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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!

•
•
•
•

Kellemes karácsonyi ünnepeket és
sikerekben gazdag boldog új esztendôt
kívánunk Celldömölk Város és
a környezô települések lakosságának!

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

2010-ben is tisztelettel várunk minden gépjármû tulajdonost
gépjármûveik kedvezményes üzemanyagellátására.
Köszönjük, hogy 2009-ben is megtiszteltek bennünk bizalmukkal!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet Kívánunk Mindenkinek!

Kemenesvíz Víziközmû Építô és Szolgáltató Kft.

Balogh Zsolt vállalkozó és munkatársai.
Celldömölk, Kolozsvár úti üzemanyagkút
Nyitva: hétfôtôl vasárnapig 6.00–21.00

9500 Celldömölk, Nemesdömölki u. 20.
Tel.: 95/521-001
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» KÖZÉLET

Húszéves az Új Kemenesalja
Ünnepeltünk. Az Új Kemenesalja fennállásának 20 éves évfordulóját. Megemlékeztünk az
újság halottairól: Dala Józsefrôl, Horváth Lajosról, Léránt Ferencrôl, Mihók Tamásról és dr.
Tömböly Tamásról. Az emlékezést követôen
Fehér László polgármester köszöntötte a lapot,
majd Káldos Gyula tartott sajtótörténeti
elôadást. A jelenlegi lap elôdei voltak a Kemenesaljai Lapok, a Kis-Czell és Vidéke, a
Kemenesvidék, a Kemenesalja, a Celldömölki Hírlap, a Szabad Kemenesalja és a Celldömölk és Vidéke. Volt közülük olyan is, amelybôl csak egy lapszámot jegyeztek. Az elôadás
után Molnár Gábor foglalta össze az Új Kemenesalja indulásának történetét, a szándékot,
mely arra irányult, hogy az itt élôk korszerû és
minél sokrétûbb tájékoztatást kapjanak a város és a környezô falvak életérôl. Ôt követôen
Burkon László, a lap volt felelôs szerkesztôje
emlékezett meg a kezdetekrôl, és arról a 12
évrôl, amíg ô töltötte be ezt a pozíciót. Elmondta, mennyire fontos volt számára, hogy a helyi lapot helyi újságírók írják helyieknek – ezért
olvashattunk tôle kevés cikket. A következô felelôs szerkesztô, Tulok Gabriella beszélt a
2002–2006-os idôszakról, a változásokról, az
új próbálkozásokról, hogy akkor vált az Új Kemenesalja a háztartások szerves részévé, hi-

szen azóta jut el ingyenesen
minden celldömölki háztartásba.
Ezután a jelenlegi felelôs szerkesztô, Györéné Losoncz Andrea
ismertette a lap jelenlegi felépítését és szerkesztési koncepcióját. Az est folyamán a közönség is lehetôséget kapott kérdésfeltevésre illetve véleményformálásra. A közönségtalálkozó
egyik meglepetése a születésnapi torta volt, melybôl mindenki
részesülhetett.
Reméljük, hogy hagyománnyá
válik a közönségtalálkozó, amelyen az újság jelenlegi munkatársai – Cságoly Szilvia, Csuka
László, Dummel Ottó, Farkas Gábor, Györéné Losoncz Andrea,
Gyuricza Imre, Hajbáné Benkô
Lilla, Hömöstrei Pál, Káldos
Gyula, Katona Bernadett, Nagy
Antal, Reiner Anita, Rozmán
László, Takács Mária, Vajda Zsuzsanna és akik
alkalmanként jelentkeztek írásaikkal – szívesen nyilatkoznak meg olvasóik elôtt, és továbbra is hûségesek maradnak a laphoz. A
rendezvény zavartalan lebonyolításáért kö-

az elôadók több szempontból mutatták be a lapot

szönet illeti a Caffé Lölit, Egerszeginé Treiber
Zitát, Fehér László polgármestert, a KMKK dolgozóit, Kocsis Orsolyát, a Marics Virágszalont,
a Pogi Bárt, a Rózsavölgyi Cukrászdát és Söptei Józsefnét.

A kórházban a belgyógyászati rendelés
Celldömölk Város Önkormányzatának régi
elképzelése, hogy egyszerûsödjön az egészségügyi ellátás. Ennek érdekében tervezik
a járóbeteg-ellátást elhelyezni a kórház területén. Elsô lépésként december 1-jétôl a
rendelôintézet belgyógyászati szakrendelôjét átköltöztették a kórház területén található belgyógyászati osztály ún. férfi
részlegére. – Egyszerûsödik is ezáltal az ellátás, tehát a betegeknek nem kell egy-egy
vizsgálatért hosszú utat megtenni a kórház
és a rendelôintézet között, másrészt minél
racionálisabban mûködik a kórház, annál olcsóbb lesz – mondta Fehér László polgár-

mester. Nagyobb hatékonyságot remél
ettôl a változástól dr. Kovács Erik osztályvezetô fôorvos is, aki hangsúlyozta, a be-

költözésnek köszönve összhangban lesz az
ambulancia és a belgyógyászati osztály
munkája. Dr. Oblidál Zoltán belgyógyász is
pozitívan nyilatkozott errôl a lépésrôl, hiszen ezáltal egy komolyabb esetnél gyorsabban össze lehet hívni konzíliumot, és a
mûszerezettség is rendelkezésre áll.
Dr. Farkas Péter Imre kórházigazgató elmondta, hogy a legközelebbi lépés várhatóan a sürgôsségi tömb kialakítása lesz az
intézmény területén, ez szükséges ugyanis
ahhoz, hogy jó eséllyel induljanak egy, a
napokban megjelent pályázaton.
»LA

Minden kedves olvasónknak kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
»A SZERKESZTÔSÉG
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A sikeres pályázatok, beruházások éve
»ÉVÉRTÉKELÔ BESZÉLGETÉS FEHÉR LÁSZLÓ POLGÁRMESTERREL
Ilyenkor év végén, visszatekintve az elmúlt idôszakra, mérlegeljük a közelmúlt
történéseit. Három év alatt a város képviselô-testülete is sok döntést hozott, melyek egy része megvalósult, más része
csak szándék maradt. Több oka van ennek: egyik legfontosabb a pénzhiány.
Mindezek ellenére a városban újítások,
fejlesztések folynak, sikeres pályázatokról, építkezésekrôl számolhatunk be.
Fehér Lászlót, a város polgármesterét kérdeztük, ô hogyan értékeli a testület
munkáját, milyennek látja a város helyzetét illetve jövôbeni esélyeit?
– Elôször is örömmel számolhatok be az olvasóknak arról, hogy végre épül a városháza. Hosszas viták, elhúzódó döntések elôzték meg ezt az építkezést – és sajnos, ezek
miatt elég busás árat fizetünk: 2008. január
1-jétôl a bérlemény költsége évente 27 millió forint, így jövô év májusáig közel 60 millió forintot fizetünk ki a Pannonhalmi
Apátságnak bérleti díjként. Ezzel kapcsolatban azt kell tudni, hogy a kártalanításnak
az állam és az egyház között 2011-ig kellett volna megtörténnie, ezt sikerült már
2006 januárjában realizálni. Ekkor született
a döntés, amelynek értelmében Celldömölk
Város Önkormányzata kártalanításban kap
640 millió forintot. Ez az összeg 2006 augusztusában a város folyószámlájára is
került. A képviselô-testület kiírt egy tervpályázatot, és több helyszínt megjelöltünk.
Sokaknak az ABC helye tetszett, de az
ÁFÉSZ-szal nem tudtunk megegyezni.
Ezután különbözô helyszínek jöttek szóba:
többek között a Cell és Ság közötti rész, mert
ezáltal egységesebb képet mutatna a város, de szóba került a Gáyer park, a végén
a Kálvária mögötti Gáyer térben állapodtunk
meg. A tervek idôközben elkészültek. U.
Nagy Gábor nyerte ezt a tervpályázatot, ô
egy 21. századi lapos tetôs üvegépületet
tervezett, ami nem nyerte el az új képviselô-testület tetszését. Idôközben kiírtuk az
újabb tervpályázatot, melyre a Nógrádterv
Kft. pályázott sikeresen. A kivitelezésre a
Swietelsky Vasútépítô Kft. nyerte el ezt a
közel bruttó 500 millió forintos beruházást.
Vállalták, hogy az építkezést 2010. május
31-ig befejezik.
El kell mondanom azt is, hogy 2006 óta,
mióta az önkormányzat a kártalanítási
összeget megkapta, összesen 160 millió forintot kamatozott a városnak, amibôl az intézmények mûködéséhez járultunk hozzá.
A teljes összeget nem tudtuk lekötni, hiszen a képviselô-testület döntése értelmében a KMKK felújításánál a 30 millió forin4

tos önrészt ebbôl az összegbôl fedeztük,
néhány hónappal ezelôtt pedig úgy döntöttünk, hogy 20 millió forintot a kórház
mûködéséhez járulunk hozzá. A megmaradt 590 millió forintot lekötöttük.

hogy komoly munkáltató a város életében.
A járóbeteg-ellátórendszer fejlesztésére
nyertünk 40 millió forintot, a két gyermekorvosi illetve egy háziorvosi rendelô felújítására. A két gyermekorvos átmenetileg a rendelôintézet épületébe kerül,
a háziorvos a Hunyadi utcai rendelôbe.
A belgyógyászati szakrendelést december 1-jétôl sikerült elhelyezni a kórház területén, a régi férfi belgyógyászati részlegen. Kialakítottunk itt egy várót és egy
vizsgálót. A következô lépés a sürgôsségi blokk kialakítása lesz, hiszen feltétele ez a napokban kiírt pályázatnak, melyet ugyan nagyobb, súlyponti kórházak
számára írtak ki, de nem látom esélytelennek a Kemenesaljai Egyesített Kórházat sem.
» Másik nagy intézménye Celldömölk
Város önkormányzatának a Városi Általános Iskola. Az elmúlt néhány év folyamán
vonták össze a város általános iskoláit, illetve csatlakoztak intézmények a
kistérségbôl is. Milyen elônnyel illetve hátránnyal járt ez az oktatásra nézve?

» Az önkormányzat másik igen fontos, de
komoly anyagi segítséget igénylô intézménye a kórház. Hogyan mûködik, hogyan
szándékoznak továbbmûködtetni?
– Néhány éve örültünk, hogy bizonyos racionális döntések nyomán Vas megyében
a három megmaradó kórház között szerepelt a Kemenesaljai Egyesített Kórház is. Korábban volt 80 aktív ágyunk, az ellátási terület a kistérség 28 településének 27
ezer lakosára vonatkozott, a racionalizálás
következtében az ellátási területet felemelték 40 településre, ez közel 40 ezer fôt jelent, az aktív ágyak számát pedig levették
50-re, igaz, kaptunk mellette 40 ún. rehabilitációs, illetve 70 pszichiátriai ágyat
Intaházán. Emellett mûködik egy járóbeteg-ellátó rész is. Az OEP-tól 800 millió forintot kap, illetve van saját bevétele is, de
30-50 millió forintos hiány keletkezik így
is évente. Az intézmény összesen kb. 210
fônek ad munkát, elmondhatjuk tehát,

– Én, mint egykori pedagógus, mindig is
fontosnak tartottam az oktatást. Korábban
is azt hangoztattam, hogy szeretném, ha
Celldömölk, mint a 28 település kistérségi
központja, oktatási központtá is válna.
Úgy vélem, egyre kevésbé fenntarthatóak
a néhány 10 fôvel mûködô iskolák. Sokan
emelték fel hangjukat az iskolaösszevonás
ellen, de meg kellett lépnünk. Ebbe az intézménybe jelenleg 1100 tanuló jár, befogadóképessége 1300 fô, a városban még
közel 200 általános iskolás jár az egyházi
iskolába, közel 700 középiskolás és több
mint 400 óvodás. Sokan, 100 feletti létszám
dolgozik ezen a területen is, tehát munkahelyek szempontjából is komoly foglalkoztatásról beszélhetünk. Elôször a városban
mûködô három általános iskolát vontuk
össze, mellyel kapcsolatosan az idô egyelôre bennünket igazol, hiszen amikor megjelent az iskolák felújítását célzó pályázat,
nagy eséllyel pályáztunk. A nyugat-ma-
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gyarországi régióban a legnagyobb iskolafelújítási pályázatot nyertük el elsô körben, 500 millió forintot, ehhez 113 millió
forintos önrész szükséges. Még meg kell
várnunk a második körös döntést, de reményeim szerint hamarosan szerzôdéskötésre kerül sor, tavaszra pedig indulhatna
az építkezés, amit 2010 decemberére be
szeretnénk fejezni. A celldömölki városrész
iskoláira 400 millió, az alsósági tagiskolára körülbelül 100 millió forint esne. Az óvodákról sem feledkezünk meg, az önkormányzat szeptemberben döntött arról,
hogy pályázati pénzbôl igyekszik felújítani
a Vörösmarty úti tagóvodáját. A pályázat alapvetô célja az épület fizikai megújítása (tetô,
nyílászárók, hôszigetelés, gépészet), de
emellett a szabványos körülményeket is biztosítania kell, ezáltal az óvoda visszakapja tornaszobáját és akadálymentesítve is lesz.
» Nem kötelezô, de vállalt beruházása volt
az önkormányzatnak a Vulkán fürdô
felépítése, majd üzemeltetése. Mik a tapasztalatok ezzel kapcsolatban?
– A Vulkán Gyógy- és Élményfürdônek augusztusban ünnepeltük a 4 éves évfordulóját. Amikor átadtuk, tudtuk, hogy egy ilyen
szolgáltatás folyamatos fejlesztést igényel.
Nagyon pozitívnak találom a gyógyászati
részleg beindítását, hiszen azóta mintegy 20
ezer fôvel növekedett a vendégforgalom.

» KÖZÉLET

gyors ütemben épül az új városháza, a kivitelezô május végére ígérte a befejezést

» Egy, a városközpont épülését, szépülését szolgáló nagy pályázatról még nem
esett szó. A városközpont-rehabilitációs pályázatra gondolok.
– Nos, igen. A régió nem megyei jogú városainak legnagyobb pályázatát nyertük el
elsô körben, ez egy 539 millió forintos támogatás. Ehhez azonban gazdasági szereplôk is szükségesek, egyik a régi Parti Áruház jelenlegi tulajdonosa, a Forró Invest Kft.,
valamint a Pannon Pipics Kft., amelynek be-

a vörösmarty úti tagóvoda északi homlokzati terve. a pályázatot januárban nyújtják be

Május 1-tôl szeptember 15-ig rentábilis a fürdô mûködése, az év többi részében nem,
ez a városnak kb. 30–40 millió forintos
kiadást jelent. Jelenleg tárgyalások folynak
befektetôkkel, most a Jugendfamilien
Gästehäuser képviselôivel. Ôk osztrák szállodaláncot üzemeltetnek, 32 helyen van
vendégházuk vagy szállodájuk. Amennyiben
megállapodás születik, és sikerülne felépíteni a fürdô mellett a szállodát, jelentôsen
növelhetnénk a vendégek számát. A turizmus fejlesztését célozza meg a közelmúltban sikeres projektként kihirdetett pályázatunk, a Kemenes Vulkán Park is.
» Az utóbbi idôben jelentôsen növekedett
a munkanélküliek száma. Mit tesznek ez
ellen?
– A jelenlegi munkáltatók közül néhányan
nyújtottak be munkahelymegtartó illetve
-bôvítô pályázati igényt a Regionális Fejlesztési Tanácshoz, köztük a Wewalka Kft.
és a Bakó Trex Kft.

ruházása a végéhez közeledik. A fentiek
összesen több mint 700 millió forintos beruházást generálnak. Míg önkormányzati

feladatellátásnál 10–15%-os önrész szükséges, a vállalkozások esetében éppen fordított az arány. Ez egy hatalmas beruházás lesz a város életében. Több ütemben
tervezzük megvalósítani: elsô ütemben a
Lakber mögötti parkoló ki- és átalakítása
történne meg, egy új útszakasz is létrejönne ezáltal, a kilencemeletes mögött kialakítható lenne a ki- és bemenô forgalom,
valamint érintené a KMKK elôtti parkoló és
dísztér kialakítását. A második ütem magában foglalja a Szentháromság szobor és
környéke megújítását, a római katolikus
kegytemplom elôtti sétány megépítését,
a harmadik ütemben pedig a mûvelôdési központban kialakítandó art-mozi és a
volt tûzoltóság épülete kerülne felújításra.
Minden városlakónak köszönöm a megértését, türelmét, amíg az építkezések
folynak, hiszen nem kevés kellemetlenséggel járnak ezek a munkálatok, de bízom benne, hogy az eredmény sokak
megelégedésére szolgál majd. Ennek reményében kívánok minden kedves olvasónak kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet!
»LOSONCZ ANDREA

JÁRDA ÉPÜLT IZSÁKFÁN
Celldömölk Izsákfa városrészén elkészült a települést és a temetôt összekötô járdaszakasz egy része. Mit jelent ez Izsákfa életében? – kérdeztük Farkas
Zoltán részönkormányzat-vezetôt.
– Ez egy viszonylag kis beruházás a város életében, hiszen a bekerülési költsége 2,5
millió forintot tesz ki. Számunkra azonban sokat jelent, hiszen régóta szerettük volna, hogy létrejöjjön. Azért volt rá szükség, mert ez egy elég veszélyes útszakasz, elôfordult itt már halálos gázolás és több kisebb sérüléssel járó baleset. A temetôben
a sírokat gyakran látogatják a hozzátartozók. Eddig az úttesten kellett haladniuk. Még
mindig maradt egy rövidebb szakasz, ami nem készült el, viszont ott tisztázni kell
még a tulajdonviszonyokat, egyébként is, azt bonyolultabb lesz megépíteni, hiszen
nagy a szintkülönbség.
»LA
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Új térburkolat
az alsósági
evangélikus
templom elôtt
December 5-én karácsonyi vásárral
egybekötött zenés áhítatot tartott az
Alsósági Evangélikus Egyházközség.
Rostáné Piri Magda esperes asszony
igehirdetésében az egybegyûltek
advent és karácsony idôszakáról
hallhattak, majd a gyülekezet
felügyelôje, Gyôri Elemér mondott
köszönetet a városvezetésnek, illetve a képviselôknek, akiknek közremûködésével megvalósulhatott a
templom lábazatának és az elôtte lé-

Új Kemenesalja » 2009. 12. 18.

Az óvodákban járt a Mikulás
Kíváncsi gyermekarcok, és hangos énekszó
várták a Mikulást december 4-én a város
óvodáiban, aki meg is érkezett Kovács Ferenc országgyûlési képviselô, Vas Megye Közgyûlésének elnöke kíséretében. A Városi
Óvoda Koptik úti székhelyintézményében, a
Vörösmarty úti, és alsósági tagóvodákban,
a Hajnalcsillag Evangélikus Óvodában, valamint a Városi Bölcsôdében tett látogatás alkalmával az elnök-képviselô adományának
köszönhetôen édességgel és déligyümölccsel
ajándékozta meg az apróságokat a Mikulás.
»RA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Celldömölk Város Önkormányzata hasznosítási pályázattal egybekötött liciten értékesíteni kívánja a tulajdonát képezô alábbi ingatlanait:
1. Celldömölk, 668. hrsz-ú 2900 m2 nagyságú „beépítetlen terület” megnevezésû ingatlan, mely
Celldömölk belterületén a Sárvár-Pápa összekötô fôút mellett helyezkedik el. Jelenleg nem áll
hasznosítás alatt, füves, gondozott terület, melynek nagysága szükség esetén a szomszédos családi házas ingatlanok kertvégeinek megvásárlásával esetlegesen növelhetô. Az ingatlan kereskedelmi, szolgáltató jellegû vállalkozás céljára hasznosítható.
Az ingatlan értékcsökkentett eladási ára: nettó 13.050.000 Ft.
Az értékcsökkenés oka: a területen a korabeli térképek beazonosítása szerint az 1800-as években temetô, majd az 1960-as évektôl kb. 30 éven keresztül az É-Dtúli MÉH Vállalat városi telepe mûködött.

vô térburkolatnak a megújítása. Köszöntôjében említést tett arról, hogy
az önkormányzat közel egymillió
forinttal járult hozzá a felújítási munkák elvégzéséhez, a kivitelezést a Városgondnokság végezte. A gyülekezet felügyelôje végül elmondta,
hogy a templombejárati lépcsô adománynak köszönhetôen nyerte el új
formáját. A tervek közül említést tett
a templom elôtt található elsô világháborús emlékmûhöz vezetô járda
felújításáról. A következô évben szeretnék a ligetes részen a korhadt fákat pótolni, hogy annyi hársfa legyen
a parkban, amennyi hôsi halottja volt
a gyülekezetnek. Az áhítat után az
egybegyûltek megtekinthették a
Nôegylet kézimunkáit, amelyeket
meg is vásárolhattak. A bevételt az
egyházközség a templombelsô felújítására fordítja.
»VAJDA ZSUZSA
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2. Celldömölk, 0503/8. hrsz-ú 8 ha nagyságú „szántó” megnevezésû külterületû ingatlan, mely
Celldömölk központjától kb. 3000 m-re található, a Celldömölköt Mesterivel összekötô országút
mellett, a Ság hegy lábánál. A zöldmezôs beruházásra alkalmas területen két db vízjogi engedéllyel rendelkezô 2001-ben fúrt kút, egy 1250 m talpmélységû termálkút és egy 200 m talpmélységû hideg vizes kút található, melyek jelenleg le vannak zárva. A Helyi Építési Szabályzat
szerint rekreációs célú különleges terület céljára tartalékolt általános mezôgazdasági övezet. Az
ingatlan beépítése esetén a termelésbôl való kivonás szükséges. Az ingatlan mellett további hasznosításba bevonható terület van, az út másik oldalán kb. 10 ha nagyságú részarány tulajdonosa az önkormányzat.
Az ingatlan eladási ára: nettó 105.000.000 Ft.
3./ Celldömölk, 1922/15.,16.,17.,18.,19. hrsz-ú összesen 3 ha 7413 m2, illetve 1918/7., 8., 9.,
14. hrsz-ú összesen 3 ha 394 m2 nagyságú „beépítetlen terület” megnevezésû ingatlan. A mintegy
6,8 hektárnyi terület a város szélén az elmúlt években felépült Vulkán fürdô körül található.
A Helyi Építési Szabályzat szerint rekreációs célú terület. Elhelyezhetô rajta üdülés, gyógyüdülés,
szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, közösségi szórakoztatás, szabadidô eltöltéssel kapcsolatos
sporttevékenységek és az azokat kiszolgáló egyéb létesítmények. Az ingatlan eladási ára: nettó 4.000 Ft/m2.
Az ingatlan hasznosítására vonatkozó ajánlatokat a Polgármesteri Hivatal vagyonkezelôjénél lehet leadni 2010. január 28-án 12 óráig.
A pályázónak a vételárat elfogadó nyilatkozat megtétele mellett beruházási vázrajzot és programot kell csatolnia arról, hogy az ingatlan milyen jellegû hasznosítását tervezi, ennek végrehajtására milyen határidôt és garanciákat vállal.
A beruházási programnak a HÉSZ elôírásaival, a vonatkozó parkoló megváltási rendelet és a közmûvek közterületen történô elhelyezésének követelményeivel összhangban kell lennie.
A pályázatok elbírálásáról a képviselô-testület a soros ülésén dönt, az értékelés szempontja az
összességében legelônyösebb ajánlat.
Amennyiben több pályázat kerül elfogadásra, úgy közöttük a képviselô-testületi ülést követô 3 napon belül licitet tartunk a Polgármesteri Hivatal Celldömölk emeleti tanácskozótermében.
A pályázat részletes kiírása a Polgármesteri Hivatal honlapján megtalálható: www.celldomolk.hu.
Az ingatlan beépítésére vonatkozó szabályokról a Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztálya tud felvilágosítást adni. Tel.: 95/525-831.
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» PORTRÉ

„… a gyerekekben nagy a lelkesedés…”
»BENEDEKNÉ GOSZTONYI HAJNALKA PORTRÉJA
Benedekné Gosztonyi Hajnalka fôállású
munkája mellett szalmafonással foglalkozik, és alkotásait elnézve elmondható,
hogy az a szépség és harmónia, amit formába önt, nagy hiánycikk mostanság.
A nyolcvanas években a celldömölki
gimnáziumban a katedra két oldalán
ülve tanár-diákként ismertük meg egymást. Csodálatos versmondó volt, a tanítói pálya szinte megíratott számára. Aztán sok-sok évig nem találkoztunk, ezért
is volt öröm számomra életérôl, munkáiról, hivatásáról kérdezni.
» Elôször egy rövid pályaképet kérnék, hisz
Celldömölkrôl elszármazottként nem nagyon vagy jelen a város életében, és sajnos ritkán találkozunk.
– Igen, valóban Celldömölkön születtem. Itt
éltem a gimnázium elvégzéséig, majd a
szombathelyi tanárképzôn szereztem tanító-olasz nyelvoktató diplomát. Az államvizsga után Bakonytamásiba pályáztunk a férjemmel együtt a tanítói állásokra. Kifejezetten házaspárt kerestek, így kerültünk 1995ben ebbe a szép kis bakonyi faluba.
Tanítottunk, szerveztük a programokat kicsiknek, nagyoknak. Aztán 2007-ben végleg bezárták az intézményt. Újabb fontos lépés következett kicsi családunk életében,

amely a közben eltelt 13 év alatt megszaporodott. Két gyermekünk született, Márton
és Dorottya. Lehetôségek híján felpakoltunk
és beköltözünk Pápára. Azóta ott élünk.
» Mikor kezdtél el szalmafonással foglalkozni, és mi, vagy ki adta az indíttatást?
– Mindig az a „bütykölôs” fajta voltam.
Mindenféle technikát, anyagot kipróbáltam
és kipróbálok ma is. A nagyapám fafaragással foglalkozott szabadidejében, édesanyám gobelinezik, édesapám megmunkál bármit, legyen az vas vagy fa. Az alap
az innen jön. De, visszakanyarodva a szalmához, elôször gyerekkoromban találkoztam ezzel az anyaggal Kupi Feri bácsi
munkái által. Feri bácsi édesapámmal
dolgozott együtt, és egyszer elmentünk egy

vásárra megnézni. Gyönyörû kópicokat
készített. Akkor megfogadtam, hogy ezt
egyszer megtanulom. Azt hiszem, így
kezdôdhetett. A másik fontos ember, aki
nagyon sokat tanított és tanít nekem a mai
napig, Szabó Karolina szalmafonó. Tôle tanultam meg a mesterség csínját-bínját.
» Létezik-e ebben valamiféle iskola, társaság, baráti kör, egyesület, ahol találkozni lehet, és tanulni, ellesni egymás fortélyait? Vagy teljesen autodidakta módon
önmagadra vagy utalva?
– A Veszprém Megyei Közmûvelôdési Intézet szervezett ilyen tanfolyamokat. Az alapokat én is ott tanultam meg Fekete Katitól, Bárány Marától és Szabó Karolától. Ma
már fôleg magamra vagyok utalva. Nemrég jártam Erdélyben Bözödön, Jobbágytelkén, Körispatakon. Ott még élnek idôs nénik, akiktôl sokat lehet és kell is tanulni,
amíg még élnek. Tagja vagyok a Bakonyalja Népmûvészeti Egyesületnek is. Rendszeresen járunk kézmûves vásárokra, tartunk
bemutatókat, játszóházi foglalkozásokat.
» Mit lehet ebbôl az anyagból „kihozni”?
Mi mindenre alkalmas? Használati tárgy,
dísztárgy, milyen széles a skála?
– A mondás szerint nem mind arany, ami
fénylik. De a jelentéktelen szalmából készült tárgy fényével és aranyló színével igazi kinccsé válhat hozzáértô kezek között.
Szalmából bármit el lehet készíteni, ajándéktárgytól a használati tárgyakig. Igyekszem olyan tárgyakat készíteni, amik a hagyományos népi értékekbôl merítenek, de
a mai ember számára is használhatók, értékelhetôk. Készítek ajtódíszeket, karácsonyfa-díszeket, befont üvegeket, virágokat, kalapot, táskát, hajcsatokat, ékszereket, ékszerdobozokat, edényalátéteket,
aratókoszorút…
» Melyek azok a munkadarabok, emlékezetes nagyobb „vállalkozások” amiket
sikerrel valósítottál meg, és jó szívvel emlékszel rá?
– Az elsô ilyen nagyobb próbálkozásom Bakonytamásihoz fûzôdik. Egy életnagyságú
figurákból összeállított Betlehemet készítettem a falunak. Mária, József és a kisded, na
meg persze a háromkirályok és két angyal
gyékénybôl. Azóta is minden évben felállítják. A bakonytamási Betlehemet látva
megkerestek Somlóvásárhelyrôl is. Most már
ott is felállítottunk egy hasonló Betlehemet.
A falu központjában volt egy kis kápolna,
amit nem használtak. A Betlehem itt kapott
helyet és egész évben látogatható. De
épp a napokban kerestek meg, és lehet,
hogy jövôre készül a harmadik…

» Az emberek érdeklôdése lassan újra az
ehhez hasonló dolgok felé fordul. Mennyire lehet jelen lenni a piacon az ilyen termékekkel?
– Valóban érezhetô az érdeklôdés. Nagyon
sok helyre hívnak. A nyári idôszakban szinte minden hétvégén megyünk valahova. Jó
érzés, hogy minden évben számítanak rám
Celldömölkön is. Mégis azt kell mondanom,
hogy erre nem lehet egy család megélhetését alapozni. Mindenkinek egyre jobban
meg kell gondolnia, hogy mire ad ki pénzt.
A fontossági sorban természetes, hogy
ezek a termékek kerülnek hátulra. Bízom
benne, hogy ez majd azért változik.
» Közeleg a karácsony. Készítesz speciális karácsonyi termékeket? És hol lehet ezeket megvásárolni?
– A karácsony az egyik olyan ünnepkör,
amikor nagyon sok díszt készítek ajtóra, fenyôfára, ablakra, asztalra. Most még csak
vásárokon vagyok megtalálható, de ha elkészül a mûhelyem, ott is szívesen várom
az érdeklôdôket. Az Adventi meglepetések
vásárában is ott voltam.
» Pedagógusként mennyire érzed fontosnak, hogy ezt a tudásodat átadd a gyerekeknek? Úgy tudom, jársz bemutatókra,
kézmûves táborokba.
– Szerettem tanítani. A sors úgy hozta, hogy
most ezt csak játszóházakban tehetem meg.
Örülök, hogy a gyerekekben nagy a lelkesedés, az akaraterô, a kitartás. Szívesen veszik kézbe a természetes anyagokat, és boldogan viszik haza az elkészült remekmûveket. Fontos, hogy a gyerekek megismerjék a hagyományokat, hiszen csak így
tudják gyerekeiknek ezt a tudást átadni. Így
talán nem fog feledésbe merülni az a soksok kismesterség, népi hagyomány, ami
elôdeink minden napját átszôtte.
Nyugalmat, munkahelyi és anyagi biztonságot, áldott, békés ünnepeket kívánok kinek-kinek a családja, szerettei körében.
»ROZMÁN LÁSZLÓ
7
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Adventi meglepetések vására
Ezzel a címmel rendezett kétnapos programot a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
és Könyvtár, december 12-én és 13-án.
Az intézmény elôcsarnokában már szombat
reggel közszemlére kerültek a különféle, karácsonyi ajándékozásra is alkalmas portékák,
melyek a helyi képzômûvészek és egyesületek által alkotott, illetve elôállított termékek körébôl kerültek ki. Így Gabnai Zita képzômûvész, Németh Gyula népi fafaragó, Dukai K. Szilvi és Dukai K. András festômûvészek, Benedekné Gosztonyi Hajnalka
szalmafonó alkotásai, a Savaria Nett Pack
által készített terítôk, kosarak, a Beteg és
Gyógyíthatatlan Beteg Gyermekekért Misszió
Egyesület által értékesített könyvek, az
Együtt Celldömölk Városért Egyesület, és az
Alsósági Evangélikus Nôegylet képviseletében árusított tárgyak között válogathattak
az adventi vásárba kilátogatók. Mindezeken
túl Hetényi József helytörténész régi karácsonyi képeslapokból álló tárlatát is megtekinthették az érdeklôdôk, valamint

immunerôsség mérésre is lehetôségük nyílt.
A fent említett két festômûvész, Dukai K. Szilvi és Dukai K. András képeibôl pedig kiállítás nyílt az intézmény galériáján, mely január 26-ig tekinthetô meg.
Szintén a szombati nap programjai közt szerepelt a karácsonyi játszóház, melynek keretében szalmafonás, korongozás, fafaragás, gyöngyfûzés várta az alkotásra vágyó
gyerekeket.

Délután Az ünnep hangjai címû karácsonyi
mûsor színesítette a napot, melynek során
a KMKK mûvészeti csoportjai, és mûvészbarátaik foglalták el a színpadot. Így az
Energy Dabaston Sporttánc Egyesület, a Kemenesalja Néptánccsoport, a Rocky-Dilly
ARRC, show- és hastáncosok, a majorettcsoport, Gosztola Dorina és Turi Gábor, a
Flame együttes, a Soltis Lajos Színház képviseltették magukat az összeállításban.
Vasárnap délelôtt ünnepi hangulatú nosztalgia zene fogadta a mûvelôdési központba lépôket a Koktél Duó közremûködésével, délután pedig a korábban Karácsonyi
vendégváró címmel meghirdetett süteménykészítô verseny eredményeinek kihirdetése zajlott. A versenyen eredményesen szerepeltek: Tulok Józsefné, Bolla
Lászlóné, Kunyik József, Szabó Valéria és
Dr. Mesterházyné Jánosa Magdolna.
A kétnapos rendezvényt ünnepi tombolasorsolás zárta.
»REINER ANITA

100 éve született Radnóti Miklós
A száz évvel ezelôtt született költôre, Radnóti Miklósra emlékezô irodalmi estet szervezett Némethné Ôri Irma, nyugalmazott pedagógus, november 26-án a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtárban.
Az „És akit egyszer az Úr elküldött, nincs kora annak” címû emlékmûsoron Fürj György
versmondó tolmácsolásában hangzottak el
verselemzéssel alátámasztott Radnóti-költemények. A tragikus sorsú költô személyes
és társadalmi léte is meghatározta költészetének állandó motívumait: lelkiismeretfurdalás, bûntudat, haláltudat. Költészeté-

ben a tragikus feszültség két pólusa; a halálos fenyegetettség tudata és ezzel ellentétben az élet igenlése: szabadság, szépség szeretet és a szerelem fogalmazódott
meg. Radnóti ezt a feszültséget költôi intellektualizmusával úgy oldotta fel, hogy
feladatként fogalmazta meg: nem menekülni, hanem helytállni kell.

Az irodalmi esten Radnóti Miklós négy költeménye hangzott el: az Elsô ecloga, a
Nyolcadik ecloga, a Majális, és a Gyökér,
melyek hallgatása közben, és elemzésük
hallatán többször is bebizonyosodott,
hogy a költô szavai mennyire helytállóak
és aktuálisak jelenkori világunkban is.
„Még szomorú se vagyok, megszoktam e
szörnyû világot annyira, hogy már néha
nem is fáj, - undorodom csak” (részlet az
Elsô eclogából).
»RA

Jótékonysági hangverseny
2009. december 20-án (vasárnap) 18.00 órakor

Mága Zoltán és az Angyalok
jótékonysági koncertje
a Kemenesaljai Egyesített Kórház javára
az Együtt Celldömölk Városért Egyesület és
az Apáczai Kiadó szervezésében.
KÖZREMÛKÖDNEK: Bejczi Máté – kürt,
Gyûrû Veronika – fuvola, Joós Viktória – ének,
Orsós Eszter – ének, Rádli Ramóna – gordonka, Zsebi Viktória – hegedû.
HELYSZÍN: A KEMENESALJAI MÛVELÔDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZÍNHÁZTERME
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Szeretettel várjuk Önöket
2009. december 20-án,
vasárnap 16.00 órakor a
Savaria Szimfonikus Zenekar
karácsonyi koncertjére
a celldömölki Katolikus
templomba.
VASI TALLÉR EGYESÜLET
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» PROGRAMAJÁNLÓ
• 2009. december 18. (péntek) 15.00 óra
– A Mozgássérültek Vas Megyei Egyesülete Celldömölki Csoportjának karácsonyi ünnepi mûsora. Közremûködnek: Gosztola Dorina és Turi Gábor, valamint a Koktél duó. Helyszín: a KMKK
színházterme.
• 2009. december 20. (vasárnap) 16.00
óra – Savaria Szimfónikus Zenekar
koncertje a katolikus templomban.
• 2009. december 20. (vasárnap) 18.00
óra – Mága Zoltán és az Angyalok jótékonysági koncertje a Kemenesaljai
Egyesített Kórház javára az Együtt
Celldömölk Városért Egyesület és az
Apáczai Kiadó szervezésében.
• December 21. (hétfô) 16.00 óra – Karácsonyi szeretetcsillagok címmel ünnepi mûsor a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár elôtti téren. Közremûködik a Koktél duó. A mûsor
ideje alatt ünnepi asztal várja a közönséget.
• 2009. december 21. (hétfô) 17.00
óra – Karácsonyi hangverseny az
Ádám Jenô Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási intézmény növendékei
és tanárai elôadásában. Helyszín: az intézmény kamaraterme.
• 2010. január 6. (szerda) 17.30 óra –
Czérna Ágnes: Tanyaszínház 19782008 címû kötetének bemutatója.
Helyszín: a KMKK könyvtára.
• 2010. január 16–17. (szombat-vasárnap) Bevezetés a rejtett energiák világába címmel tanfolyam indul Aradi
Lajos vezetésével. Helyszín: a KMKK
elôadóterme.
• 2010. január 22. (péntek) 10.00 és
14.00 óra – A varázshegedû címû mesejáték a Soltis Lajos színház elôadásában. Belépôjegy: 700 Ft. Helyszín: a
KMKK színházterme.
• 2010. január 23. (szombat) 19.00 óra
Városi bál – szórakoztató kulturális
programokkal, tombolával, báli zenével. Helyszín: a KMKK elôcsarnoka.

ÜNNEPI NYITVA TARTÁS
A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
és Könyvtár mûvelôdési központ intézményegysége 2009. december 24tôl 2010. január 3-ig zárva tart.
A könyvtári intézményegység:
2009. december 24-tôl december 28-ig
zárva. December 29-30-án rendes
nyitva tartás. 2009. december 31-tôl
2010. január 4-ig zárva.

» MÛVELÔDÉS

Két költô emlékére
Két évvel a színészkirályra, Latinovits Zoltánra emlékezô irodalmi est után ismét
Celldömölkre látogatott Pálfy Margit
színmûvész. Ezúttal a tragikus sorsú költô házaspárnak, Hervay Gizellának és Szilágyi Domokosnak állított emléket mûsorával az elôadómûvész, a költônô születésének 75., és a költô halálának 33.
évfordulója alkalmából.
Pálfy Margit érzékeny közvetítôül szegôdött Szilágyi Domokoshoz és Hervay Gizellához. A kettôs emlékidézést a következô gondolatokkal kezdte: "Ezt az estet a
tragikus sorsú erdélyi költôházaspár emlékének szentelem, akik szûknek érezve
a mindenséget, teremtettek. A verseikkel
szólok helyettük. Segítségükkel az est végére közösen kigondoljuk, hogyan éljünk
tovább, büntetett elôéletû történelmünk
jelenidejében."
Az Ez a nyár 1968 címû elôadás a költônô
drámai monológjaival (Utolsó levél Szilágyi
Domokosnak) és a költô nagyobb lélegzetû alkotásaival (Kérvény; Szegénylegények;

Hegyek, fák, füvek; Bartók Amerikában, stb.)
ismertette meg közönségét. Pálfy Margit kiváló empatikus képességgel ragadta meg és
domborította ki a költôtársak szavait, egymásra hatásának, egymás továbbgondolásának csomópontjait. Ezeket is érzékeltetve, Hervay Gizella költeményei ülve, Szilágyi Domokos intellektuális versei állva
hangzottak el. A legkülönfélébb hangszínek,
lejtések, és hangsúlyok, a szavak mögé fojtott érzelmek széles skálája pedig mind közelebb vitték a közönséget a két poézishez,
megismertetve a két életpálya összes értékét, mely csúfos véget ért mindkettejük öngyilkosságba menekülésével.
Az emlékest végén néhány kulisszatitkot
is megismerhetett a közönség, hiszen Pálfy
Margit elárulta, hogy elôadásában felvillantott gazdag gesztusait a hatalmas színésznôtôl, Jászai Maritól „leste el”, Hervay
Gizellához személyes ismeretség fûzte, és
bemutatott, Ez a nyár 1968 címû elôadását két évig tanulta, számtalanszor elolvasva és végigelemezve a verseket.
»REINER ANITA

Jövôre, veled, ugyanitt!
A Kemenesaljai Mûvelôdési
Központ és Könyvtár felnôtt
színházbérlet sorozatának
második elôadására december 5-én este került sor.
A színházkedvelôk ezúttal
egy örökbecsû Bernard Slade
darabot tekinthettek meg a
Bánfalvy Stúdió két mûvészének elôadásában. A Bánfalvy
Ági – Harmath Imre-páros
nagy sikerrel keltette életre
a „Jövôre, veled, ugyanitt”
kétszereplôs történetét. A
romantikus vígjáték cselekménye szerint az üzleti úton
levô George (Harmath Imre)
és a lelkigyakorlatra érkezett
Doris (Bánfalvy Ági) egy zsúfolt szórakozóhelyen találkoznak, s másnap
reggel egymás karjaiban egy szálloda
szobájában találják magukat. Bár mindketten házasságban élnek, mindkettejüknek
van három gyermeke, megfogadják: ezentúl minden évben, ugyanakkor, ugyanott
találkoznak. A fogadalmat tett követi, és
a negyedszázadot átívelô darabban, a
közben felébredô bûntudat ellenére is
minden évben együtt töltenek egy kellemes hétvégét. A komikus betétekkel tûzdelt darab végén George ugyan megkéri

Doris kezét, kapcsolatuk nem teljesedik be,
megmarad örökké keserédesnek, melyet
áthat a titok és a lelkiismeretfurdalás.
A két szereplô párbeszédére épülô színdarab savát-borsát a szerelem, erotika, veszekedés, lelkiismeretfurdalás és vágy
összecsapásai, egzisztenciális és létproblémák, drámai és komikus helyzetek váltakozásai adták, melyek sikerét leginkább a közönség soraiban ülôk vastapsa bizonyította.
»RA
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Városi Könyvtárból Kresznerics Ferenc Könyvtár
»HAGYOMÁNYOS KÖNYVTÁRBÓL INFORMÁCIÓS- ÉS MÉDIAKÖZPONT
Röviden a fenti szavakkal jellemezhetem azt
a másfél évtizedet (1992–2005), amíg a celldömölki könyvtár igazgatója voltam. A 90-es
évek a változás évei voltak. Lezajlott a
rendszerváltozás. Az információs forradalom
hatására a világ összeszûkült, globalizálódott.
Egyre több pályázati lehetôség adódott forrásteremtésre. Több szabadság a fantáziának,
az alkotásnak, a munkának. Pontosan tudtuk a választ a környezet követelményeire:
a lokális értékek megôrzése mellett a technológiaváltás elônyeit mielôbb alkalmazni
kell a könyvtár használóinak nyújtott szolgáltatásokban és a könyvtári munkafolyamatokban, hogy a Celldömölkön és vonzáskörzetében élô felnôttek és gyerekek ne legyenek
hátrányos helyzetben, egyenlô esélyt kapjanak ismereteik bôvítésére a világfaluban.
1992–1995 az önálló arculat megteremtésének idôszaka volt. 1993-tól Kresznerics Ferenc nevét vette fel az intézmény. A nevéhez fûzôdô, rendszeresen megtartott országos anyanyelvi versenyek, majd az információs technológiára alapuló, megújuló

a kresznerics-verseny résztvevôi 1996-ban

szolgáltatások, a helyi mûvelôdéstörténeti hagyományokra épülô programok, a könyvtárosok kiemelkedô szakmai teljesítménye által azonosítható lett intézményünk a közkönyvtárak között.
1995–2001 olyan intenzív szakasz volt, melynek révén elmondhattuk, hogy az olvasó
könyvtárává váltunk. Vizsgáltuk, felmértük a
könyvtár használóinak szokását. Ehhez alakítottuk a könyvtár gyûjteményét, figyelembe véve a helyi sajátosságokat (vasút, szôlô- és borkultúra, egyházainak szerepe, Berzsenyi-kultusz, oktatási intézmények, mûvészeti alapiskola, alternatív színház, a közelben
lévô felsôoktatási intézmények képzési iránya). A hagyományos, nyomtatott és papíralapú (folyóirat, könyv, kézirat stb.) dokumentumokon túl az Internet megjelenésével az
elektronikus dokumentumok is elérhetôvé
váltak. Gyûjteményünk hiányosságait a
könyvtárak rendszerszerû mûködésére alapozva pótoltuk az ún. könyvtárközi kölcsön10

1996. ambrus józsefné, rózsi néni gyermekkönyvtáros nyugdíjas búcsúztatója

zéssel. E hatékony és gazdaságos szolgáltatás igénybe vevôjeként intézményünk mindig élen járt.
2001–2006 között az elégedett könyvtárhasználóért, a Teljeskörû Minôségmenedzsment
(TQM) vezetési, irányítási filozófiája (amely
támogatja és elôsegíti a folyamatos fejlôdést), határozta meg tevékenységünket:
személyre szabott szolgáltatást nyújtani, a
könyvtárhasználó és a könyvtáros részére optimális környezetet teremteni. Ebben az
idôszakban (2002-tôl) kezdtük ösztönözni a
fenntartót pályázat benyújtására címzett
támogatásra, hogy a könyvtár korszerû feltételek között mûködhessen. Szívemen viseltem a pályázat sorsát, 2005 ôszén is aktívan részt vettem a könyvtár belsô tereinek
a funkcióhoz és a használói igényekhez
igazodó tervezésében. Nagy súlyt fektettünk
az egykori Kemenesaljai járás községeiben
élô lakosság könyvtári ellátására. A települési önkormányzatokkal kötött egyedi szerzôdésekben foglaltak szerint gyarapítottuk
és gondoztuk a községi könyvtárak gyûjteményét. A háttérben folyamatosan törekedtünk ismereteink frissítésére, megújítására.
Tudatosan építettük ki közép- és hosszú távú stratégiáinkat, fogalmaztuk meg a jelenleg is érvényes küldetésnyilatkozatunkat, és
pályáztunk kitartóan, hogy a könyvtár olvasói hozzájussanak a világ információvagyonához, hogy minél szélesebb körben, ún.
„használóképzéssel” terjesszük – a ma már
szinte nélkülözhetetlen – digitális írástudást.
A fejlesztések, az informatikai eszközök, berendezések, szoftverek beszerzése, adatbázisok építése pályázati forrásból valósultak
meg. Ugyancsak pályázati források elnyerése tette lehetôvé az egyre változatosabb
könyvtári programokat, melynek során alapvetô szempont a folyamatos és tudatos szel-

lemi építkezés volt. A teljesség igénye nélkül említtessék meg néhány: az Irodalomórák
idôsebbeknek és haladóknak; az Útravaló a
harmadik évezredre; az Olvasás éve élô
könyvajánló elôadásai; a Balassi-év (2004)
majd a József Attila-év (2005) programsorozatai; a gyermekek részére évrôl évre meghirdetett ismeretszerzô vetélkedôk, környezetvédelmi, irodalmi és képzômûvészeti
programok, könyvtárhasználati és játékos
foglalkozások; találkozások írókkal, elôadómûvészekkel. A felsorolt kulturális események többnyire, a bizonyos fokig öntevékeny,
nyitott, könyvtári kisközösségek, a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság és ifjúsági
csoportja, valamint a honismereti munkaközösség keretei között bontakoztak ki. Szívesen látogatott szellemi mûhellyé vált a
könyvtár.
És akkor még nem beszéltem azokról a jó
hangulatú és eredményes megyei és regionális könyvtári szakmai napokról, konferenciákról, tapasztalatcserékrôl, amelynek számos alkalommal volt szervezôje, társrendezôje vagy házigazdája intézményünk. Sok és
sokszínû, jókedvvel végzett munkára emlékszem, amely meghozta az egyéni és a közösségi szakmai elismerést. 2001-ben az Év
Könyvtára címet nyertük el, de elôtte és utána is a könyvtár több munkatársa részesült
városi, megyei és országos kitüntetésben. További szakmai elismerésnek tekinthetô,
hogy könyvtárunk tagja lett a Könyvtári Minôségfejlesztés 21. program ágazati minisztérium Könyvtári Osztálya munkacsoportjának, egyedüliként az ország városi könyvtárai közül. Úgy gondolom, részben ennek a 15
évnek is köszönhetô, hogy a mai feltételek
között mûködhet Celldömölk Város közkönyvtára.
»DR. BELLÉRNÉ HORVÁTH CECÍLIA
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Mit jelent Önnek a karácsony?

»kérdez: reiner anita

»fotó: katona bernadett

Fischer
Lajosné

Egyrészt mindenképpen a szeretet ünnepét jelenti, másrészt pedig az örömteli készülôdést. Nagyon szeretem ezt
az ünnepet, minden évben
várom. Öt unokám van, ezért
muszáj aktívan készülni az
ünnepekre, mind a sütés-fôzés, mind az ajándékok beszerzése terén. Mindig megbeszéljük, ki mit szeretne kapni,
és aszerint vásárolunk. A karácsonyi étkek közül a bejgli és
a hal nem hiányozhat az asztalról. A gyerekek messze laknak, egyik évben az egyikük
családjánál töltjük az ünnepeket, másik évben a másiknál.

Nagy
Lajosné

Egy nagyon szép családi ünnepet jelent. Számomra az a legfontosabb a karácsonyi ünnepekben, hogy mindegyik gyermekemmel és unokámmal minél többet lehessek együtt
szeretetben, örömben és egészségben. Szenteste nálunk gyûlik össze a család, nagyon szeretem ezeket a kedves összejöveteleket. Készülök is rá nagy
buzgalommal. Nálunk a bejgli
és a toroskáposzta számítanak
hagyományos karácsonyi étkeknek, természetesen ezeken kívül még sok mást is készítek a családomnak, mindenkinek a kedvében járva.

» Egészségügyi SZOLGÁLAT
2010. JANUÁR KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

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

Dr. Császár Veronika
Dr. Császár Veronika
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Császár Veronika
Dr. Mesterházy Zsuzsanna
Dr. Kassas M. Khaled
Dr. Kiss Imre
Dr. Schrott Olga
Dr. Császár Veronika
Dr. Császár Veronika
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Palatka János
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Kassas M. Khaled
Dr. Nagy Ildikó
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Szente Tamás
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Palatka János
Dr. Nagy János
Dr. Kiss Imre
Dr. Várnai József
Dr. Várnai József
Dr. Várnai József
Dr. Nagy Ildikó
Dr. Császár Veronika
Dr. Császár Veronika
Dr. Nagy János
Dr. Schrott Olga
Dr. Császár Veronika
Dr. Császár Veronika

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

Putzné
Tóth Rozália

Nekem elsôsorban Jézus születésének ünnepét jelenti, mivel hívô katolikus vagyok.
Másrészt pedig a szomorúságot, hiszen öt éve egyedül maradtam, nincs senkim, így sajnos magányosan kell töltenem
az ünnepeket. Ilyenkor természetesen felerôsödik bennem
a hiányérzet, ajándékot venni sincs kinek. A férjem urnájához szoktam ugyan ajándékot tenni, és három kutyámat
lepem meg valamivel. Azért
egyedül is készülök az ünnepekre, sütök-fôzök, a bejgli
például nálam is, mint sok
helyen, elmaradhatatlan.

Németh
Margit

Mindenekelôtt a szeretet ünnepét jelenti, és azt hiszem,
már egyre inkább azt kell,
hogy jelentse, hiszen ajándékokra és egyéb fényûzésre
mind kevesebb pénzük jut az
embereknek. Az idei karácsonyra én sem tervezek nagy
ajándékozást, inkább hasznos
dolgokat vásárolok a szeretteimnek, és arra törekszem,
hogy minél több idôt töltsünk
együtt szeretetben és közös
ünneplésben. Hagyományos
karácsonyi és egyéb ünnepi
ételeket természetesen készítek, bejglit, hájas tésztát, aprósüteményeket is sütök.

É RT E S Í T É S
A város jegyzôje értesíti a lakosságot a polgármesteri hivatal és
az okmányiroda ünnepi ügyfélfogadásáról:
december 19. (Szo):
december 21. (H):
december 22. (K):
december 23. (Sz):
december 24. (Cs):
december 28. (H):
december 29. (K):
december 30. (Sz):
december 31. (Cs):

POLGÁRMESTERI HIVATAL OKMÁNYIRODA
nincs ügyfélfogadás
nincs ügyfélfogadás
8–12; 13–16
8–12; 13–16
nincs ügyfélfogadás
8–12
8–12
8–12
nincs ügyfélfogadás
nincs ügyfélfogadás
8–12; 13–16
8–12; 13–16
nincs ügyfélfogadás
8–12
13–16
8–12; 13–16
nincs ügyfélfogadás
nincs ügyfélfogadás

A polgármesteri hivatal és az okmányiroda 2010. január 4-én
a megszokott rendben kezdi ügyfélfogadását.

TISZTELT CELLDÖMÖLKI LAKOSOK!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy a hulladékszállítás rendje
az ünnepek idején az alábbiak szerint alakul:
2009. december 25. péntek VÁLTOZATLANUL PÉNTEKEN
2010. január 1. péntek helyett 2010. január 2. szombat
Köszönjük az egész éves együttmûködésüket és kérjük, hogy 2010-ben
is legyenek partnereink a szelektív gyûjtésben, hogy Önökkel közösen
jelentôsen csökkentsük a környezetünk terhelését!
A CELLI HUKE Hulladékkezelési Kft. SZERETETTELJES KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDÔT KÍVÁN MINDANNYIUKNAK!
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Felemás végjáték
PTE-PEAC – Celldömölki VSE-Mávépcell-Wewalka
1:6. – Pécs, extraliga asztalitenisz-mérkôzés,
vezette: Nagy, Kovács.
Páros: Zwickl, Muskó-Lindner, Fazekas 1:3
(-2, -7, 8, -6). Könnyed celli siker született
(0:1). Egyéni, 1. kör: Zwickl-Pagonyi 3:0 (6,
8, 5). Hiába küzdött nagyot Pagonyi, a végén a pécsi játékos örülhetett (1:1). MuskóLindner 1:3 (-9, -7, 9, 4). Lindner magabiztosan játszva nyert (1:2). Varga-Fazekas 2:3
(6, 6, -8, -10, -9). 0-2-rôl állt fel Fazekas úgy,
hogy a negyedik szettben Varga már 10-8ra vezetett (1:3). 2. kör: Zwickl-Lindner 2:3
(-7, 8, -3, 8, -5). Nagy küzdelemben kerekedett felül Lindner (1:4). Varga-Pagonyi 1:3
(7, -10, -8, -9). Pagonyi hatalmas küzdeni
tudásról tett tanúbizonyságot (1:5). MuskóFazekas 0:3 (-2, -4, -7). Fazekas leiskolázta ellenfelét (1:6).
Gyôzött: Zwickl, illetve Lindner 2, Fazekas
2, Pagonyi, és a Lindner-Fazekas páros.
Celldömölki VSE-Mávépcell-Wewalka – Lombard AC
2:6. – Celldömölk, asztalitenisz extraliga mérkôzés, vezette: Szabó, Riedl, Rosta, Segyevi.
Páros: Lindner, Fazekas-Jakab, Molnár 1:3 (4, -13, 11, -8). A celli páros fásultan, fáradtan játszott, sok esetben pedig a szerencse
is elpártolt tôlük (0:1). Egyéni, 1. kör: Fazekas-Molnár 3:1 (9, -9, 11, 4). Molnár jól tartotta magát, de végül a rutin gyôzött
(1:1). Pagonyi-Jakab 2:3 (8, -9, 7, -4, -6).
Pagonyi végig partiban volt, de Jakab hozta a kötelezôt (1:2). Lindner-Nagy 0:3 (-7,
-10. -10). Lindner ezen a meccsen is fáradtan játszott, nem tudta felvenni a versenyt

a fôvárosi játékossal (1:3). 2. kör: FazekasJakab 2:3 (-6, 9, 4, -10, -9). Fazekas nagy
lehetôséget szalasztott el, több ponton is
megnyerhette volna ezt a mérkôzést (1:4).
Lindner-Molnár 3:0 (7, 7, 7). Lindner egyetlen gyôzelmét félgôzzel is tudta hozni
(2:4). Pagonyi-Nagy 2:3 (-9, 7, 4, -8, -3).
Pagonyi megint nagyon akart, de Nagy jobb
volt (2:5). Lindner-Jakab 0:3 (-9, -11, -4).
Lindner nem jelentett akadályt, a tudása
alatt játszó Jakabnak (2:6).
Gyôzött: Lindner, Fazekas, illetve Jakab 3,
Nagy 2 és a Jakab- Molnár páros.
Két rangadóval zárta a 2009/2010-es bajnokság ôszi szezonját extraligás asztalitenisz-csapatunk. A Pécs ellen idegenben
meglepôen sima gyôzelmet arattak
Lindnerék, de hat nappal késôbb Alsóságon hasonlóan sima vereségbe rohantak
bele a Lombard AC ellen. A játékosokon
érezhetô volt az elmúlt két hét feszített
tempója (Szuperliga Prágában, rangadó Pécsen, Top 12, ahol Lindner ezüstérmet szerzett, majd egy újabb rangadó a Lombarddal). A téli szünetet a tabella második helyén tölti a CVSE-Mávépcell-Wewalka, a
pontvadászat januárban folytatódik.
Bajnoki mérkôzések
NB II.
CVSE-MÁVÉPCELL-WEWALKA II – Kanizsai Sörgyár I. 8:10
Ölbei Péter 2, Tarr Sándor 2, Orbán Renátó
1, Lukács Balázs 1, Ölbei–Tarr, Orbán–Lukács
párosok. Simán nyerték a celliek a két párost, utána hat döntô játszmás mérkôzés
volt, és azt mind a vendégek nyerték.

Elsô helyen a férfi kézisek
Lezárult az elsô kör a Gyôr-Moson-Sopron
megyei férfi kézilabda-bajnokságban.
Szeptember 20-án indult a bajnoki szezon. Nyolc csapat játszik körmérkôzést
egymással az ôszi és a tavaszi szezonban,
ezután az elsô négy és a második négy
csapat alsó és felsô házat alkot, és körmérkôzésekkel dönti el a bajnokság végeredményét.
A CVSE-Mávépcell férfi kézilabdásai az elsô
helyen állnak a tabellán az ôszi kör után.
A bajnokság egész ideje alatt egy mérkôzés
kivételével egyenletes jó teljesítményt
nyújtottak a fiúk. Heti két edzéssel készülünk
a mérkôzésekre. Az edzés látogatottsága
megfelelônek mondható. A csapat állóképessége és fizikai állapota a mezôny fölé nô. Egy
idegenbeli mérkôzésen támadt kisebb gond
a játékban, meg is bosszulta magát, hiszen
az egyetlen vereség lett a vége. A teljes já12

tékosállományt dicséret illeti. Játéktudásuk, hozzáállásuk, toleranciájuk, küzdeni akarásuk példaértékû. A csapatba egyre jobban
beilleszkednek azok az ifjúsági korú játékosok, akik eddig az ifi csapatban játszottak,
vagy most kezdték el az edzéseket az
egyesületen belül. Az idôsebb játékosok példásan segítik beilleszkedésüket és játékukat. A terveknek megfelelôen alakul a bajnokság, hiszen az alap célkitûzés az elsô hely
volt és lesz a továbbiakban is.
Eredményeink:
1. CVSE - Pannonhalma
2. AUDIO Gyôr – CVSE
3. Tét – CVSE
4. CVSE – Répcelak
5. Kapuvár – CVSE
6. CVSE – Gyôri ETO szurkolók
7. CVSE – GLOBÁL Gyôr

41:10
25:23
18:25
22:19
22:25
35:21
36:26

NB III.
CVSE-MÁVÉPCELL-WEWALKA III. – Gyôri Vertikál
SE 10:8
Fehér László 3, Balázs Gyula 3, Tamás László 2, Gyömörei Pál 1, Tamás–Balázs páros.
A celliek vért izzadtak a két pontért.
Vonyarcvashegy SE-CVSE-MÁVÉPCELL-WEWALKA
IV. 10:8
Máthé Gyula 4, Teket Attila 2, Szabó Ferenc
1, Máthé–Szabó páros.
A cellieknek három mérkôzésén is volt
meccslabdájuk, de egyik esetben sem
tudtak élni a lehetôséggel.
SZESE II. Gyôr – CVSE-MÁVÉPCELL-WEWALKA IV.
1:17
Máthé Gyula 4, Szabó Ferenc 4, Teket Attila 4, Csupor Máté 3, Máthé–Szabó,
Teket–Csupor párosok.
A celliek legázolták a sereghajtót.
Türris SE II. Sopron – CVSE-MÁVÉPCELL-WEWALKA
III. 5:19
Tamás László 4, Fehér László 3, Balázs Gyula 2, Gyömörei Pál 2, Fehér–Gyömörei, Tamás–Balázs párosok.
Magabiztosan gyôztek a celliek.
Tarczy DSK Pápa – CVSE-MÁVÉPCELL-WEWALKA
III. 6:12
Tamás László 3, Gyömörei Pál 3, Balázs
Gyula 2, Balázs Béla 2, Tamás–Balázs Gy.,
Gyömörei–Balázs B. párosok.
A celliek hozták a kötelezôt.
Kôszeg megyei utánpótlás csapatbajnokság
Serdülô csapat 1. CVSE-MÁVÉPCELL-WEWALKA: Jakus Tamás, Mogyorósi Erik, Nagy
Milán.
Újonc csapat: 3. CVSE-MÁVÉPCELL-WEWALKA:
Jakus Tamás, Nagy Milán, Mógor Máté.
»CSUKA

Góllövôk: Berghoffer Sándor 41 gól, Lendvai Roland 29 gól, Kazári Attila 26 gól,
Koronczai Gábor 21 gól, Bakonyi Szabolcs
17 gól, Tóth Róbert 14 gól, Süle Dániel 14
gól, Németh Balázs 11 gól, Németh Zoltán
10 gól, László Bálint 6 gól, Derzsényi Gábor 5 gól, Németh László 3 gól, Ludvig József 2 gól, Horváth Máté 2 gól, Fuksz András 1 gól.
1. CVSE
2. Kapuvár
3. Szurkolók
4. Répcelak
5. Tét
6. AUDIO
7. Pannonhalma
8. Globál

7
5
6
7
6
6
7
4

6
4
4
3
3
2
1
0

0
0
0
1
1
0
0
0

1
1
2
3
2
4
6
4

207
108
148
159
153
123
147
83

141
92
149
145
140
129
219
111

66 12
16 8
-1 8
14 7
13 7
-6 4
-72 2
-28 0

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani
támogatóinknak: Celldömölk Város Önkormányzata, MÁVÉPCELL KFT., Fincsi pékség, PREMIER KÖNYV (Rozmán Ferencné)
Kovács és Kovács KFT., VARDUZA sportbolt,
ÁFÉSZ és a Szent Márton gyógyszertár.
»SZABÓ LORÁND
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2009 – a csalódás éve volt
Ezelôtt egy évvel azzal tudtam zárni a
2008-as évad összefoglalóját, hogy soha
rosszabb évadot celldömölki labdarúgás. Akkor egy sikeres tavasz után, egy még sikeresebb ôszi szereplés következett a felnôtt
csapatnál, és a dobogó negyedik helyérôl
bizakodva tekintettünk a 2009-es évre.
Aztán tavasszal kisiklott a celli gyors, összesen nyolc pontot gyûjtött a két edzôt is elfogyasztó együttes, így nem csoda, hogy
nyáron stratégiát váltott a szakvezetés. A városhoz, városkörnyékhez kötôdô fiatalok kerültek elôtérbe egy fiatal, ambiciózus jelentôs helyi labdarúgó múlttal rendelkezô
edzô irányításával. Az ismét felélénkülô érdeklôdést még fokozta az is, hogy biztató
játékkal jó eredmények jöttek a nyári felkészülés alatt. Adva volt tehát egy jó szereplés reménye, amit aztán fokozatosan leromboltak a szerencsétlen egygólos, szoros
vereségek. Elég késôn, a 9. fordulóban tört
meg a jég, a Körmend elleni hazai találkozón szereztünk elôször három pontot, majd
a következô hazai találkozó a szezon legjobb teljesítményét és ismét gyôzelmet hozott a Pápa ellen. Aztán a végjáték nem sikerült, következett a legérthetetlenebb és
egyben legsúlyosabb idegenbeli kudarc a
Badacsonytomaj ellen, majd a hazai zárás
a Répcelakkal szemben, ahol egy szezonnyi gólhelyzet maradt ki egy mérkôzés alatt.
Emiatt maradtunk a bajnokság 12. helyén,
ami a mai számítások szerint kiesô helyet
jelentene a bajnokság zárásakor. Azért
nem lehet biztosat tudni, mert a magyar labdarúgásban csak egy biztos, az, hogy nincs
biztos. Az MLSZ másod- és harmadvonalra
kiírt versenyszabályzata ellen egyre nagyobb
összefogást mutatnak a másodosztályú
együttesek és együttesen törekednek arra,
hogy idény közben megváltoztassák azt
(emlékeztetôül a következô évadban csak
egy második ligás csoport lenne, az idei évben így igen sokan kiesnének a harmadik
vonalba). Ez a harmadik vonalra úgy csapódik le, hogy egyrészt a hat bajnokból egy
külön osztályozó után csak három jut fel és
– ami minket sajnos jobban érint –, hogy
kiesônek számítanak minden csoport 12-14.
helyezettjei, továbbá a 11. helyezettek
közül annyi, hogy a másodosztályból kiesô
és a megyei bajnokságból feljutó csapatok-
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I M P R E S S Z U M

»Kemenesalja
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
megjelenik kéthetente

a cvse felnôtt labdarúgó csapata

kal együttvéve sem haladhatja meg a létszám a következô szezonban a 90 csapatot.
Így valószínûleg az utolsó három helyezetten kívül a négy legrosszabb 11. helyezett
is búcsúzhat júniusban a harmadosztály mezônyétôl, persze abban az esetben, ha pl.
minden megyei bajnok vállalja a feljebb lépést és persze, ha az MLSZ kitart az eredeti kiírása mellett. Mindenesetre nem ezekre az esetlegességekre kellene bízni a dolgot, hanem saját kézben kellene tartani a
történetet, mondjuk úgy, hogy dupla annyi
pontot gyûjtünk, mint ôsszel, a harminc pont

már elégséges lehet a harmadosztályú
tagság megtartásához. Folytatás március
6-án, ha esetleg kedvezô lesz az idôjárás,
akkor egy héttel korábban, már februárban
elstartolhat a tavaszi szezon, befejezés ettôl függôen júniusban, amikor is ne felejtsük, 11-én indul a labdarúgó-világbajnokság 64 mérkôzéssel a pont egy hónappal késôbbi július 11-i döntôig (ne izguljanak, spanyol-brazil döntô lesz, és a Cell sem esik ki).
Ja, és boldogabb új évet celli labdarúgás! Hajrá CVSE!
»DOTTO

MIKULÁSTÓL FARSANGIG
Folyamatos versenyzési lehetôséget biztosít elsôsorban az amatôr labdarúgók számára a VulkánSport Egyesület, mely immáron ötödik alkalommal rendezte meg a
hagyományos Mikulás Teremlabdarúgó Tornát a celldömölki Sportcsarnokban. A 16
csapat ezúttal a Vágány-Út Kupáért küzdhetett elôször négy négyes csoportban, majd
a továbbjutó nyolc együttes már egyenes kieséses formában. A döntôbe a Legoland
és a Futsal Special jutott, ahol is a Legoland biztos, háromgólos gyôzelmet aratott.
A gyôztes csapat névsora: Búzás Balázs, Manganelli Zsolt, Ruzsa Norbert, Hajós Szabolcs, Lendvai Gábor, Heiner Péter, Fenyô Miklós, Balhási Ákos és Baki Balázs.
A következô rendezvény a mindig nagy érdeklôdéssel fogadott Szilveszter Kupa lesz
december 27–30-a között. A XXI. torna idén négy kategóriában került meghirdetésre, úgymint a férfi és nôi felnôtt, az öregfiúk és az old boys kategória. A nagy
teremlabdarúgó tornák sorát a szintén ötödször megrendezendô Farsang torna a
»DOTTO
Wewalka kupáért zárja majd január 23-án.

felelôs kiadó: Bakó István • felelôs szerkesztô: Györéné Losoncz Andrea • szerkesztôség: Csuka László,

Dummel Ottó, Farkas Gábor, Káldos Gyula, Reiner Anita, Rozmán László, Takács Mária, 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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Forint alapon – biztos alapon!
Karácsonyi személyi kölcsön akció
a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
Celldömölki, Ostffyasszonyfai és Vönöcki
Kirendeltségénél
Maximális hitelösszeg 2 millió Ft.
Kamata: évi 15%*.
Nézzen be hozzánk – megéri!
Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
9653 Répcelak, Petôfi S. u. 50.

☎: 95/588-666, 588-667

Fax: 95/588-668
E-mail: repcelaktaksz@globonet.hu
Honlap: www.repcelaktksz.hu

☎

*THM: 17,54%

14

☎

Celldömölk I., Kossuth L. u. 18. • /Fax: 95/420-035
Celldömölk II., Hegyi u. 1. • /Fax: 95/420-507
/Fax: 95/394-005
Ostffyasszonyfa, Kossuth u. 60. •
Vönöck, Kossuth L. u. 69/b. • /Fax: 95/485-010

☎

☎

UK_24

09/12/15

11:14 AM

Page 15

UK_24

09/12/15

11:14 AM

Page 16

Szilveszteri mulatság a Vasvirág Hotelben!
BÚCSÚZTASSA A 2009-ES ÉVET VIDÁM HANGULATBAN CSALÁDJÁVAL, BARÁTAIVAL!
Amit kínálunk:
18.00–19.00 Kapunyitás

20.00 Szilveszteri gálavacsora
Elôétel:
Fôétel:

Desszert:

Hortobágyi húsos palacsinta
Kacsasült pezsgôs káposztával
Ropogós malackaraj hagymás burgonyával
Gordon blue rizi-bizivel
Házi savanyúság
Tortavariációk
Csokoládé szökôkút

Egész este
koktélok és italok
a Mixer-Team
bárjából!

Pankotay Péter,

22.00 Az est díszvendége
az Operettszínház mûvésze
24.00
Egy pohár pezsgô az Újévi koccintáshoz!
Újévi kóstoló: Disznótoros ízelítô
Jegyár: 6.000 Ft/fô
Töltött káposzta
9500 Celldömölk, Sági u. 56.
Lencsefôzelék akadékkal
Tel./fax: 06-95/424-125

Zenél:

E-mail: vasvirag@cellkabel.hu
www.vasviraghotel.mindenkilapja.hu

Halmosi Duó

B.

Lepje meg családját, barátait
szilveszteri belépôvel!
Ünnepi díszítéssel megvásárolható
a Vasvirág Hotel
recepcióján!

Ú.

É.

K.

Celldömölk Város Önkormányzata tisztelettel
meghívja Önt, családját és barátait
a 2009. január 23-án (szombaton)
18.00 órakor kezdôdô Jótékonysági Báljára.
Helyszín: a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár

Teakedvelô szeretteinek
ajándékcsomagok
szálas teából és eredeti belga
forró csokoládéból.

Caffé Löli
Utalványok szolgáltatás-tartamtól
függôen már 1.000 Ft-tól vásárolhatók
a fürdô recepcióján.

Szépségutalványok igény szerint
karácsonyi díszcsomagolásban.

Kelemen Krisztina
K O Z M E T I K A

Celldömölk, Vasvári Pál u. 10/B.

Belépôjegyek 5.000 Ft-os áron válthatók a Polgármesteri Hivatalban.
Szeretettel hívjuk és várjuk – legyen a vendégünk!

