállalkozó és munkatársai.

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

•
•
•
•

SHOP szolgáltatások
Online telefontöltési lehetôség
Autópálya-matrica eladás
Bankkártyás fizetési lehetôség
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Húsvétváró gondolatok
Húsvét közeledtével a nagyböjti idôszakban az ünnepre készülôdés napjait éljük. Nehéz most a gondok között a lélek
csöndjére hangolódni. Vetô István alsósági evangélikus lelkésszel nem egy
szokványos beszélgetést folytattunk,
többször mellékvágányra tértünk – de talán valójában ettôl lett igazán mai, aktuális a beszélgetés.

valamire várunk. Jobban izgatja ôket, ha
mehetnek a szôlôbe kötni, permetezni,
vagy ami éppen esedékes. Úgy gondolják,
ez a létük fenntartásához óhatatlanul
szükséges, és odáig nem jut el a gondolatuk, hogy az örök életük szempontjából
más a fontos. Hogy a földi egy-két évnyi
kínlódás közben mindent elkövetnek,
hogy meglegyen mindenük, amihez néha

» Mai zaklatott világunkban hogy lehet a
húsvét ünnepére ráhangolni az embereket? Ráhangolni akkor, mikor a karácsonyi készülôdés valahogy mindig hangosabb, mindig fényesebb, pedig egyházi tartalmát tekintve a megváltás misztériuma
felette áll mindennek.
– Már elöljáróban elmondhatjuk, hogy az
igazi keresztyén ünnepek éppen ezt a jellegüket veszítették el, mert az emberek rájuk aggattak sokféle hagyományt, bár az
is igaz, hogy maga a keresztyén ünnep is
ráépült különbözô néphagyományokra.
» Így akkor elsô helyen a húsvéti nyulat
emlegethetjük, pedig „róla” köztudott,
hogy egy hibás német fordításnak köszönheti „születését”.
– Ha olyan értelemben nézzük, azért a nyúlnak van köze az ünnephez, már csak a szaporaság révén, mint ahogy a húsvéti tojás
is az újjászületést szimbolizálja. Ha a korábbi tartalmat nézzük, akkor ez a tavasz születésének az ünnepe, melyet „megkereszteltek”, és a természet feltámadásában az
életnek a halál fölött aratott gyôzelmét és
Krisztus feltámadását ünnepeljük. Karácsonykor, a téli napforduló után a világosság gyôzelmét ünnepeljük a sötétség fölött,
húsvétkor pedig a nagypéntek, nagyszombat után következik a húsvét. Persze a magyar névrôl túl sokat nincs értelme beszélni, mert azt jelzi, hogy a negyvennapos böjt
után elôször vehetünk húst magunkhoz.
» Ennél kifejezôbb az ortodox megközelítés, ahol a húsvétot ’Voszkreszényie’ néven illetik, ami feltámadást jelent. Volt módom Moszkvában húsvéti liturgián részt
venni, ahol ez volt a köszöntés: Hrisztosz
voszkrész! (Krisztus feltámadt!) A válasz:
Vaisztyinno voszkrész! (Bizony, hogy feltámadt!) De térjünk vissza az eredeti
kérdéshez! Hogy lehet az embereket az ünnepre hangolni mostanság?
– Sehogy. Sehogy nem lehet. Akkor, mikor egy böjti idôszakban tizennyolcan jönnek el templomba, mikor a konfirmandusok – akiknek kötelezô eljönni – figyelembe sem veszik, hogy szól a harang, akkor
úgy gondolom, hogy se a szülôkben, se a
gyerekekben, de az idôsekben sincs benne az, hogy közeledik egy ünnep, és hogy

azért az a magasztos gondolat is megfogalmazódik, hogy a családjukért, gyerekeikért teszik mindezt. Sokkal fontosabb lenne a szívükbe gyûjteni és rögzíteni azokat
a dolgokat, ami az örök életük szempontjából fontos.
» Pedig tavaly nyáron nagyon sokan
hallgatták a gyülekezetépítô napon Cserági
István lelkész urat, aki éppen arról beszélt,
hogy hányféle életünk van, és az örök élet
lényegérôl, egyedüli értelmes voltáról
szóló elmélkedéssel fejezte be elôadását.
De akkor még mindig nem beszéltünk az
ünnepre hangolódásról.
– Úgy nézem, hogy az eredeti kérdés
nem maradhat válasz nélkül. Kell, hogy válaszoljak rá. Az embereket rendkívüli alkalmakkor lehet megszólítani, mikor ez valami mással össze van kapcsolva. Ahhoz,
hogy a permetszert felvigyük a levelekre,
kell egy vivô anyag, ami odatapasztja.
Ugyanúgy kell egy téma, kell egy program,
amire rá lehet tapasztani azt a lényeget,
amit hordoznia kell ennek. Az emberek
nem azért jönnek, sajnos, hogy Igét hallgassanak, hanem azért, hogy gulyást
egyenek, találkozzanak a rokonokkal, rég
elszármazottakkal. Ez persze magában is
jó dolog, én pedig csak remélni tudom,
hogy valami azért a mondanivalóból is
megragad a szívükben.

» Idén a katolikus egyházban Szent Pál
éve van. Apostolfejedelem, jeles író, egyházszervezô. Megjelenik azért ez Önöknél
is most a húsvéti ünnepkörben, vagy
más rendezvényen?
– Szent Pált a mi egyházunk is apostolként
tiszteli, ha a templomunk katolikus templom lenne, akkor bizonyára neki szentelik,
mivel pálfordulás napján, januárban szentelték fel. Akkor persze nehéz ünnepséget
szervezni, mert hideg van és kevesen jönnek el, s ezért az ünnepekrôl történô
megemlékezést – ahol lehet természetesen – próbáljuk a nyárra tenni. A már említett evangelizációs nap is ilyen.
Elképzelhetô,
hogy ilyen alkalomból, vagy az
év vége felé lehet majd Pál
apostolra emlékezni. A tavalyi
evangelizációs
napon Lada Dénes és a templom felújítása
volt a központi
téma, idén Szakály Dezsôre emlékezünk, orgonahangversenyt
tervezünk, verseit mondatjuk el
a gyermekekkel,
majd egy kis állófogadás után kimegyünk
a temetôbe megkoszorúzni a sírját.
» Térjünk vissza a húsvéthoz, hiszen az Új
Kemenesalja éppen húsvét elôtt fog minden celldömölki család postaládájába,
onnan pedig, reméljük, az olvasnivalók közé kerülni. Milyen húsvéti igét fog olvasni a híveknek? Milyen központi gondolatot küldene lapunkon keresztül a kissé tán
hitehagyott, vagy mondjuk csak azt, hogy
elkedvetlenedett embereknek?
– A húsvéti ige helyett inkább mást mondanék. Az Evangélikus Életben olvastam
egy jó szlogent, ami üzenetnek fogható fel.
Amit az ember manapság érez, amit fontosnak talál, az a VÁLSÁG. Igazából csak egy
T-vel, ha úgy tetszik, egy „kereszttel”
több a VÁLTSÁG. Szeretném, ha ez az aggodalmaskodás a válság miatt a VÁLTSÁG
miatti örömmé fordulna át nagyszombatról húsvétvasárnapra virradóra.
» Azt hiszem, ahogy karácsony idején
szoktuk kívánni, hogy tegyük el annak békéjét egész évre, akkor kívánjuk most
együtt azt, hogy nagypénteken a készülôdésben,húsvét vasárnapján a beteljesülésben találjuk meg a T betût, mely
olyan fontos ahhoz, hogy megváltozzanak
körülöttünk a dolgok. Köszönöm a beszélgetést!
»ROZMÁN LÁSZLÓ

a címlapfotó a polgármesteri hivatal mûszaki osztályán található freskó
3
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Hosszas viták, néhány érdemi döntés
Maratoni képviselô-testületi ülést tartott a
város képviselô-testülete április 2-án. Elsô
napirendi pontként a posta elôtti téren kialakítandó szökôkútról tárgyaltak a döntéshozók. A város harmincéves évfordulója alkalmából a Miniszterelnöki Hivatal 4 millió forintot ajándékozott a városnak erre a célra. A beruházás összköltsége 10 millió forint.
Az ülésen jelen volt Illés Erika, aki a szökôkúthoz tartozó szobrot formálja meg, bemutatta elképzelését. A képviselôk többsége pozitívan fogadta a mûvésznô által bemutatott maketteket. Kiniczky István indítványozta, hogy a kapott négymillió forintos
támogatás szolgáljon önrészként a városmag-rehabilitációs pályázaton.
A továbbiakban Fehér László polgármester
ismertette a két ülés között történteket, valamint beszámolt a lejárt határidejû határozatokról. Következô napirendi pontként
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a turisztikai irányú fejlesztések áttekintése, a Vulkán Gyógy- és Élményfürdô fejlesztési lehetôsége szerepelt. Fehér László elmondta, hogy szállodaépítéssel 50%-kal
növelhetô lenne a vendégek száma, jelenleg tárgyalnak egy osztrák befektetôvel,
ami bizakodásra adhat okot.
Május elsejétôl változnak az intézményi térítési díjszabások, részletes tájékoztatást az
intézményekben illetve következô lapszámunkból kaphatnak.
Egyik leghosszabb vitát kiváltó téma a 7.
számú folyó ügyként sorra kerülô a Kemenesaljai Egyesített Kórház tartozásának
ügye volt. Mint ismeretes, a kórház tartozása összességében az évek során mára
már mintegy 200 millió forintra duzzadt.
Ha nem kezelik, ez az összeg csak emelkedni fog. A hosszas vita után a képviselôk a kórház javára egyhangúlag egy 40
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A Magyar Köztársaság elnöke 2009. június 7-re tûzte ki az Európai Parlament tagjainak
választását. Baranyai Attiláné dr., a város jegyzôje a választással kapcsolatosan az alábbi
tájékoztatást adom: A választópolgárok a névjegyzékbe való felvételükrôl, a szavazás
helyérôl és idôpontjáról 2009. április 10-ig értesítôt kapnak.
A névjegyzék 2009. április 8. és 15. között megtekinthetô a polgármesteri hivatal
anyakönyvvezetôjénél (földszint 5. szoba).
A névjegyzékbôl való kihagyás, vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt
2009. április 15-én 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani a Helyi Választási Irodánál.
A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat.
A szavazás 6 órától 19 óráig tart.
A szavazás napján lakóhelyétôl távol lévô választópolgár – kérelmére – belföldön igazolással,
külföldön a Magyar Köztársaság nagykövetségein és konzulátusain adhatja le szavazatát.
Igazolás kiadását ajánlott levélben 2009. június 2-ig,
személyesen vagy meghatalmazott útján 2009. június 5-én 16 óráig,
a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2009 május 22-én 16 óráig
a lakóhely szerint illetékes jegyzôtôl lehet kérni.
(Celldömölkön a polgármesteri hivatal anyakönyvvezetôjénél)
A választással kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a polgármesteri
hivatalban (9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1.)
Helyi Választási Iroda mûködik. Az iroda vezetôje: Baranyai Attiláné dr. jegyzô.

INTÉZMÉNYFENNTARTÓI TANÁCSKOZÁS
Ülést tartott a Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa március 30-án a polgármesteri hivatal emeleti tanácskozó termében.
A fenntartói társulásban lévô 14 település
képviselôi döntöttek a 2009/2010-ben a
Celldömölki Városi Általános Iskolában indítható osztályok számáról, és meghatározták a tagiskolákban indítható osztályok
minimális tanulói létszámát.
Ezek alapján a következô tanévtôl a celldömölki bázisiskolában 4 osztály indítható, az alsósági tagiskolában pedig egy. Kenyeriben szintén egy osztályt indítanak 1–4es összevonással. Az ülésen Kemenessömjén polgármestere bejelentette, hogy kilép
4

a Kemenesmihályfával eddig megkötött intézményfenntartói társulásból, vagyis a dologi kiadásokat nem vállalja tovább. Ez
azonban nem veszélyezteti az iskola létét,
amennyiben a szülôk továbbra is a kemenesmihályfai tagiskolába íratják gyermekeiket. Ebben az esetben két osztály indítására adott engedélyt a társulási tanács
1–2. és 3–4. osztályok összevonásával.
A nagysimonyi tagiskola szintén egy osztállyal indulhat, amennyiben az iskolába
íratott gyermekek létszáma ezt lehetôvé
teszi. A társulási tanács 17 fôben határozta meg azt a gyermeklétszámot, ami alatt
a tagiskolákban nem indítható osztály.
»TMT

millió forintos támogatást szavaztak meg.
Ugyancsak hosszúra nyúlt a 8. számú folyó ügy is, amely a város nagyberuházásait tárgyalta. A vita tárgya ismét a már
számtalanszor felmerülô probléma volt: ki
kell alakítani a pályázati prioritást. A város több nagyberuházásos pályázaton
szerepelt sikeresen, ez azonban további
problémákat vet fel, nevezetesen azt, hogy
melyek azok a legfontosabb projektek,
amelyeket mindenképpen meg kell valósítani. A nagyberuházások közül azonban
külön kell kezelni a városházát, hiszen az
eredetileg 640 millió forintot a város kártalanítási összegként kapta. Ez azonban
egyre apad, tartani lehet attól, hogy lassan elfogy. A Pannonhalmi Bencés Apátságnak pedig fizetnünk kell a bérleti díjat,
az évenként mintegy 30 millió forintot.
»LA

ÜLÉSEZTEK KEMENESALJA
POLGÁRMESTEREI
A Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása tartotta
soros ülését 2009. március 24-én a
Celldömölki Polgármesteri Hivatal
földszinti tanácskozótermében. Az
ülést Keresztes István alelnök, Jánosháza polgármestere vezette.
A napirendi pontok megvitatása
elôtt szót kért Kovács József rendôrkapitány, aki összefoglalta a 2008.
évi közrendi eseményeket és ismertette az elmúlt év statisztikai
adatait. Horváthné dr. Német Ildikó
rendôr ôrnagy, a bûnügyi osztály
vezetôje felhívta a figyelmet a lakásbetörések és betöréses lopások
számának növekedésére és javasolta az önkormányzati intézmények elektronikai biztonsági rendszerrel való ellátását. Ezután a települések vezetôi megvitatták többek
között a Kemenesaljai Szociális és
Gyermekjóléti Intézményi Társulás
megállapodásának módosítását,
meghallgatták a Társulási Tanács
2008. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló beszámolót, valamint az elôzôvel együtt elfogadták
az egységes társulási megállapodást. Az ülésen megjelentek továbbá a MÁV START Zrt. és a VASI
VOLÁN Zrt. képviselôi, akik Tóthné
Temesi Kingával, a Közlekedéstudományi Intézet irodavezetôjével a
települések vezetôinek véleményét
kérték ki a 2009/2010-es menetrendek véglegesítéséhez. A szociális feladatok ellátásának kérdéseiben Baranyai Attiláné dr., Celldömölk Város jegyzôje adott felvilágosítást a jelenlévôknek.
»TAKÁCS M. TÜNDE
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Lakossági fórum a válságról
Szabó Lajos MSZP-s országgyûlési képviselô tartott
lakossági fórumot március 27-én a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtárban. A lakossági fórum
témája: A lokális krízistôl a világgazdasági válságig
címet viselte. Rávilágított a jelenlegi helyzetet kiváltó okokra, nevezetesen a 2007. év második felében
az Amerikai Egyesült Államok másodlagos jelzálogpiacán kialakult válságra, arra, hogy akkor a szakértôk maguk is azon a véleményen voltak, hogy a
válság terjedése korlátozható, éppen ezért mindenki belügyként kezelte a témát. A Lehmann Brothers
csôdbe ment, ez jelentette a fordulópontot, ettôl
kezdve befagyott a bankközi hitelezés, ez a pénzpiacokon természetszerûleg pánikot indukált, ami
drasztikus hitelszûkítést eredményezett. Jellemzô,
hogy a kialakult helyzetre a kormányok az egész világon késve reagáltak (2008 októberében Izland lett
az elsô áldozat Európában, Írország és Anglia között
megingott a piac). A magyar reakció ekkor gyorsabb
volt, mint a térség államaié, sikerült 24 milliárd eurós
hitelkeretet kieszközölni. Sokan kritizálták a Nemzetközi Valutaalappal kötött szerzôdést, az ebben vállalt kötelezettségeket. Magyarországnak 30 milliárd
euró a hitelállománya, melynek 10%-a, azaz 3 milliárd forint az állami kötelezettségvállalás, a 90%, azaz
27 milliárd forint egyéni, vállalkozói, munkáltatói stb.
hitel. Fenn kell tartanunk azt az állapotot, hogy amikor a külföldi piacokon nincs hitel, akkor is valutához tudjunk jutni, ezért volt szükség a Valutaalappal kötött szerzôdésre. Az államadósságot ez azért
nem növeli, mert másra nem lehet felhasználni.
Magyarországon négy alapproblémáról beszélhetünk Szabó Lajos szerint: a válságot kezelni kell, a
költségvetési egyensúlyt fenn kell tartani, a gazdaságot élénkíteni kell, és komoly struktúraváltásra van szükség. A fentiek megvalósításához szükséges intézkedések végrehajtásához természetesen pénzre van szükség, eleinte inkább viszik a
pénzt, hiszen itt most már nem „tûzoltásra”, hanem komoly reformokra van szükség, amelyet
eddig egy kormány sem mert felvállalni.

FÓRUMMAL
A VÁLSÁG ELLEN

A strukturális intézkedések egyik lehetséges módja a gazdaság élénkítése. Le kell csökkenteni
továbbá az állami kiadásokat, ugyancsak csökkenteni kell a munkákat terhelô adókat, a fogyasztási adókat pedig növelni. Az átcsoportosításból
származó bevételt az állam átadná a vállalkozóknak. Kérdések merülnek itt fel: ezáltal mennyi forrást tud az állam termelni? Hogyan és mire tudják fordítani ezeket a forrásokat, hogy megélénküljön a gazdaság? Természetesen a válságot az
érzi meg legjobban, aki elveszíti munkahelyét.
Beszélt itt azokról a tervezett intézkedésekrôl,
amelyek mára már napvilágra kerültek: a szociális ellátórendszer átalakításáról, az adómentes juttatások megszüntetésérôl, a fogyasztási áfa
emelésérôl stb.
Szó esett még arról is, hogy a reálgazdaság javulását eredményezné, ha sikerülne csökkenteni az energia-függôséget. A képviselô nem
hallgatta el azt a véleményét sem, hogy a jelenlegi belföldi politikai igazgatási rendszer megváltoztatása is jelentôs megtakarítást eredményezhetne, ehhez azonban kétharmados többségû szavazás szükséges.
Ezután a jelenlévôk kérdéseire válaszolt a képviselô.

Vállalkozói fórumot tartott március 30án a Nyugat-dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
kistérségi koordinátora. A fórum
elôadói a széleskörû tájékoztatás
eszközével próbáltak segíteni a vállalkozóknak, a jelenlegi munkaügyi
helyzetrôl, kedvezményes hitellehetôségekrôl, és a 2009-es év pályázati lehetôségeirôl tájékoztatták a
résztvevôket. A fórumon megjelent
vendégeket Finta Krisztián, a Nyugatdunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség kistérségi koordinátora köszöntötte, majd bemutatta az est
elôadóit. Elsôként Soós Ferenc, a
Munkaügyi Központ Celldömölki Kirendeltségének vezetôje beszélt az
aktuális munkaügyi helyzetrôl, a válság negatív hatásairól a celldömölki
kistérségben. Az est következô
elôadója Cságoly Szilvia, a Sághegy
LEADER Egyesület pályázati referense volt, aki az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretein belül
megnyíló pályázati lehetôségeket
tárta az érdeklôdôk elé. Bokor Imre,
a MAG Zrt. Nyugat–dunántúli képviseletének vezetôje a Gazdasági Operatív Program válságmenedzselô pályázati lehetôségeirôl és a Magyar Fejlesztési Bank kedvezményes hitellehetôségeirôl beszélt. A fórum utolsó
elôadója Finta Krisztián házigazda
volt, aki a Nyugat-dunántúli Operatív Program 2009-es pályázati lehetôségeit ismertette. Az est zárásaként
az érdeklôdôk kérdéseire válaszoltak
a megszólított elôadók.

»LA

Állami segítség és folytatódó létszámleépítés
»AZ EYBL ÉS A CELLCOMP KFT. JELENLEGI HELYZETÉRÔL
Állami segítséggel menekül meg a csôdtôl
az Eybl Hungária Kft. Mint arról már korábban beszámoltunk, az autóipari beszállítóként tevékenykedô Eybl Kft. a múlt év vége óta több száz dolgozójától volt kénytelen megválni a gazdasági válság következményeként. Az osztrák Eybl International AG
hazai leányvállalata a múlt év végén felszámolási eljárást kért maga ellen. A felszámolás alatt álló céget információink szerint egy
Inside – Car nevû Kft. veszi meg, ezzel mentve meg mintegy 900 munkahelyet. A cég
nem jogutódként kíván fellépni, így a dolgozók számíthatnak a nekik járó végkielégítésre az Eybl Kft.-tôl, remélve, hogy az új

vállalat a továbbiakban is változatlanul
foglalkoztatni kíván mindenkit. A jánosházi vállalat problémáira a megoldást az a kormányrendelet jelentette, mely március
16-án lépett hatályba. Ennek értelmében az
Eybl tevékenységét újraszervezô Inside – Car
Kft.-nek biztosít garanciavállalást mintegy
16 millió eurós forgóeszköz hiteléhez.
Az elektronikai termékeket gyártó
Cellcomp Kft. a hírek szerint sajnos nincs
olyan jó helyzetben, mint az elôbb említett jánosházi vállalat. A múlt héten folytatódtak az elbocsátások, újabb 100 dolgozójától kénytelen megválni a cég, ekkora létszámot jeleztek felénk – tudtuk

meg Soós Ferenctôl, a Munkaügyi Központ
vezetôjétôl. A dolgozók között terjedô hírek szerint a 3 mûszakos munkarendrôl
át fog állni a Kft. a 2 mûszakos munkarendre, de hivatalosan a felsô vezetés
még nem nyilatkozott. Az elmúlt idôszakban számos 50 év feletti, nyugdíj közeli, vagy GYES-rôl visszatérô munkavállalónak mondtak fel. A vezetôség hallgatása találgatásokra ad okot mind a dolgozók, mind a városlakók körében. Hallani
lehet olyan verziót is, hogy hasonlóan a
jánosházi Eybl Kft.-hez, a Cellcomp Kft. is
felszámolási eljárást kér maga ellen.
»CSÁGOLY SZILVIA
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A sokat vitatott városháza
Folytatva Celldömölk nagyberuházásainak aktuális állapotát bemutató sorozatunkat, mostani lapszámunkban a városháza
építésének jelenlegi állapotát mutatjuk be.
Közel négy éve tartó folyamat után jutott
el a városháza-projekt addig, hogy március
végén az engedélyezô építési hatóság kiadta az épületre az építési engedélyt. Mielôtt egy kis képzeletbeli sétát tennénk az
épületben, idézzük fel, ha csak nagyvonalakban is, az eddig történteket.
2006. április 21-én írta alá a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának címzetes
államtitkára azt a határozatot, mely azt a
tárgyalási eredményt rögzítette, miszerint
az addig a Magyar Állam tulajdonát képezô volt bencés rendház a Pannonhalmi Ben-

cés Kongregáció tulajdonába kerül, a város pedig 640 millió Ft kártalanítási összegbôl megoldva az épület kiürítését 2007. december 31-éig átadja azt az új tulajdonosnak. Mivel a megállapodás ténye már korábban ismert volt, ezért 2005-ben már az
új városháza helyszínének kiválasztása
körül (is) zajlott a közélet. Alkotó és meddô viták, közmeghallgatások és testületi
ülések sora foglalkozott a kérdéssel, megkérdôjelezve az éppen aktuális döntéseket.
Végül 2006 szeptemberében jelent meg az
elsô tervpályázat a Kálvária mögötti Gáyer
téri park területére, mely területet a képviselô-testület a Szomraky és Király János
utcák között idén februári ülésén Városháza térré keresztelt át. Az elsô tervpályázat

U. Nagy Gábor építész épületének sikerével zárult, aki egy nagyon korrekt, de talán az adott kisvárosi helyszín léptékén túlzottan átlépô modern épületet tervezett,
aminek a továbbtervezésére a város végül
is hosszas hezitálás után nem adott megbízást. A sikertelen tervpályázatot követôen
ismét a pro és kontra érvek csatája uralta
a terepet közel egy évig, majd az új tervpályázat – szûkített tartalommal és a
kiírásba belecsempészett építészeti stílus
megkötésekkel – 2008 januárjában jelent
meg. A gyôztes ezúttal a salgótarjáni
NÓGRÁDTERV Kft. tervezô kollektívája lett
Guzmics György vezetésével.
A továbbiakban – egyelôre csak képzeletben – tegyünk egy rövid sétát az épület környezetében és két szintjén. A tervezô
olyan beépítést, elrendezést választott,
mely egyszerre volt képes reagálni a
szakrális barokk épületegyüttes (a kegytemplom és a kálvária, valamint a határoló beépítés) által meghatározott tengelyre, térfalakra, terekre, ugyanakkor képes
volt jól megfelelni a komplex alkalmazkodás követelményének. Igényes és konzekvens kortársi architektúrával egységes
építészeti arculattal fordult a dr. Szomraky
Zoltán út mint határoló fôút, valamint a telek keleti határa mellett álló háromszintes
Gáyer téri társasházi sáv felé, s az északi
oldalon zavartalanul megmaradó közpark
felé is. Eleget tett annak a kiemelt kívánalomnak, hogy a barokk városközpont keleti térfala legyen, jó léptékû kisvárosi
középületként.
Finom tudatossággal alakította ki és tette
egyszerre a közterület és az épület részévé is a tervezett két, megkülönböztetett karakterû belsô udvart, a jó arányú bejárati
elôteret, valamint az intimebb, de mégsem
elzárt kerengôs belsô udvart. Belépve az
épület földszintjére egy anyaghasználatában, alaprajzi méretében és légterében reprezentatív elôcsarnokba érünk. Innen majd
két irányba lehet továbbjutni, az egyik irányba lesz a két összenyitható tárgyalóterem,
ahol a most megszokott módon nemcsak
a testületi ülések zajlanak, hanem a különféle városi és családi események, házasságkötések is. Az épületszárny önálló vizesblokkal rendelkezik, így biztosítva a két szárny
eltérô idôpontú zavartalan használatát.
A másik irány már a klasszikus hivatali részé: a földszinten az okmányiroda, a gyámhivatal és a közigazgatási osztály irodáival.
Az emeletre a mozgáskorlátozottak természetesen már lifttel juthatnak fel az akadálymentesség jegyében, itt található majd a
mûszaki osztály, a pénzügyi osztály és a vezetôi szárny a titkársággal.
Az épület kivitelezôi közbeszerzési pályázata április végén indulhat, ami azt jelentheti, hogy az építkezés a nyáron kezdôdhet és
mintegy egy év alatt fejezôdhet majd be.
»DUMMEL OTTÓ
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» PORTRÉ

Egy életen át a pedagógia szolgálatában
»BESZÉLGETÉS TUNGLI GYULÁVAL
Tungli Gyula, Izsákfa szülötte, több helytörténeti kiadvány szerzôje, számos magas szintû tudományos rendezvény szervezôje, a felsôoktatásban és külföldön
egyaránt oktató pedagógus tavaly Hiller
István oktatási minisztertôl több évtizedes tudományos, közéleti és közmûvelôdési munkája elismeréseként állami kitüntetést vehetett át.
» Elôször meséljen arról, hogyan alakult
az élete?
– Izsákfán születtem, szüleim, sôt távolabbi felmenôim is izsákfaiak. Vezetéknevünk
eredetije Tungl volt, az i-t a könnyebb kiejtés végett késôbb ragasztották hozzá.
Egyik oldalról kifejezetten paraszti ôseim
voltak, a másik oldalról kisnemesek lehettek. Édesapám parasztember volt, a parasztság alsó rétegéhez tartozott, leginkább
bérletbôl gazdálkodott. Ketten vagyunk
testvérek, a húgom most is Izsákfán él, családunkban a becsület, a tisztaság, az erkölcs
feddhetetlen fogalmak voltak. Az elemi iskolát Izsákfán végeztem, nyolc évet Celldömölkön jártam, az elsôk között végeztem az 1946-ban alapított Celldömölki Állami Gimnáziumban. Ahhoz, hogy a polgári iskolából átkerülhettem gimnáziumba,
különbözeti vizsgát kellett tennem. Egy kezdô gimnázium mindig azzal a problémával
küzdött, hogy hogyan lehetne összeállítani a tanári kart. Kezdetben Vas Károlynak,
Maróti Józsefnek és Maróti Józsefnének, valamint Berend Miklósnak volt meghatározó szerepe. Nagy hatással volt ránk Szen-

te Imre és Jónás Márton is. De tanítottak
bennünket az itt élô bencés szerzetesek is
pl. Poroszlai Valérián, dr. Nemes Vazul, Becse Gaszton, Tomor Felicián.
A gimnáziumi érettségi után mint munkásparasztgyermek kerülhettem a budapesti tanárképzô fôiskolára (Pedagógiai Fôiskolára). A pesti fôiskolára felvettek magyartörténelem szakos tanárjelöltnek, a 4,9 átlagom alapján kértem, hogy nappali
tagozaton tanulhassak tovább. A korábban
Pázmány Péter Tudományegyetemnek
ekkor lett ELTE a neve. A második diplo-

Pályázati hirdetmény
Celldömölk Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Vulkán Gyógy- és Élményfürdô
nyári elárusítóhelyeinek 2009. június 1-jétôl augusztus 31-ig terjedô idôszakban történô üzemeltetésére.
Elárusító helyek:
• 2 db 23 m2 alapterületû épület a hozzátartozó térburkolattal
elsôsorban lacipecsenye, lángos, palacsinta árusítása céljából, üveges és dobozos italok forgalmazása mellett.
Víz-, áramellátás illetve szennyvízelvezetés biztosított, díjfizetés egyedi mérôóra alapján a fürdô üzemeltetôje részére.
Bérleti díj: minimum 81.200 Ft+ÁFA/hó (épület+térburkolt terület).

• 2 db térburkolt és 1 db kavics alapú,
egyenként 5 m2 nagyságú terület
elsôsorban fagylalt, hot-dog, pattogatott
kukorica árusítása céljából.
Vízellátás, szennyvízelvezetés nincs, áramellátás biztosítható, díjfizetés az üzemeltetôvel kötendô megállapodás alapján.
Bérleti díj: minimum 2.000 Ft+ÁFA/m2/hó.
Pályázni a polgármesteri hivatal vagyonkezelôjénél átvehetô pályázati adatlap kitöltésével lehet, melyet lezárt borítékban kell
benyújtani ugyanitt 2009. 04. 22. szerda 16
óráig.
A beérkezett pályázatok felbontására 2009.
04. 24-én, pénteken 10 órakor kerül sor a polgármesteri hivatal emeleti tanácskozó

mám megszerzését követôen (1955-ben)
Ajkára kerültem gimnáziumi tanárként.
Még barakk-épületben tanítottunk, hogy
várossá váljon, gimnáziumot kellett létrehozni, és a kezdô tanárokat el tudták oda
helyezni.
Tanárságomat Ajkán kezdtem, Pápára úgy
kerültem át, hogy korán elkezdtem tudományos munkával foglalkozni, Pápán nagy
könyvtár van, ott lehetôségem is nyílt erre. 1956 után a pápai pedagógusokat
„megtizedelték”. Jó néhány nagymûveltségû emberrel voltam egy nevelô testületben.
Tíz évet töltöttem a felsôoktatásban Nyitrán, Kolozsváron, de Veszprémben is. Docensként mentem nyugdíjba.
» Gyula bácsi most sem pihen, aktívan tölti szabadidejét. Min dolgozik jelenleg?
– Három dolog foglalkoztat, az egyik:
Réthey Prikkel Lajos Kodályékkal egyidôben jutott arra a következtetésre, hogy fontos a magyar népzene, ezen belül a tánc
– a magyarság táncait dolgozta fel. 1924ben adták ki a mûvét, azóta sem, ezt szeretném reprint kiadásban kiadatni, hiszen
nemzeti kultúránk fontos része. Ez nemcsak
szöveg, de a táncdialektusok is megvannak benne. Pápán Nemzetközi Névtudományi Konferencia lesz, háromnaposra tervezzük, a Pannon Egyetemmel karöltve szervezzük szeptemberben. A harmadik téma:
Horváth István kenyeri plébános volt, 100
éve született, kiváló néprajztudós volt. Celldömölkön tudományos tanácskozást szervezünk ebbôl az alkalomból.
»LA

termében, a pályázók személyes jelenlétében.
A zárt borítékok felbontását követôen – több
azonos összegû pályázat beérkezése esetén –
licitet tartunk.
A bérleti szerzôdés megkötésekor a leendô bérlô köteles egyhavi bérleti díjnak megfelelô
összeget kaució címén befizetni.
Nem vehet részt a pályázati eljárásban az a vállalkozó, akinek az önkormányzat, illetve intézményei felé tartozása áll fenn.
A pályázaton nyertes vállalkozó a fenti idôintervallumon kívül is végezheti a tevékenységét, a két épület esetében szeptember, a három terület esetében május és
szeptember hónapokban. Ebben az esetben a havi bérleti díj idôarányos részét kell
elôre megfizetni.
További információ a polgármesteri hivatal vagyonkezelôjénél, illetve a 95/525813-es telefonon kapható.
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Bohózatok a mûvelôdési központban
A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár felnôtt színházbérlet sorozatának
záró és azt megelôzô elôadására kéthetes
különbséggel került sor. Március 22-én este a Turay Ida Színház és a Soproni Petôfi
Színház mutatta be közös produkcióját, az
Osztrigás Micit. A három felvonásos zenés
komédia alaphelyzete akár hétköznapinak
is mondható, a bonyodalom viszont annál
több és cifrább. A híres orvosprofesszor egy
görbe este után másnaposan ébred, ágyában találva egy könnyû nôcskét, aki nem
más, mint a lokálból elôzô este hazahozott
táncosnô, maga Osztrigás Mici. A megér-

kezô tábornok nagybácsi az öregecske, ájtatos feleség helyett természetesen ôt gondolja a professzor nejének, innentôl kezdve elindul a hazugságlavina, és a vele
együtt járó szövevényes cselekménysorozat, a félreértések, személy- és szerepcserék. A közönségszórakoztató, vidám bohózat végére aztán minden görbe egyenes
lett, a nézôtéren ülôk pedig vastapssal díjazták a színészek kiváló teljesítményét.
Április 4-én a Kalocsai Színház mûvészei
szórakoztatták a nagyérdemût A miniszter
félrelép címû vígjátékukkal. A kétrészes bohózat középpontjában a tilosban járó mi-

az osztrigás mici egyik helyzetkomikumra épülô jelenete

részlet a kalocsai színház elôadásából

niszter által okozott konfliktusok álltak.
A sokak által ismert történetben a miniszter gáláns kalandra készült az ellenzék titkárnôjével egy hotelben. Ám miután felfedezték a leleplezésükre küldött magándetektív hulláját, kétségbeesésbôl adódó
bonyodalmak és kínos helyzetek sora következett. A folyamatosan felbukkanó
problémák és hazugságok szerencsétlen és
ügyetlen megoldási kísérletei természetesen újabb és újabb helyzetkomikumokat
szültek, amit a közönség rekeszizmai kicsit
sem bántak.
REINER ANITA

Látványos elôadás
Mátyás király meséibôl
Mátyás király álruhái címmel mutattak be
látványos zenés-táncos mesejátékot a
marosvásárhelyi Maros Mûvészeti Együttes tagjai március 26-án a KMKK színháztermében.
A 40%-ban magyar és 60%-ban román tagozatként mûködô mûvészeti együttes
tavaly, a reneszánsz évhez kapcsolódóan
három Mátyás király mesét vitt színre.
Az ezeket bemutató táncszínházi produkcióban az igazságos uralkodóhoz kötôdô
történetek elevenedtek meg, úgy mint a
A kolozsvári bíró esete, az Egyszer volt Budán kutyavásár és Az igazmondó juhász.
Mint azt Barabási Attila, a magyar tagozat
igazgatója elmondta, együttesük alapve8

Sztártáncos
a pódiumon

tôen a folklór útján halad, de az utóbbi idôben kitekintettek a táncszínház mûfaja felé is. Így elôadásukban a népi tánc elemei
keveredtek a modern hangszerekkel megszólaltatott népi zene dominanciával, ezáltal ötvözve a múltat a jelennel és a jövôvel. A látványos díszletû és koreográfiájú,
tanulságot hordozó Mátyás-mesék a rajzfilmekhez képest minden bizonnyal többet
nyújtottak a közönség soraiban ülô gyerekek számára. Ezzel pedig igazolást adva az
együttes azon céljának, miszerint táncszínházi elôadásuk által a színházzal, színpaddal szeretnék megbarátkoztatni a kisiskolásokat és a nagyobbakat.
»RA

Zsámboki Marcell, magyar és Európa-bajnok, Világkupa-gyôztes
versenytáncos, az RTL Klub Szombat esti láz produkciójának zsûritagja, modern társastánc-tanár lesz
a vendége a Cselekvô Összefogással Celldömölkért Egyesület rendezvényének április 23-án (csütörtökön) 18 órakor a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ és Könyvtárban. A pódiumest házigazdája Fehér László, az egyesület elnöke.
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» PROGRAMAJÁNLÓ
2009. április 15., szerda 18.00 óra
Verseim – találkozás Konyher Viktóriával – verses, zenés beszélgetés a
költészet napja tiszteletére.
2009. április 16., csütörtök 14.00 óra
Dukai Takách Judit versmondó verseny.
2009. április 18. – a Favonius fúvósegyüttes koncertje a zeneiskolában.
2009. április 17., péntek 16.00 óra Jótékonysági mûsor a Kemenesaljai
Egyesített Kórházért.
2009. április 22. – az Ádám Jenô Zeneiskola és a sárvári Koncz János
Zene- és Mûvészeti Iskolával közös
koncertje a zeneiskolában.
2009. április 23., csütörtök 10.00 óra
Ifjúsági komolyzenei bérletsorozat –
közremûködik a Capella Savaria zenekar.
2009. április 23., 18.00 óra – Egy csésze kávé… Zsámboki Marcellal a
KMKK-ban.
2009. április 24. – III. Ifjúsági Régi Zene Találkozó a zeneiskolában.
2009. április 25., szombat 15.00 óra
Kemenesaljai Kulturális Közkincs
Kerekasztal – kistérségi közéleti és
kulturális fesztivál.
2009. április 25. – Gregorich Zsófia és
Reményi Anna koncertje a zeneiskolában.
2009. április 27–29. – a Kemenes Vulkánpark központi épület tervpályázati anyagainak bemutatója a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtárban.
Nyelvtanfolyamok indulnak a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtárban:
– orosz alapfokú és középfokú nyelvvizsgára felkészítô,
– német nyelvvizsgára felkészítô,
– angol nyelvvizsgára felkészítô.
Matek-klub – korrepetálástól a versenyre való felkészítésig – indul a
mûvelôdési központban.
Bôvebb információ kérhetô a 95/
779-302 telefonszámon.

» MÛVELÔDÉS

Modern képzômûvészet
„Spirális kacskaringó-generátor és bolhafürdetô aggregátor, azaz becsavarodásgátló gép” – nem mindennapi címmel nyílt
kiállítás a mûvelôdési központ galériáján,
április 3-án. A sajátságos alkotások Karácsonyi László képzômûvész keze munkái.
A tárlat megnyitó Pálné Horváth Mária intézményvezetô köszöntôjével kezdôdött,
majd ifj. Verrasztó Tibor ajánlotta a megjelentek figyelmébe. A kiállítót a bibliai
Noéval állította párhuzamba, hiszen míg
elôbbi a vízözön idejében élt, utóbbi a képözön (TV, internet, óriásplakátok) világában, és ennek ellenére, vagy éppen ezért
számtalan képtelenség veszi körül.
Karácsonyi László képei a figuratív festészet világába sorolhatók, és az egyszerû
szemlélô számára talán kicsit extrémnek
tûnnek. Keletkezésük körülményeirôl elmondta, hogy mindaz, ami a mindennapokban körülveszi, és motívumként megmozgatja fantáziáját, rögtön beemeli mûvészetébe. Ez lehet bármilyen banális,
vagy akár magasztos dolog is. Mint vallja, a festészet vizuális érvelés a létezésre, és egy képalkotó, ösztönös belsô

a te vagy a gáz! címû alkotás elôtt ifj. verrasztó
tibor (balról) és karácsonyi lászló (jobbról)

kényszernek engedelmeskedik, amikor
nekifog a festésnek.
Az április 23-ig látogatható kiállításon korábbi évek munkái, és új keletû alkotások
egyaránt megtalálhatók.
»R. ANITA

Emlékezés a bombázásokra
A Honismereti Munkaközösség, a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság és a Vasi
Múzeumbarát Egylet szervezésében április 2-án tartott könyvbemutatón ismerhette meg az olvasóközönség Czirók Zoltán:
Végigdübörögtek felettünk a halál fuvarosai címmel írott könyvét, melyben a szerzô az 1944–45-ös sárvári és celldömölki légi eseményeket dolgozta fel.
A könyvbemutató kezdetén Káldos Gyula
nyugalmazott könyvtárigazgató mondott
bevezetôt, majd Figder Elemér repüléstörténeti kutató ismertette a hiánypótlóként
aposztrofált kötetet. Mint elhangzott, a
könyv írója fáradságot nem ismerve gyûjtött össze levéltári anyagokat, múzeumi dokumentumokat, korabeli folyóiratokat,
egyéb szakirodalmat, és a mû alapos kidolgozásához az érintett helyszíneket is végigjárta.
A könyv az amerikai repülôkötelékek átvonulásának és támadásainak történetét,
valamint a szovjet légi és szárazföldi haderô tevékenységét tárgyalja 1944 tavaszától 1945 áprilisáig a celldömölki és sárvári járások területén. A kötetben a katonai
rendfokozatokon, az amerikai légiflotta
felépítésén, a különbözô géptípusok teljesítményadatain túl a két járás területén zajlott közvetlen támadások, ezek áldozatai,

czirók zoltán, a könyv szerzôje

és az említett területeken lezuhant repülôgépek is helyet kaptak.
A könyv bemutatása után maga a szerzô,
Czirók Zoltán ragadott szót. Elmondta, hogy
az írásnak és az azt megelôzô kutatásnak
hármas célja volt. Egyrészt a bombázások,
légi események történetét megörökíteni,
másrészt emléket állítani az elhunytaknak,
harmadsorban pedig a celldömölki járás két
repterének (Kemenesszentpéter, Egyházaskeszô) történetét feltárni.
A sok adatot tartalmazó, gazdagon illusztrált könyv másfél évnyi megfeszített
kutatómunka eredményeként jött létre.
»RA
9
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Zene- és mûvészetoktatás Celldömölkön
Az Ádám Jenô Zeneiskola 1950 óta mûködik településünkön. 1950-ben került sor az
ún. Munkacsoport Zeneiskola megalapítására. Az intézmény 1967-ben vált önállóvá. Tanulmányi szempontból meglehetôsen nagy feladat elôtt állt, hiszen fel kellett zárkóznia a nagyobb múltú zeneiskolák sorába. Ekkoriban a celli tanulók már
rendszeresen szerepeltek a gyôri területi
versenyeken.
A fejlôdés az intézményen kívül is jelentôs volt, a község várossá vált (1979), és
Kemenesalja kultúrcentrumaként szándékozott ellátni teendôit. Ebben az idôszakban egy állandó tantestület létrehozásán
fáradoztak, hiszen még mindig az óraadó
tanárok voltak többségben. Ezt végül az
1980/81-es tanévben sikerült elérni, stabilizálódott a testület.
Az utóbbi évek jelentôs változásai: bevezették a barokkfurulya oktatását és a zongora tanszakon belül a szintetizátor tanítását. Új színfoltot jelentett a magánének
szak beindítása, valamint az, hogy a Nyugat-Dunántúli régióban egyedüliként a
népzene szakon népi ének szakot indítottak az iskolában. Megteremtették az alapvetô feltételeit a különbözô számítógépes
alkalmazások, elektronikus zenei anyagok
használatának. Napjainkban nagyon sok
szoftver segíti a zeneoktatást, amelyek a
hagyományos oktatást színesebbé, változatosabbá teszik. Az informatikának a zeneoktatásban való alkalmazását jövendô
feladatnak tekinti az iskola vezetése.
Az oktatás elindulása óta jelentôsen javultak a tárgyi feltételek, ez megadta az alapját a szakmai fejlôdésnek. A zeneiskola
épülete nem messze helyezkedik el Celldömölk központjától, a város általános iskolái közvetlen szomszédságában. Ez több
szempontból is elônyös: egyrészt a tanulók zeneiskolai elfoglaltsága könnyen és
szervesen illeszthetô az iskolai órarendbe,
és fontos az is, hogy a gyerekek így a lehetô legkevésbé vannak kitéve a jármûforgalom veszélyeinek. A zeneoktatáshoz
nyolc egyéni foglalkozásra alkalmas tan-

a zeneiskola mai épülete

terem, egy szolfézs- és egy kamaraterem,
valamint irodák állnak rendelkezésre. A fôépületben nem tudják valamennyi tanszakot elhelyezni, évtizedek óta valamelyik zeneiskola körül elhelyezkedô intézmény biztosít helyet számukra. A hangszerek megfelelô számban állnak rendelkezésre,
legsürgôsebb feladat a kotta-, könyv-,
médiatár korszerûsítése, fejlesztése, régi
bakelit hangzóanyag digitalizálása, valamint az elméleti tárgyak (szolfézs, zenetörténet, zeneirodalom) eszközeinek beszerzése, az új lehetôségek, módszerek eszközeinek alkalmazása. Az iskolában dolgozó 16 pedagógus közül tízen folytatnak
aktív mûvészeti tevékenységet.
Az iskola tanulói létszáma a 2008/2009es tanévben 218, elôképzô, alapképzô és
továbbképzô évfolyamokon. A zeneiskolába járók többsége általános iskolás korú,
kevesebben vannak az óvodások és a középiskolások. Oktatott szakok: hegedû,
cselló, gitár, trombita, kürt, klarinét, fuvola, furulya, zongora, szintetizátor, ütô,
magánének, népi ének, szolfézs, zenetörténet/zeneirodalom. Mûvészeti csoportok: fúvószenekar, vonószenekar, kórus,
népdalkör, reneszánsz együttes, gitárzenekar. Az elmúlt évek kissé csökkenô létszá-

» FELHÍVÁS
Cserági Istvánné, a Beteg és Gyógyíthatatlan Beteg Gyermekekért Misszió Egyesület Vasi Képviseletének elnöke a Kemenesaljai Egyesített Kórház támogatásáért
fordul Kemenesalja lakosságához, miszerint, ha – aki teheti – öt hónapon keresztül havi 1.000 forinttal támogatja a kórházat, a kórház megmenekül az önhibáján kívül kialakult nehéz anyagi helyzetébôl.
Az adományt csekken vagy átutalással tehetik meg, a következô számlaszámon:
AXA – bank: 17000019 -11190040.
Csekk illetve bôvebb információ kérhetô: Cserági Istvánné, 9555 Kissomlyó, Kossuth u. 94., tel. szám: 06 20/824-5454.
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ma az idén megállni látszik, ez köszönhetô a zenei nevelés fontossága felismerésének, az eredményes tanári munkának.
Ezt támasztják alá azok az eredmények,
melyeket az iskola tanulói az elmúlt években mind a megyei, mind az országos versenyeken elértek. A magas színvonalú
munka eredményét tükrözi a növendékek
sikeres szereplése, a tehetséges tanulók közép- és felsôfokú zeneoktatási intézményben történô továbbtanulása és a „Kiválóra minôsített Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény” cím elnyerése és birtoklása.
Az iskola tanulói és pedagógusai rendszeresen részt vesznek és kiemelkedô eredményeket érnek el minden évben különbözô
megyei, regionális, országos szaktárgyi
versenyeken, fesztiválokon, találkozókon.
(A cikk megírásában közremûködött: Bejczi Károly.)
»TAKÁCS M. TÜNDE

HÍREK A SZAKKÖZÉPISKOLA
ÉLETÉBÔL
A Magyar I*EARN Egyesület által meghirdetett Weblapkészítô versenyen 2.
helyezést ért el az intézmény
webmester képzésben résztvevô
diákokból álló csapata – Fülöp Balázs,
Markocsányi Dániel és Végeli Pál 13.
a osztályos tanulók, felkészítô tanáruk, Enyingi Gyôzô Áron.
Az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny
(OSZTV) döntôjébe került 5. legjobb
eredménnyel Mészáros Imre 14. A
osztályos számítástechnika programozó technikusi képzésben résztvevô tanuló. Az országos döntôre áprilisban kerül sor.
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Él még a locsolkodás hagyománya?

»kérdez: reiner anita

»fotó: major tamás

Gôcze
Sándorné

Az igazi húsvéti ünnephez szerintem nagyon hozzátartozik
még ma is a locsolkodás régi
kedves hagyománya. Ahogy
sokaknál, a mi családunkban is
él még ez a szokás. A fiamék
és az unokáim mindig eljönnek
Sárvárról meglocsolni, én pedig ilyenkor finom ebéddel
várom ôket. Ezen kívül elôfordul, hogy húsvéthétfôn az ismerôs, vagy utcabeli gyerekek
is becsöngetnek hozzánk és
meglocsolnak. Ôket piros tojással és némi aprópénzzel ajándékozom meg. Alkoholos itallal viszont a nagyobbakat sem
kínálom.

Solymos
Attila

Úgy érzem, hogy középiskolásként én már kinôttem a húsvéti locsolkodós korból. Arra viszont jól emlékszem, hogy
gyermekkoromban még sok
helyre eljártam, jó kis zsebpénzgyûjtési lehetôség volt. Emellett persze hímes tojást, és
csokit is kaptunk a locsolásért.
A hagyomány követését persze
azért én sem hagytam el teljesen, mert anyukámat és a
nagymamámat még a mai napig meglocsolom húsvéthétfôn. Egyébként úgy tapasztalom, hogy a húsvét is a karácsonyhoz hasonlóan inkább a
rokonlátogatásokról szól.

Anyakönyvi hírek

Vórum
István

Gyerekkoromban, emlékszem,
még kölni sem volt, ibolyából
készítettük, amivel locsolni lehetett. Mikor fiatal voltam, többen összeálltunk csapatosan, és
végigjártuk az ismerôs lányos
házakat. Mindenhol terített asztallal vártak bennünket, és kellemesen elbeszélgettünk ilyenkor. Szódavízzel, kölnivel
egyaránt mentünk. Ma már
nem járok el, csak a közvetlen
családtagokat locsolom meg.
A locsolkodás hagyománya
mellett van nálunk egy másik
szokás is. Minden évben húsvéti étekként bárányhúst fogyasztunk.

Csôre
Ramóna

Gyermekkoromban is volt, és
mostanában is mindig van részem húsvéti locsolásban. Véleményem szerint ez a régi, jó
tradíció a mai napig nem vesztett népszerûségébôl, és áthagyományozódik a szülôkrôl,
nagyszülôkrôl a gyerekekre.
Most már én is a hétéves kisfiamat készítem fel versekkel, ô megy locsolkodni a családtagokhoz, rokonokhoz, barátokhoz. Tojásfestéssel, sütés–fôzéssel is készülünk erre
a szép tavaszi ünnepre. A hozzám érkezô locsolókat megvendégelem, festett tojást,
pénzt adok nekik.

VULKÁN

GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDÔ
Celldömölk:
Születés: Nyári Norbert és Agárdi Bernadett Renáta fia: Olivér, Szenteleki János és Németh Andrea Rebeka leánya: Virág, Mészáros László és Mórocz Melinda fia: Milán, Hodvogner
István és Mihácsi Ildikó fia: Mátyás. Halálozás: Nagy Kálmán,
Németh József, Linka Antalné sz. Fekete Emma, Kardos Géza, Horváth József, Laki Károlyné sz. Horváth Ilona, Novák László, Somogyi Gyuláné sz. Szij Margit, Horváth Ferencné sz.
Egerszegi Mária Erzsébet, Simon Ernô, Nagy Endre, Kocsis Ferenc, Horváth Gábor.
Boba:
Születés: Balogh Zsolt és Rosta Anikó leánya: Fruzsina, Legli
Kornél és Panyi Tímea fia: Dániel.
Borgáta: Halálozás: Németh József.
Csönge: Halálozás: Kiss Imréné sz. Bradarics Etelka.
Kemenesmihályfa: Születés: Fülöp Attila Kálmán és Kiss Ildikó fia: Dávid, Sipos Csaba és Kiss Lilla leánya: Salóme.
Kemenessömjén: Halálozás: Horváth Lajosné sz. Fekete Irén.
Jánosháza: Születés: Orosz Krisztián és Szmatona Andrea fia:
Márk, Koronczai Tibor és Perendi Tímea fia: Boldizsár Levente. Halálozás: Soponyai Ferenc.
Kenyeri: Születés: Szabó Gábor és Németh Katalin fia: Lóránt.
Vönöck: Halálozás: Takáts Károlyné sz. Schneider Ilona.
Tokorcs: Halálozás: Baranyai Sándor.

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

A fürdô a húsvéti ünnepek alatt
hosszított nyitva tartással várja vendégeit!
ÁPRILISI AKCIÓ:
Keddi, szerdai és pénteki napokon 18.00 órától zárásig
a gyógyvizes gyógymedence pótjegy váltása nélkül látogatható!

Május végén új egészségmegôrzô
szolgáltatások vehetôk igénybe
kedvezményes, bevezetô áron!
A nyári szünetben napközis táborba
várjuk az 5–12 éves gyerekeket!

Bôvebb felvilágosítás a www.vulkanfurdo.hu honlapon és
a fürdô recepcióján kapható!
11
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Gyôzelem az Extraligában
SKST Bratislava-Celldömölki VSE-Mávépcell
Vörsas 6:4.
Pozsony, asztalitenisz Szuperliga bronzmérkôzés, visszavágó.
Párosok: Bai He, Bardon – Lindner, Molnár
3:0 (8, 6, 9). Molnár Krisztián sérülten vállalta a játékot, de nem ezen múlott,
hogy a hazai sikert nem tudta megismételni a celli kettôs. (1:0). Egyéni, 1. kör:
Kobes-Podpinka 2:3 (8, -5, 5, -10, -11). Fordulatos mérkôzésen megérdemelten nyert
Podpinka (1:1). Bai He-Molnár 3:0 (8, 8,
3). Molnár ezúttal sem tudott mit kezdeni a kínai fiúval (2:1). Bardon-Lindner 3:1
(7, -7, 8, 8). A celli gyôzelem után ezúttal alulmaradt Lindner (3:1). 2. kör: Bai HePodpinka 3:1 (-6, 4, 7, 7). Az elsô szettben megcsillanó remény hamar tovaszállt (4:1). Kobes-Lindner 1:3 (11, -7, -6,
-3). Lindner, ha nem is könnyedén, de magabiztosan gyôzött. (4:2). Bardon-Molnár
3:1 (-7, 8, 10, 12). Molnár fejben veszítette el a szoros csatát (5:2). 3. kör: Bai HeLindner 0:3 (-3, -13, -8). Az est legnagyobb
mérkôzését játszotta a két fél, és Lindner
egyedüli celliként legyôzte a kínait (5:3).
Bardon-Podpinka 0:3 (-4, -13, -10). Nehéz
meccsen nyert Podpinka (5:4). KobesMolnár 3:2 (10, 9, -11, -3, 9). Mikor már

Molnár kezében volt a meccs, valami
történt a celli játékossal, s érthetetlen módon szétesett a végére.
Gyôzött: Bai He 2, Bardon 2, Kobes, a Bai HeBardon páros, ill. Lindner 2, Podpinka 2.
A CVSE-Mávépcell-Vörsas csapata az idei kupasorozatban is a negyedik helyet szerezte meg.
Celldömölki VSE-Mávépcell Vörsas-Félegyházi
ASI 6:2.
Celldömölk, extraligás asztalitenisz-mérkôzés, vezette: Rosta, Segyevi.
Párosok: Lindner, Podpinka – Schaffer,
Korponai 3:0 (4, 5, 8). A celldömölki kettôs félgôzzel is fölényesen nyert (1:0). Egyéni, 1. kör: Podpinka-Vajda V. 3:0 (4, 4, 3).
Podpinka számára bemelegítés volt csupán
ez az összecsapás (2:0). Pávics-Schaffer 0:3
(-10, -4, -6). Az extraligában újonc Pávics
csak az elsô szettben tudott villogni (2:1).
Lindner-Korponai 3:0 (4, 14, 7). A második szettben megizzadt Lindner, ám a
másik két játszmát simán nyerte (3:1). 2.
kör: Podpinka-Schaffer 3:0 (6, 9, 6).
Podpinka ezen a meccsen sem kényszerült
különösebb erôbedobásra (4:1). LindnerVajda V. 3:0 (6, 5, 3). Osztálykülönbség volt
a két játékos közt (5:1). Pávics-Korponai 0:3

A megyei rangadó elsô félidejében nem tudták tartani a vendégeket a celldömölkiek,
és a Fôiskola végig tudta tartani elônyét. A
fordulást követôen azonban feltámadt a Celldömölk, és zsinórban szórta góljait. A Fancsali-csapat védekezésben is feljavult, a vendégek pedig kissé idegesen játszottak. Az
utolsó percekben még összeszedte magát
a SZoESE, de a Celldömölk meg tudta tartani elônyét, és megérdemelten nyert.
Ifi: 29:16 (13:6). Jók: Somlai 7, Németh B.
6, illetve Hegedûs, Woppel 5-5.
»CSUKA

Döntetlen Gyôrben
SZESE Gyôr-Celldömölki VSE-Mávépcell 33:33
(13:16).
Gyôr, 60 nézô, vezette: Ôri, Varga.
Celldömölk: Mendel – Farkas 3, MATETITS 8,
SZOMORKOVITS A. 10, FÛZFA 5, KAZÁRI 5,
Geiger Cs. 1. Csere: Szomorkovits L. 1, Balogh, Németh. Edzô: Salamonné Csótár
Adrienn.
Igazán jó játékkal kezdte a mérkôzést a
Celldömölk, és az elsô negyed óra után úgy
tûnt, hogy sima gyôzelmet aratnak a lá12

Asztalitenisz bajnoki mérkôzések
NB III., 03. 28.
CVSE-MÁVÉPCELL-VÖRSAS III. – SZESE Gyôr 12:6
Fehér László 4, Tarr Sándor 4, Tamás László 2, Fehér-Tarr és a Tamás Balázs Gyula párosok. Könnyedén gyôztek a celliek, a tabella második helyén álló SZESE ellen.
NB III., 03.29.
Mosnmagyaróvári TE – CVSE-MÁVÉPCELL-VÖRSas
IV. 14:4
Teket Attila 4.
Az erôsen tartalékos celli csapatból csak
Teket tudta felvenni a versenyt az Óvárral
szemben.
NB II., 03.29.
Dunaújvárosi ASE – CVSE-MÁVÉPCELL-Vörsas II.
9:9
Kun Tibor 4, Ölbei Péter 4, Kun-Ölbei páros.
A „féloldalas” cellieknek csak döntetlenre
futotta.
»CSUKA

SZIVACSKÉZILABDA
OVISOKNAK

Újabb gyôzelem hazai pályán
Celldömölki VSE-Mávépcell-Szombathelyi Egyetemi SE 34:31 (12:16).
Celldömölk, 150 nézô, NB II-es férfi kézilabda-mérkôzés, vezette: Kosztend, Pap.
CVSE: Ludvig, ROZMÁN 11, KORONCZAI 4,
Lendvai 6, KAZÁRI 5, BERGHOFFER 6. Csere: Bakonyi 2, Derzsényi, Kozma, Németh
B., Németh Z., László.
Edzô: Fancsali Ferenc.
SZoESE: Orbán – SZAKÁCS T. 8, Lepsényi 3,
NÉMETH 6, Józsa 1, SKODA 8, Pekár 1. Csere:
Csipszer 2, Szakács D. 2.
Edzô: Kósa Ottó.

(-7, -8, -6). Pávicsnak ezúttal sem sikerült
(5:2). 3. kör: Lindner-Schaffer 3:0 (4, 8, 5).
Lindner ezúttal is hozta a kötelezôt (6:2).
Gyôzött: Lindner 3, Podpinka 2, a LindnerPodpinka páros, illetve Schaffer, Korponai.

nyok. Az elsô félidô végére közelebb tudott
jönni a hazai csapat, és a szünet után ki is
egyenlítettek. Ám ezzel még nem érték be,
hamarosan a vezetést is átvették. A sokat
hibázó celliek idôben összeszedték magukat, és 14 perccel a vége elôtt ismét náluk volt az elôny. A végjátékban ismét
kiegyenlített a Gyôr, és otthon tartotta az
egy pontot.
Ifi: 31:26. Ld.: Horváth 8, Németh, Dobány 6-6.
»CSUKA

A celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium
tornatermében már több mint egy hónapja
hétfônként és szerdánként délután fél öttôl fél
hatig a legkisebbeket várják szivacskézilabdafoglalkozásra. Salamonné Csótár Adrienn, a
CVSE-Mávépcell nôi kézilabda-csapatának
vezetôedzôje és Rozmán Gergô, a férficsapat
játékosa tartja az edzéseket. Magyarországon az
utóbbi években terjedt el, és vált népszerûvé ez
a sport a fiatalok körében. Labdarúgásban
megszokott, hogy már óvodás korban kezdik
megismertetni a gyermekekkel a sportágat,
kézilabdában most kezd elterjedni. Nyilván
elôször a szivacslabdával ismerkednek meg az
ovisok a játékszer fizikai tulajdonságai miatt.
Salamonné Csótár Adrienn elmondta, ebben a
korban az a cél, hogy a kicsik megszeressék a
labdát, a játékot. A foglalkozások jól fejlesztik a
gyerekek mozgáskoordinációját és labdaérzékét.
Így érthetô módon hamar népszerû lett a
celldömölki szülôk és óvodás korú gyermekeik
körében. Játékos formában megkedvelhetik a
kicsik ezt a sportágat, és talán évek múlva
komolyabb szinten ûzik majd többen is közülük.
A késôbbiekben felmenô rendszerben szeretnék
folytatni a foglalkozásokat. A két edzô reméli,
hogy egyre többen csatlakoznak majd hozzájuk,
várnak minden érdeklôdôt.
»HP
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» SPORT

A jó idô már megjött
Lipót Pékség-Celldömölki VSE 2-1 (2-0)
Lipót, 150 nézô NB III-as labdarúgó-mérkôzés Bakony csoport, 19. forduló 2009.
március 29.
Vezette: Balogh János (Fekete Attila, Krámli
András).
Lipót: Nagy – Jablonkai, Török, Kun, Krén
(Visy 66. p.) – Töltösi, Lappints, Magyar,
Gollovitzer (Dombi 88. p.) – Fajkusz, László (Burkus 78. p.). Edzô: Gunyhó Ferenc.
Celldömölk: Tóth A. – Kazári (Szele 46. p.),
Lakatos, Szabó, Györkös – Hanzl (Kovács K.
46. p.), Szalai K., Horváth Á., Szalay T. (Présing 50. p.) – Kalcsó, Németh J.
Edzô: Balhási István.
Góllövôk: Lappints (23. p.), Gollovitzer (44.
p.) illetve Lakatos A. (75. p.).
Celldömölki VSE- Ajka-Padragkút SE 0-2 (0-1)
Celldömölk, 200 nézô NB III-as labdarúgómérkôzés Bakony-csoport 20. forduló.
2009. április 04.
Vezette: Péter Gábor (Mogyorósi László,
Kajtár József).
Celldömölk: Horváth M. – Sallér, Lakatos,
Gyôrvári, Györkös – Szalai K., Présing (Kovács K. 76. p.), Babics, Horváth Á. – Kalcsó

(Szalay T. 36. p.), Németh J. (Szele 55. p.).
Edzô: Balhási István.
Ajka-Padragkút: Sipos – Nagy, Gersics, Szilágyi, Lang – Szélessy, Marics, TÓBIÁS,
CSERTÁN (Hauser T. 86. p.), Orbán (Hauser
R. 78. p.) – Polhammer (Osváth 62. p.).
Edzô: Kozma Csaba.
Góllövôk: Marics (32. p.), Osváth (78. p.).
Kritikán aluli tavaszi mérleg: öt mérkôzésbôl öt vereség. Idegenben két meccsen két
rúgott, (három meg nem adott) és négy kapott gól, hazai pályán három meccsen nulla találat és kilenc bekapott gól. Tény, hogy
az élmezônnyel játszottunk zömében (tavasszal a Badacsonytomaj is ide számítható, rajtunk kívül legyôzte a Veszprémet, a
Csornát és a Sárvárt is), de ugyanezen csapatok ellen az ôszi körben tíz pontot szereztünk. Mi változott? Lehet hivatkozni arra, hogy az ötbôl kétszer egy sor eltiltás terhelte a csapatot, no de mi van a másik három meccsel? Lehet hivatkozni, hogy nincs
szerencsénk, ami tavaly befelé pattant,
idén kifelé, de nem ilyen egyszerû a
helyzet. Akkor mégis mi lehet az ok, inkább
valószínûleg okok sorozata? Ha tudnám,

Hérincs Kupa
Április 4-én, az alsósági sportcsarnok adott
otthont, az immáron ötödik alkalommal
megrendezett Hérincs Zsolt Kosárlabda
Emléktorna helyosztó mérkôzéseinek. A
rendezvényt a Kemenesaljai Kistérség
Egészséges Életmódért Alapítvány szervezi minden évben, tisztelettel adózva ezzel,
a fiatalon elhunyt Hérincs Zsolt emlékének.
Március 21-én, a Kupa elsô játéknapján 16
csapat mérkôzött négy darab négyes csoportban, és a kvartettek elsô két helyezettje jutott a helyosztókra. A mezôny idén is
igazán színes volt, hisz a celldömölki
résztvevôkön kívül, további nyolc település képviseltette magát. A nyolccsapatos
helyosztókra az ajkai Jóbarátok, a sárvári
SAKK, a szombathelyi Looney Tunes, Game
Over és Hasakk jutott a celldömölki Cellball,
a Bük és a Hegyfalu csapataival közösen.

Új

I M P R E S S Z U M

»Kemenesalja

CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
megjelenik kéthetente

természetesen elárulnám. Csak azt tudom,
amit látni nézôként, két kiragadott észrevétel. A labdát felhozó játékos, amikor a
középkörhöz ér, rendszeresen széttárja a
karját jelezvén társainak, hogy nincs kihez
értelmesen passzolnia, mert annak nincs
sok értelme, hogy a két méterre mellette álló (és itt az álló a lényeges) játékosnak tolja tovább a labdát. Tízbôl hatszorhétszer elpazarolni így a gyors támadásszervezés lehetôségét még ezen a szinten
is megbocsáthatatlan. A másik észrevétel
inkább félve feltett kérdés: csapat-e még
a csapat? Mintha fogyott volna a kohézió,
az összetartó erô, lehet úgy is focizni, hogy
mindig látszólag a másik a hibás, ô nem
tette a labdát jó ütemben, ôróla fordult le
az ember, ôt elôzte meg az ellenfél. Ez az
alibi játékosok alibi focija. Lehet úgy is játszani, megkockáztatom küzdeni – és ennek
a csapatnak a múlt évben ez volt az ereje –, hogyha valakinek a szándéka nem sikerül, kettô ugrik oda, hogy kisegítse ôt.
És akkor lehet újra olyan felhôtlenül ünnepelni az öltözôben, ahogy a sok pofont
megért ajkai csapat tette a megérdemelt
gyôzelme után. Nekünk meg lehet a csapat kabalaállata az oroszlán helyett, valami másikat választani (valakinek el kell vinnie a balhét), javaslom, így húsvét táján legyen ô a Nyuszi.
»DOTTO

» APRÓHIRDETÉS
Celldömölkön, az Ady Endre utcában
940 m2-es telken 100 m2 alapterületû
közmûvesített családi ház eladó. Tel.:
06/30/378-0946.
Celldömölk központjában 1+2 félszobás
harmadik emeleti 57 m2-es lakás eladó.
Tel.: 06/20/962-4202.
Celldömölk központjában 1 + félszobás
második emeleti, egyedi fûtésû 44 m2es lakóterületû lakás eladó vagy albérletbe kiadó. Tel.: 06/20/962-4202.

A végsô gyôzelmet a Looney Tunes együttese szerezte meg, a második helyezett
Hegyfalu és a bronzérmes SAKK elôtt.
A rendezvényt Hetényi Endre önkormányzati képviselô zárta le, míg a díjakat
Hérincs Zsolt fiától vehették át a játékosok.

Celldömölkön a Gábor Áron utcában 2
szobás, egyedi fûtésû, erkélyes lakás
eladó vagy kiadó. Tel.: 06 70/3336660, 06 70/333-6741.
Celldömölkön a Gábor Áron u. 34-ben
2. emeleti 67 m2-es, még nem lakott
lakás + garázs eladó. Tel.: 06 70/9667818.

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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PÁLYÁZAT

2009-BEN ALKOTOTT RENDELETEK

Celldömölk Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. – alapján pályázatot hirdet. Torinform Iroda irodavezetô (magasabb vezetô) munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony idôtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô. A vezetôi megbízás
idôtartama: a vezetôi megbízás határozatlan idôre szól. A munkavégzés helye: Vas megye, 9500 Celldömölk, Sport utca 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetôi megbízással járó lényeges feladatok: irodavezetôi teendôk ellátása, turisztikai
kereslet és kínálat közvetítése, információ-szolgáltatás,
adatgyûjtés, adatszolgáltatás, adatfrissítés, kiadványterjesztés, turisztikai marketing-feladatok ellátása, pályázati lehetôségek figyelése, pályázatokon való részvétel, aktív
közremûködés a helyi turizmus fejlesztése érdekében. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: fôiskola, szakirányú; idegenforgalom területén – legalább
3–5 év szakmai tapasztalat; felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások); angol vagy német nyelvbôl középfokú C
típusú nyelvvizsga, magyar állampolgárság, büntetlen
elôélet, cselekvôképesség. A pályázat elbírálásánál elônyt jelent: jó kommunikációs képesség, B kategóriás jogosítvány.
Elvárt kompetenciák: NETA megbízható ismerete és használata, legalább két világnyelven tudjon felvilágosítást adni.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai
önéletrajz, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai. A munkakör betölthetôségének idôpontja: a munkakör legkorábban 2009. május 1. napjától tölthetô be. A pályázat benyújtásának határideje: 2009. április 22. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyuricza Imre nyújt, a 06
95/525-815-ös telefonszámon. A pályázatok benyújtásának
módja: postai úton, a pályázatnak a Celldömölk Város Önkormányzata címére történô megküldésével (9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplô azonosító számot:
C/2074/0/2009, valamint a munkakör megnevezését:
Tourinform Irodavezetô. A pályázat elbírálásának módja, rendje: a jelentkezôk elôzetes szûrése. Az elôírt feltételeknek megfelelô jelentkezôk meghallgatása. Testületi döntés. A pályázat elbírálásának határideje: 2009. április 30. A munkáltatóval
kapcsolatos egyéb lényeges információ: a munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát fenntartja.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.celldomolk.hu honlapon szerezhet.

Celldömölk Város Jegyzôje értesíti a város lakosságát, hogy Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselô-testülete 2009. évben az
alábbi rendeleteket alkotta:
1/2009. (I. 30.) sz. helyi rendelete Celldömölk Város Helyi Építési
Szabályzatának elfogadásáról szóló 34/2006. (XI. 8.) számú rendelet módosításáról,
2/2009. (I. 30.) sz. helyi rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal kapcsolatosan fizetendô térítési díjakról szóló
10/2008. (II. 21.) sz. rendelet módosításáról,
3/2009. (I. 30.) sz. helyi rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III. 29.) rendelet módosításáró,l
4/2009. (I. 30.) sz. helyi rendelete Az önkormányzat 2008. évi pénzügyi tervérôl szóló 8/2008.(II. 20.) sz. rendelet módosításáról,
5/2009. (I. 30.) sz. helyi rendelete a víz- és csatornaszolgáltatási
díjak megállapításáról,
6/2009. (II. 26.) sz. helyi rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló
46/2001. (XII. 19.) számú rendeletének módosításáról,
7/2009. (II. 27.) sz. helyi rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III. 29.) sz. rendelet módosításáról,
8/2009. (II. 27.) sz. helyi rendelete A 2009. évi költségvetésrôl
9/2009. (II. 27.) sz. helyi rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal kapcsolatosan fizetendô térítési díjakról szóló
10/2008. (II. 21.) sz. rendelet módosításáról,
10/2009. (II. 27.) sz. helyi rendelete A lakáshozjutás helyi támogatásáról.
A rendeletek a város honlapján és a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtárban is megtalálhatók.

DR. VÁRNAI – DR. MOJZES SEBÉSZETI RENDELÔ
Celldömölk, Mikes Kelemen. u. 14. I. em.
Tevékenységünk:

•

•

•
•

Sebészeti kismûtétek benôtt köröm mûtéte fitymaszûkület mûtéte kisajak rekonstrukciós mûtéte aranyér vizsgálata, szûrése, mûtéte mellvizsgálat visszerek
vizsgálata és komplex kezelése, injekciós terápiája lábszárfekélyek, krónikus sebek modern kezelése.
Rendelési idô:
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•

•

•

•

Dr. Várnai Levente sebészfôorvos
hétfô: 16.00 órától • Tel.: 06 30/9977-218.
Dr. Mojzes Szonja sebészadjunktus
kedd és péntek: 18.00 órától • Tel.: 06 30/9799-666.

» H I R D E T M É N Y
Celldömölk Város Önkormányzata nyilvános árverésen értékesíteni kívánja a tulajdonában lévô Celldömölk, Zalka u. 56.
I/3. sz. alatti 75 m2 nagyságú, 2+2 félszobás társasházi öröklakást és 16 m2 nagyságú garázst a társasház tulajdonában álló épületrészekkel és eszmei tulajdoni hányaddal együtt. A lakás kikiáltási ára: 12.000.000 Ft. A garázs kikiáltási ára: 1.520.000
Ft. Egyúttal értékesíteni kívánja a tulajdonát képezô Celldömölk,
Temesvár u. 8. szám alatti, 1156 m2 nagyságú volt Mentôállomás ingatlanát. Kikiáltási ár: 14.500.000 Ft. Celldömölk, Vasvári Pál u. 6/a. szám alatti 19 m2 nagyságú garázst. Kikiáltási ár: 1.710.000 Ft. Licitlépcsô mértéke: 100.000 Ft. Licit idôpontja: 2009. április 24., péntek 9 óra. Licit helye: a Polgármesteri Hivatal Celldömölk emeleti tanácskozóterme. Az ingatlan
megtekinthetô: telefonon történô elôzetes egyeztetés alapján munkanapokon 8–16 óráig. Az ingatlanra csak az licitálhat,
aki az árverés megkezdése elôtt készpénzben a kikiáltási ár
10 %-ának megfelelô összeget árverési elôlegként a polgármesteri hivatal pénztárába befizet. Az elôleg a vevô által fizetendô vételárba beszámít, a többi résztvevô számára az árverés befejezése után visszafizetésre kerül. Az ingatlan tulajdonjogát a liciten résztvevôk közül az szerzi meg, aki a legmagasabb összegû vételár egy összegben való megfizetésére
tesz ajánlatot. Az ajánlattevô az árverésen köteles bemutatni személyi igazolványát, illetve egyéni vállalkozói igazolványát, gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot. Az árverés nyertesének feladata és költsége az adás-vételi szerzôdés elkészíttetése legkésôbb a licit
idôpontját követô 15 napon belül. A vételár kifizetése a szerzôdés megkötését követô 15 napon belül esedékes. További
felvilágosítás a polgármesteri hivatal vagyonkezelôjénél a
95/525-813-as telefonon kapható.
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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

Gentlemens Férfi Divat
tavaszi ajánlata:
Megérkeztek a rövid ujjú ingek
a PELLE – DOROTÓL, Új SAXOO
nadrágok, nyakkendôk széles
választékban, valamint öltönyök
egyéni elképzelések szerint is rövid
határidôvel.
KELLEMES HÚVÉTI ÜNNEPEKET
KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES
VÁSÁRLÓNKNAK!

Rezgônyárfa
É

T

T

E

R

E

M

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

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

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET
KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES VENDÉGÜNKNEK
ÉS MEGRENDELÔNKNEK!

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!

KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGTISZTELTEK BENNÜNKET MEGRENDELÉSEIKKEL!

Locsolóbál a celldömölki
Vasvirág Hotelben!
2009. április 12-én 18.00–03.00 óráig
18.00–19.00 óra: kapunyitás és asztalfoglalás
20 órától: vacsora (borleves, tavaszi tekercs, rántott csirke, natúrszelet
húsvéti raguval, vegyes köret, saláta, desszert)

24 óra: tombola
24 órától: húsvéti kóstoló (füstölt sonka, töltött tojás, reszelt torma)

Kapuzárás: 03.00-kor
Zenél: Mc Arnie!
A bál ideje alatt a Mixerteam fantasztikus koktélokkal látja el a bálozókat!

Lepje meg párját, hívja el barátait!
A jókedv és a felhôtlen szórakozás garantált!
A rendezvény részvételi díja: 5000 Ft/fô
Bôvebb információ kérhetô a Vasvirág Hotelben
(Celldömölk, Sági út 56. Tel.: 06-95/424-125)
Jegyeket elôvételben a hotel recepcióján lehet megvásárolni!

