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Nagy Zétény, 
a város elsô babája
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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!

2010-ben is szeretettel állunk minden gépjár-
mûtulajdonos rendelkezésére, gépjármûveik

kedvezményes üzemanyag-ellátása érdekében!

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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Polgármesteri köszöntô
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Kiss Péter miniszter úrral. Megvalósult a
gimnázium teljes akadálymentesítése, el-
készült a liget gyalogos és kerékpárútja.
Felújítottunk számos utat és járdát, így pél-
dául a Hámán Kató, a Temesvár utcákat, jár-
dákat a Szomraky, a Gábor Áron, a Hársfa
utcában, a celldömölki temetôben, Alsósá-
gon a Sági úton és a Hegyi utcában, Izsák-
fán a temetô környékén. Sikeresen pályáz-
tunk, így ebben az évben elkészülhet a Jó-
zsef Attila és Ady Endre utcák csapadékcsa-
tornáinak kiépítése, járda- és útfelújítása,
dísztér kialakítása, ezzel az ott lévô iskolák,
orvosi rendelôk könnyebben megközelíthe-
tôvé válnak. Pályázati támogatást nyertünk
az Ady Endre utcai orvosi rendelôk felújí-
tására, és pályázni szeretnénk a Vörösmar-
ty úti tagóvoda felújítására is. Az elôzô év
vége sikereinek köszönhetôen dolgozunk
tovább a városközpont rehabilitációs prog-
ramon, melynek során több tér és épület
is megújul. Folytatódik az iskola-felújítási
pályázat: december végén megszületett a
végleges döntés a programunk támogatá-
sáról. Ehhez kapcsolódóan örömmel jelent-
hetem be, hogy december végén nyertes-
ként hirdettek ki bennünket a Kisléptékû kis-
városi fejlesztések pályázaton, így megva-

lósulhat a Széchenyi úton, az Árpád
és József Attila utcákba tervezett fej-
lesztés, melynek során az iskolánál
autóbusz-megállóhelyet, a hôsi te-
metô helyén a halottak exhumálá-
sa után parkot alakítunk ki. Folyta-
tódik a Ság hegyre tervezett
Kemenes Vulkán Park létesítésére
vonatkozó pályázat megvalósítása.
Magánberuházásban elkészült a
Tesco-üzletközpont és a Kontyos-ud-
varban egy lakóház üzletekkel és
irodákkal. Elôkészíttetjük a Keme-
nesaljai Egyesített Kórházra vonat-
kozó pályázatunkat, melynek során
a járóbeteg-ellátás a kórház terüle-
tén kaphat helyet, és sürgôsségi be-
tegellátó osztályt is kialakítunk.
Zajlanak a tárgyalásaink az osztrák
befektetô Jugendfamilie céggel.
A befektetô a Vulkán Gyógy- és Él-
ményfürdô mellett szállodát és
kempinget szeretne építeni, ehhez
nyújt be európai uniós pályázatot.
A fürdô az elmúlt évben is jól tel-
jesített, 90 ezer látogatója volt, a
gyógyászati részlegen pedig több
mint 20 ezer kezelést végeztek. Je-
lentôs siker a város életében, hogy
szeptemberben elkezdôdött a Vá-
rosháza építése, melynek befejezé-
se májusra várható. Ôsztôl így már

egy korszerû, ügyfélbarát polgármesteri hi-
vatalban és okmányirodában intézhetik
ügyeiket a város és a kistérség lakói.

Kedves Celldömölkiek!

Úgy vélem, városunk jelentôs sikerekkel
ünnepelhette jubileumát. Városvezetô-
ként köszönöm mindazok támogatását,
akik munkánkat segítették. A mögöttünk
lévô esztendô tapasztalatait megôrizve te-
kintünk a 2010-es év kihívásai elé. Polgár-
mesterként továbbra is minden erômmel
azon leszek, hogy a város töretlenül fejlôd-
hessen tovább, ennek érdekében szeret-
nénk tevékenykedni az elkövetkezô idô-
szakban is.
Az évforduló nemcsak az önkormányzat,
hanem az egyes emberek életében is je-
lentôs, mindannyian megújult lendülettel,
új reményekkel, tervekkel vágunk neki a
2010. esztendônek. Kívánom Önöknek, ma-
gunknak, hogy jó egészségben, sok öröm-
ben, sikerekkel teljen el az esztendô. Bol-
dog új évet, Celldömölk!

»FEHÉR LÁSZLÓ
POLGÁRMESTER

Tisztelt Olvasók!
Kedves Celldömölkiek!

Köszöntöm Önöket a 2010-es esz-
tendô küszöbén. Eredményes év áll
mögöttünk, hiszen a nehézségek
ellenére számos sikert tudhatunk
magunk mögött. A 2009. év jubi-
leumot jelentett az életünkben,
Celldömölk várossá avatásának
30. évfordulóját ünnepelte. Három
évtized alatt átalakult, sokat fejlô-
dött városunk. Örülök annak, hogy
képviselôként tizenhatodik, polgár-
mesterként nyolcadik éve dolgoz-
hatok azért, hogy minél szebb, él-
hetôbb körülményeket teremt-
sünk az itt élôk számára.
Eredményes évet tudhatunk ma-
gunk mögött, hiszen az európai
uniós támogatásokból megvalósu-
ló fejlesztéseink, pályázataink jó
irányba haladnak. A ránk váró
problémákat lendülettel, kitartás-
sal oldottuk meg.

Tisztelt Olvasók!

Városvezetôként a korábbi években
is megtettem mindent azért, hogy
megtartsuk és fejlesszük a celldö-
mölki munkahelyeket. Az elmúlt, gazdasá-
gilag nehéz évben is segítettem minden
celldömölki vállalkozást, hogy a lehetôsé-
gekhez mérten mûködôképesek maradja-
nak, munkahelyeket biztosítsanak a celldö-
mölkieknek. Az Európai Uniótól igényelhe-
tô források átcsoportosításával a kormány
megteremtette a lehetôségét annak, hogy
a gazdaságfejlesztés prioritást élvezett.
A gazdasági nehézségek – más önkormány-
zatokhoz hasonlóan – a mi önkormányza-
tunk életét is befolyásolták. 2009-ben is
mindent megtettünk azért, hogy a kiala-
kított intézményrendszert a legkisebb
zökkenôkkel mûködtessük tovább, és a kór-
házunkat továbbra is megtartsuk.
Ha a 2009. esztendô városi karácsonyfáját
képzeletben feldíszítettük, számos dolgot
tehettünk alá, amit sikerként könyvel-
hettünk el. Hadd soroljak fel Önöknek né-
hányat ezek közül. Hadd emeljem ki,
hogy ezek a fejlesztések az önkormányza-
ti vállaláson kívül jelentôs pályázati és kor-
mányzati támogatással valósulhattak, va-
lósulhatnak meg.
Felavattuk városunk legújabb köztéri díszét,
a Koptik Odó szobrával komponált szökô-
kutat, amelyet szeptemberben adtunk át
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A 2010. évi adófizetési kötelezettség teljesí-
tése céljából az alábbi fontos információkat
ajánljuk tisztelt adózóink figyelmébe:

Vállalkozókat érintô változások

A 2010. évi változások közül kiemelkedô a he-
lyi iparûzési adóval kapcsolatos hatáskör át-
helyezése az állami adóhatósághoz (APEH). Az
adózók adminisztratív terheinek csökkentése
érdekében a helyi iparûzési adót érintô adóz-
tatási feladatok a 2010-tôl kezdôdô adóévek
vonatkozásában átkerülnek az állami adóha-
tóság hatáskörébe. A változás lényege, hogy
az adózók az állami adóhatósághoz nyújtják
be a helyi iparûzési adó bevallásaikat, illetô-
leg az állami adóhatósághoz teljesítik a befi-
zetéseiket (a bevallási, befizetési határidôk
ugyanakkor nem változnak). Így azok az
adózók, akik több telephellyel rendelkeznek,
nem telephelyenként külön nyújtanak be
bevallást, és befizetéseiket sem külön utalják
az egyes önkormányzati adóhatóságokhoz, ha-
nem egy, az állami adóhatósághoz benyújtott
bevallással – az adatokat települési önkormány-
zatonként részletezve – teljesítik bevallási kö-
telezettségüket, illetve egy befizetéssel az ál-
lami adóhatóság által vezetett helyi iparûzé-
si számlára teljesítik befizetéseiket.
A helyi iparûzési adóval kapcsolatos felada-
tok átadása, átvétele szempontjából a 2010.
adóév még átmeneti idôszak lesz, hiszen a
2009-ben kezdôdô adóévet még az önkormány-
zati adóhatóságoknál kell lezárni. Ez azt jelenti,
hogy a 2009-ben kezdôdô évrôl a bevallást még
az önkormányzati adóhatósághoz kell benyújta-
ni, és a 2010-ben teljesítendô elsô félévi adóelô-
leget is még az önkormányzati adóhatósághoz kell
megfizetni, hiszen ez az elôleg még az önkor-
mányzati adóhatóság által kivetett kötelezettség.
Január végéig kapják meg a vállalkozók az
iparûzési, valamint a vállalkozók kommuná-
lis adója befizetéséhez szükséges I. félévben
esedékes adóról szóló befizetési lapokat. 
Az I. félévi adó befizetésének határideje: 2010.
március 16.
A vállalkozók helyi adójának (iparûzési adó és
vállalkozók kommunális adója) 2009. évi
bevallásához szükséges nyomtatványok és a
kitöltési útmutatók a város honlapjáról
(www.celldomolk.hu) tölthetôk le 2010. január-
tól. Akinek nincs internet hozzáférési lehetô-
sége, a bevallási nyomtatványokért szívesked-
jék az adócsoporthoz befáradni.
A bevallásokat 2010. május 31-ig kell az adó-
csoporthoz eljuttatni.

Gépjármû tulajdonosokat érintô változások

A gépjármûadó mértéke 2010. január 1-jétôl a
személyszállító gépjármû hatósági nyilvántar-
tásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban
kifejezve adóalap után a gépjármû
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Adózók figyelmébe!

EGYSÉGES RENDELET A KÖRNYEZETVÉDELEMRÔL
Celldömölk Város Képviselô-testülete 2009 novemberében hozott egy egységes környe-
zetvédelmi rendeletet (32/2009 XI.20. számú rendelet), melyben külön tárgyalja az egyes
környezeti elemek: a levegô-tisztasággal, a vízvédelemmel, a zajrezgéssel, az épített kör-
nyezettel, a hulladékkal kapcsolatos szennyezôdéseket; külön fejezetben foglalkozik a köz-
területek tisztán tartásával, illetve a zöldterületekkel. 
Celldömölkön eddig nem tartozott szabályozás alá az avar- és kerti hulladékégetés, viszont
mivel komoly levegô- és talajszennyezôdést okozhat, ha a lakosság nem tartja be az elôírá-
sokat, ezért látták indokoltnak a döntéshozók ezt is szabályozni. Eszerint avart és kerti hul-
ladékot elsô sorban komposztálásra lehet és kell felhasználni, de száraz avart és kerti hul-
ladékot szeptember 1. és május 1. között lehet csapadékmentes, szélcsendes idôben 9–17
óra között vasár- és ünnepnap kivételével égetni. Az égetendô avar és kerti hulladék nem
tartalmazhat kommunális, ipari eredetû, illetve veszélyes hulladékot (pl. mûanyagot, gu-
mit, vegyszert, festéket vagy ezek maradékait). Mezôgazdasági termelés során keletke-
zô hulladékot égetni tilos. Tarlóégetés végzése bejelentés-köteles. Az égetésnél a tûzvé-
delmi szabályok szigorúan betartandók. Égetni csak megfelelôen kialakított helyen, a va-
gyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztetô módon lehet. Az égetést végzô személy
köteles a tûzrakóhely oltásáról az égetést befejezôen gondoskodni. 
A környezeti zaj- és rezgés elleni védelemmel kapcsolatosan új elem, hogy 21 órától reggel
7 óráig, valamint vasár- és ünnepnap 0–10 óráig és délután 16–24 óráig a benzinmotoros
fûnyíró, benzinmotoros szivattyú, benzinmotoros láncfûrész használata, és egyéb zajjal já-
ró tevékenység folytatása tilos. 
Aki ezt a rendeletet megszegi, szabálysértést követ el, és amennyiben magasabb szintû
jogszabály másként nem rendelkezik, 30.000 forintig terjedô pénzbírsággal sújtható.
A rendelet teljes szövege Celldömölk Város honlapján (www.celldomolk.hu) olvasható.

»LA

– gyártási évében és az azt követô 3 naptá-
ri évben 345 Ft/kilowatt,

– gyártási évet követô 4–7. naptári évben 300
Ft/kilowatt,

– gyártási évet követô 8–11. naptári évben
230 Ft/kilowatt,

– gyártási évet követô 12–15. naptári évben
185 Ft/kilowatt,

– gyártási évet követô 16. naptári évben és az
azt követô naptári években 140 Ft/kilowatt.

2010. január 1-jétôl a személygépkocsik,
motorkerékpárok után fizetendô adó átlago-
san 15%-kal emelkedik. Ugyanakkor a
légrugós vagy azzal egyenértékû rugózási
rendszerû nyerges vontató, tehergépjármû és
autóbusz után a mai adómérték 1200 Ft/meg-
kezdett 100 kg marad, azaz a hivatkozott jár-
mûveknél az adóteher nem változik. Ahhoz
azonban, hogy e jármûvek továbbra is a mai
adómértékkel adózzanak, az adóalanynak
(üzembentartó, annak hiányában tulajdonos)
bejelentésével e tényt az önkormányzati
adóhatóságnál igazolnia kell. Ezt pedig a Nem-
zeti Közlekedési hatóság által kiadott hatósá-
gi bizonyítvánnyal vagy az igazságügyi gép-
jármû-közlekedési mûszaki szakértô szakvé-
leményével, vagy „útkímélô tengely” bejegy-
zést tartalmazó forgalmi engedély bemuta-
tásával teheti meg. 
Azon jármûvek, amelyekhez kapcsolódóan az
adózó nem tett bejelentést vagy nem csatol-

ta a törvény által megkövetelt tanúsítványt,
1380 Ft/100 kg szerinti mértékkel adóznak.
Az adózók határozatban értesülnek a megállapí-
tott adó összegérôl. A határozatok kikézbesíté-
se várhatóan március végéig megtörténik, azok
jogerôre emelkedésétôl számított 15 napon be-
lül fizethetik meg az I. félévre megállapított gép-
jármûadót.
2010. március hónapban kapják majd kézhez
a talajterhelési díjról a bevallási nyomtatványt
azok a fogyasztók, akik 2009. év végéig még
nem, illetve akik év közben kötöttek rá a köz-
csatornára.
A bevallási nyomtatványt a 2009. évi vízfo-
gyasztás alapján kell kitölteni. A bevallást 2010.
március 31-ig kell az adócsoporthoz visszajut-
tatni és a kiszámított díjat befizetni. 
Celldömölk Város Önkormányzata decembe-
ri ülésén módosította a helyi adókról szóló ren-
deletét. Hatályon kívül helyezte a magánsze-
mélyek kommunális adójában az eltartottak
után biztosított 150 Ft-os kedvezményt.
Az érintettek errôl határozatban értesülnek.
Felhívjuk azon adózók figyelmét, akik 2009.
évben lakást, lakóházat, Ság hegyen lévô zárt-
kerti építményt vásároltak vagy eladtak – és
bevallási kötelezettségüknek még nem tet-
tek eleget –, minél elôbb pótolják.
Az adószámlák egyenlegérôl, valamint a II. fél-
évi adófizetési kötelezettségrôl a vonatkozó
jogszabályok és elôírások alapján ez év au-
gusztus 31-ig küldünk tájékoztatást.
Kérem a fenti tájékoztatóban foglaltak mara-
déktalan teljesítését. 

»TISZTELETTEL:
BARANYAI ATTILÁNÉ DR. JEGYZÔ

UK_2009_01  10/1/12  10:30 AM  Page 4



5

Ú j  K e m e n e s a l j a   »   2 0 1 0 .  0 1 .  1 5 .

5

»  K Ö Z É L E T

Az idei év elsô vasi újszülöttje, a 2950 g sú-
lyú és 48 cm hosszú Károly Ibolya, a Keme-
nesaljai Egyesített Kórházban született
2010. január 1-jén, 2 óra 50 perckor.
Édesanyjának, a 28 éves Ignácz Évának Ibo-
lya a 10. gyermeke. Vönöckön várták ha-
za ôket. Az édesanya azt is elmondta, hogy
december 21-re várták a babát, egyáltalán
nem számítottak arra, hogy Ibolya lesz az
elsô újszülött a megyében. 
Celldömölk Város újszülötteként Nagy
Zétényt köszönthettük, aki 2010. január
2-án született császármetszéssel. Zétény
4440 grammal és 53 centiméterrel szüle-
tett. Édesanyja, Orsolya elmondta, hogy
férje és kislánya, a 7 éves Dorka már na-

gyon várják ôket haza. Azt is elárulta, hogy
a kislány titokban abban reménykedett,
hogy már a karácsonyfa alatt üdvözölhe-
ti kisöccsét. 
A hagyományokhoz hûen Fehér László
polgármester ajándékcsomaggal köszöntöt-
te mindkét újszülöttet és édesanyát. 
Dr. Kovács Antal, a szülészet-nôgyógyászat
osztályvezetô fôorvosa elmondta, hogy a
tavalyi évben 454 szülésbôl 461 újszülött
született, ez a szám nagyon magas. Az el-
múlt évtizedben a születések számát tekint-
ve a 2002-es év mondható mélypontnak,
hiszen alig haladta meg a 230-at. Azóta lát-
ványosan és folyamatosan növekszik. Kö-
szönhetô ez az ellátotti kör bôvülésének,

de a kórházban végzett munka minôségé-
nek is, hogy szívesen jönnek ide szülni a kis-
mamák.

»LOSONCZ ANDREA

fehér lászló polgármester köszöntötte 
a megye elsô újszülöttjét

2009. december 17-én tartotta az év utol-
só soros ülését Celldömölk Város Képvise-
lô-testülete. A két ülés között történtek na-
pirendi pontban Fehér László polgármes-
ter beszámolt többek között, hogy a Válasz-
tási Bizottság döntött arról, hogy
Celldömölk Város közigazgatási területén
változtattak a választókörzetek területi
megoszlásán. A döntés értelmében Celldö-
mölkön 7, Alsóságon 2, Izsákfán 1 válasz-
tókörzet alakult ki. Baranyai Attiláné dr., a
Választási Bizottság elnöke elmondta: a vál-
toztatást az indokolta, hogy a választókör-
zetekben aránytalanul oszlott meg a válasz-
tópolgárok száma. Errôl lapunk következô
számában bôvebben olvashatnak.
Döntött a város képviselô-testülete a víz-
és szennyvízcsatornadíj-módosításokról

is, melynek értelmében 2010. január 1-tôl
a fentiek a következôképpen változnak:

• A lakossági vízdíj az eddigi bruttó 309,6
Ft/m3-enkénti árról bruttó 322,5 Ft/m3-re
emelkedett;

• A lakossági csatornadíj az eddigi bruttó
180,0 Ft/m3-enkénti árról bruttó 215,0
Ft/m3-re emelkedett.

Díjszabás-módosításról döntött a testület
a hulladékszállítást illetôen is. A Zalaispával
kötött szerzôdés értelmében 12%-os eme-
lés lenne indokolt, de mivel új szolgálta-
tással – a biogyûjtés bevezetésével tágul
a szolgáltatások köre –, a 12% helyett
6%-kal emelik a szolgáltatás díjszabását.

»LA

Hatvanéves
találkozó

Növekszik a szülések száma

Díjszabás-módosításokról
döntöttek a képviselôk

Az 1945-ben indult általános iskola
elsô végzôs osztálya 1949-ben fejez-
te be tanulmányait. Az egykori diá-
kok a negyedszázados, a negyven-
éves, és az ötvenéves találkozójuk
után, a hagyományokkal nem szakít-
va, hat évtizedes találkozójukat is
megrendezték. Az öregdiákok 2009
novemberében gyûltek össze emlék-
idézésre, anekdotázásra. A viszont-
látás örömteli pillanatai, és az eszme-
cserék után a temetôben rótták le
tiszteletüket elhunyt tanáraik, osz-
tálytársaik sírjánál, és helyezték el az
emlékezés virágait. A közös ebéd
után pedig az „öt év múlva, veletek,
együtt, ugyanitt találkozunk” – biza-
kodó szavaival vettek búcsút egy-
mástól.

»RA 

V Á L L A L K O Z Ó I  F Ó R U M  A  K M K K - B A N
2009. december 17-én, a Vállalkozói fórumon tartotta hagyományos évértékelô be-
szédét Fehér László, Celldömölk Város polgármestere. Emlékeztette a jelenlévôket
arra, hogy januárban ünnepeltük Celldömölk várossá válásának 30 éves jubileumát.
Ezután a megvalósult projektekrôl számolt be: a nemrégiben avatott szökôkútról,
a Berzsenyi Dániel Gimnázium teljes akadálymentesítésérôl, a Liget kerékpárútjá-
nak és járdájának, valamint a Hámán Kató és a Temesvár utcák felújításáról, a
Szomraky, a Gábor Áron, a Hegyi utcák valamint az izsákfai temetôhöz vezetô jár-
da elkészülésérôl, a Tesco-beruházásáról, mely szintén jelentôs útfejlesztéssel járt,
a Kontyos udvart érintô beruházásról. A fentieken kívül ismertette a nyertes pályá-
zatokat, melyet orvosi rendelôk felújítására, a Kemenes Vulkán Park kialakítására,
a Városi Általános Iskola felújítására, infrastrukturális eszközök beszerzésére nyert
az önkormányzat. Szólt még a városháza építésérôl és a tervezett projektekrôl is.

»LA
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Képek a Rózsavölgyi Cukrászda életébôl
A város centrumában mûködô Rózsavöl-
gyi Cukrászda 2008 márciusában nyitot-
ta meg kapuit a vendégek elôtt. Megnyi-
tása óta egyre nagyobb népszerûségnek
örvendhet a város, illetve a környék la-
kóinak körében. Az általa közvetített kör-
nyezet meleg, barátságos, kellemes
hangulatú, egy hely, ahova érdemes
visszatérni. Az üzlet vezetôje, Rózsavöl-
gyi Roland beszélgetett velünk a cukrász-
da történetérôl.

» Mielôtt a cukrászda jelenére térnék rá,
elmesélnéd, hol kezdôdött cukrász-pálya-
futásod, hol szerezted szakmabeli ta-
pasztalataidat?
– Kiskorom óta szerettem volna cukrász
lenni, és mivel keresztapám is ebben a
szakmában dolgozott, ezért az évek folya-
mán egyre nagyobb örömöm leltem a cuk-
rászatban, és egyik gyerekkori álmom vált
valóra, amikor saját üzletet nyithattam.
Celldömölkön születtem, de az elsô cuk-
rászdámat egy Miskolc melletti kisváros-
ban nyitottam meg. Végzettségemet is
Miskolcon szereztem, de mindig is tervez-
tem, hogy egyszer a szülôvárosomban lé-
tesíthessek üzletet. Ezt az elképzelésemet
a Rózsavölgyi Cukrászda valósította meg.
» A süteményes pult ínycsiklandozó édes-
ségekkel kecsegteti a betérô vendégeket.
A sütemények tradicionális receptek alap-
ján készülnek, vagy törekszel az újítások-
ra, a változatosságra?
– Természetesen vannak hagyományos,
régi recept alapján készült édességeink,
ugyanakkor nyitottak vagyunk az új-
donságokra is, melyek egyedivé és kü-

lönlegessé teszik cukrászdánkat. Ezek
mellett saját ötlet alapján új, eddig még
nem ismert nevekkel rendelkezô süte-
ménykülönlegességeket is készítek a
kínálat bôvítése érdekében. Cukrász-
dánkban igyekszünk az igényeket kielé-
gíteni, éppen ezért a hagyományos sü-
temények mellett a diabetikusok, illet-
ve a tojás- és lisztérzékenyek számára is
készítünk finomságokat. A folyamatos újí-
tással párhuzamosan azonban a tradíciók-

ra is tekintettel kell lenni, tovább kell él-
tetni, hogy unokáink unokái is megízlel-
hessék a hosszú évekre visszanyúló re-
ceptek ízvilágát.
» Az évek során nyilván számos süte-
ményt és tortát elkészítettél már. Milyen
egyedi kérésekkel fordultak már hoz-
zád? Az elképzelések megvalósításában
van-e határ, vagy minden kivitelezhetô?
– A cukrászdánk szlogenje: „Nálunk nincs
lehetetlen!” Ezt az elvet igyekszünk érvé-
nyesíteni a rendelések felvételekor. Az es-
küvôi, a figurás és az alkalmi torták szé-
les választékával minden igényt szeret-
nénk kielégíteni. Az egyéni ötleteknek a
fantázia szab határt, minden elképzelést
valóságossá tudunk tenni, határt csak a for-
mázhatóság jelent. Ami kivitelezhetô, és
piskótából formázható, azt elkészítjük.
Az évek alatt sütöttem különbözô mese-
figurákat, fényképes tortákat, kisautót, vo-
natot, sôt biliárdasztal és hamburger for-
májú tortára is kaptam már megrendelést.
» Melyek a legkeresettebb ízû torták il-
letve fagylaltok?
– Mind a tortának, mind a fagylaltnak
megvannak a legnépszerûbb ízei a vásár-
lók körében. Torták közül a dobos és a
tiramisu a legkeresettebb, míg formator-
ták közül a gyerekek körében Thomas, a
gôzmozdony a sláger. Fagyi kínálatból,
szintén a tiramisu a legkedveltebb íz, de
természetesen a hagyományos fagylalto-
kat is keresik, mint például a csokit és va-
níliát. A tradicionális ízeken kívül egyedi
fagyikat is készítünk, így diabetikus, zser-
bó és feketeerdô ízû fagylaltot is megkós-
tolhatták már üzletünkben.
» A helyi üzleten túl, úgy tudom, mobil
cukrászdaként is járjátok a környezô fal-
vakat. Honnan jött az ötlet, hogy mobil
szolgáltatást is nyújtsatok az édesszájúak
kedvére?

– Mivel manapság már számos terméket
helyben meg lehet vásárolni mozgó üzle-
tek révén, ezért úgy gondoltuk, hogy a
cukrászda által kínált sütemények iránt is
lenne kereslet a vásárlók körében. Tavaly
novemberben indítottuk el a mozgó cuk-
rászda szolgáltatásunkat, melynek kere-
tében 16 települést érintünk heti négy nap
alkalmával. A mozgóárusítás fiataloknak,
idôseknek egyaránt kényelmes és prakti-
kus, kedvenc süteményeiket otthon is el-
fogyaszthatják anélkül, hogy a városba kel-
lene utazniuk. A mobil cukrászdában álta-
lában 10–12 fajta süteménybôl választhat-
nak a nyalánkságra áhítozók.
» A mozgó cukrászda szolgáltatáson kí-
vül miben jártok még a vendégek kedvé-
re, milyen meglepetéssel szolgáltok az év
folyamán?
– Mint ahogy tavaly, idén is szeretnénk a cuk-
rászda születésnapját régi és új vendé-
geinkkel közösen ünnepelni. Ennek kereté-
ben a vevôk kapják nálunk az ajándékot. Ez
egy tortakülönlegességet jelent, amit sorso-
lás útján lehet megnyerni. A születésnapi
meglepetésen túl igyekszünk a gyermekren-
dezvényeket támogatni május elseje vagy
gyereknap alkalmából. Évszaknak megfele-
lôen ínyencségekkel kedveskedünk a beté-
rôknek. Nyáron saját készítésû fagylaltokkal
várjuk az iskolából hazafele tartó diákokat,
óvodásokat, vagy azokat, akik a nagy hôség-
ben egy kis hûsítô édességre és kikapcsoló-
dásra vágynak. Télen forró tea és csokoládé-
különlegességeinkkel várjuk vendégeinket.
» A múltról és a jelenrôl már meséltél.
Milyen terved van a jövôre nézve az üz-
lettel kapcsolatban?
– Idôvel mindenképpen szeretném bôví-
teni a cukrászdát, nagyobb helyiséget
kialakítani a vendégek fogadására, de en-
nek megvalósítása még a jövô titka. 

»VAJDA ZSUZSA
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Idén ünnepli fennállásának harmincéves év-
fordulóját a Soltis Lajos Színház. A jubileu-
mi programsorozat elsô rendezvényeként
könyvbemutatóra került sor a KMKK könyv-
tárában, január 6-án. 
A vajdasági Tanyaszínház harmincéves tör-
ténetét dolgozta fel Czérna Ágnes, színház-
történész, esztéta, aki könyvének megírásá-
val az autóbalesetben elhunyt Soltis Lajos szí-
nész-rendezônek is emléket kívánt állítani.
Annak a Soltis Lajosnak, aki hajdan a Tanya-
színház vezetôjeként, rendezôjeként és
meghatározó figurájaként a színház fiataljai-
val, elôadások sorával járta a Vajdaság és Ma-
gyarország vidékeit; nem mellesleg pedig
névadója lett városunk színházának. A könyv-
bemutató a Tanyaszínház közönségcsaloga-
tó dalával vette kezdetét, majd Nagy Gábor
társulatvezetô mondott köszöntôt. Czérna Ág-
nes szerzôt és a kötetet dr. Sirató Ildikó szín-
háztörténész, az Országos Széchenyi Könyv-
tár Színháztörténeti Tárának vezetôje mutat-
ta be, a kiadó részérôl jelen volt dr. Fûzfa Ba-
lázs, a Savaria Egyetemi Központ docense.
A rendezvényt természetesen áthatotta
Soltis Lajos szellemisége, aki fentrôl figyelt
„utódaira”. Errôl két filmbejátszás is gondos-
kodott, ezenkívül jelen volt a rendezô fia,
Soltis Lehel, aki a Tanyaszínházhoz fûzôdô vi-
szonya mellett édesapját is megidézte tör-
téneteivel.

A könyvbemutató után a szerzôt, Czérna Ág-
nest kérdeztük.    
– Milyen indíttatásból írtál éppen a Tanya-
színházról?
– A Tanyaszínházról írni nagy dicsôség, és azt
gondolom, kötelessége is egy vajdasági
színházból gyökerezô embernek. Középisko-
lásként vehettem részt elôször a színház
munkájában, Soltis Lajos invitálására. Ezt aján-
déknak tekintettem, és ez a könyv viszonzás
mindazért, amit kaptam, annak a közegnek,
ahonnan származom, és amelynek nagyon
sokat köszönhetek. Másrészt azokkal is sze-
retném megismertetni a Tanyaszínház mun-
káját és elôadásait, akik elôtt ez ismeretlen;

nem utolsósorban pedig azoknak, akik isme-
rik, egy visszaemlékezô, anekdotázó,
ugyanakkor tényanyagot bôven felsorakoz-
tató krónikát állítani.
– Mit üzen a Tanyaszínház az olvasók szá-
mára?
– Azt hiszem, az összetartozás, a közösség-
formálás, és a közösség fontosságát. Azt, hogy
együtt tudunk maradni, és együtt tudjuk csi-
nálni a színházat nehéz körülmények, és em-
bert próbáló viszonyok között is; és ha össze-
fogással együtt próbáljuk meg leküzdeni a ne-
hézségeket, akkor varázslat és csoda szüle-
tik. Talán éppen ez a színház a Tanyaszínház.

»REINER ANITA

Karácsonyi szeretetcsillagok címmel ren-
dezett ünnepváró mûsort a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ és Könyvtár decem-
ber 20-án az intézmény elôtti téren. 
Az ünnepre hangolódás alapjait zenéjével a
Koktél Duó két tagja teremtette meg, akik egy-
házi és világi karácsonyi dalaikkal igazi meleg-
séget vittek a zord, havas, decemberi délután-
ba. A mûsor ideje alatt a mûvelôdési központ

felé látogatókat finomságokkal megrakott
asztalok fogadták, melyek a helyi vállalkozók
felajánlásának köszönhetôen teltek meg. A fa-
gyott végtagok felmelegítésérôl pedig a ha-
gyományoknak megfelelôen ezúttal is a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat Celldömölki Cso-
portja gondoskodott, forralt borral és forró teá-
val vendégelték meg az arra járókat.

»RA

Az Ádám Jenô Zeneiskola Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény tanárai és növen-
dékei közremûködésével rendezett Kará-
csonyi hangversenyt december 20-án.
Az iskola vonószenekarának angol karácso-
nyi dalaival indult rendezvény még számos,
az ünnephez kapcsolódó zenemûvet tar-
togatott, így idézôdött fel többek között
Bartók Béla, Muszorgszkij, Beethoven, Vi-
valdi, Csajkovszkij, Debussy, Schubert mû-

vészete. Az intézmény vonós- és gitárze-
nekarának, valamint furulya együttesének
játékán kívül szólisták is szerepeltek, akik
zongorán, fuvolán, hegedûn, furulyán,
kürtön, csellón szólaltatták meg szebbnél
szebb darabjaikat. Az ünnepi hangverseny
zárásaként egy megzenésített verset hall-
gathattak meg a közönség soraiban ülôk
a zeneiskola tanárainak elôadásában.

»REINER ANITA
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A Vajdaságtól Celldömölkig

Karácsonyi mûsor a KMKK elôtt

Karácsonyi hangverseny a zeneiskolában

dr. fûzfa balázs, czérna ágnes, dr. sirató ildikó és soltis lehel
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Az Együtt Celldömölk Városért Egyesület az
Apáczai Kiadóval karöltve 2009. december
20-án nagysikerû jótékonysági koncertet
szervezett, hogy a bevételbôl a Kemenesal-
jai Egyesített Kórház csökkenteni tudja a
kialakult adósságállományát.

– A koncert sztárvendége Mága Zoltán volt,
aki virtuóz hegedûjátékával igazi karácsonyi
hangulatot teremtett. Az egyesület már
Advent idején is szervezett gyûjtéseket
szombatonként a templom elôtti téren, de
a karácsonyi vásárunk bevételét is erre for-
dítottuk, illetve az adományozók folyó-
számlán is befizethették adományaikat. A jó-
tékonysági hangverseny ennek kicsúcsoso-
dása volt, hiszen örömmel mondhatom,
hogy ezúttal valóban megmutatkozott, hogy
a kórház nemcsak a városé, hanem a
kistérségé is, hiszen jelentôs összeg gyûlt
össze: a kistelepülések mintegy 300 ezer, a
vállalkozók 900 ezer, a magánszemélyek 400
ezer forintot ajánlottak fel, a jegybevételbôl
700 ezer forint, összesen több mint 2 millió
forint folyt be – összegezte Söptei Józsefné,
az egyesület alelnöke. 
– Ezúton szeretnénk megköszönni a kistérség
településeinek: Boba, Borgáta, Csönge, Du-
ka, Egyházashetye, Jánosháza, Mersevát,
Mesteri, Nagysimonyi, Tokorcs önkormány-

zat felajánlását. A vállalkozások közül jelen-
tôsebb összeget ajánlott fel a Bakótrex Kft.,
a Cellcomp Kft., a Cell-COOP Kft., a Celli Fes-
ték Kft., a Celli Huke, a Celltex Ipari Szövet-
kezet, Celldömölki Sághegyalja MGTSz, Joó
László, a Kemenesvíz Kft., a K. K. K. 99 Kft.,
az OTP, Polinwest Kft., a Tempó Kft. Közülük
kiemelkedô támogatást nyújtottak a Bara-
nyai Attila, a Boznánszky Ferenc és a dr.
Pörneczi Károly által vezett cégek. 
A magánszemélyek közül jelentôs összegû
támogatást nyújtottak: Dénes Szilveszter,
Dudás Ernôné, Esztergályos Jenô, Görög Fe-
renc, Jenei Zsolt, Márton Tivadarné, Söptei
Józsefné és Vesztergom Gyula. Köszönet
mindazoknak, akik jegyvásárlással, illetve
bármilyen más módon hozzájárultak a kór-

ház adósságállományának csökkentésé-
hez, illetve köszönet illeti a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ dolgozóit, hogy lehe-
tôvé tették a mûsor zavartalan lefolytatá-
sát – nyilatkozták a szervezôk.
Dr. Farkas Péter Imre kórházigazgató: – Nagy
örömmel értesültünk a kórház érdekében tör-
ténô gyûjtésrôl, és tapasztaltuk az emberek
pozitív viszonyulását. Ezt a hozzáállást és a
szervezés sikerét mutatja, hogy a koncerten
is teltház volt, és nemcsak celldömölkiek, ha-
nem a kistérségbôl is szép számmal képvisel-
tették magukat. Ezáltal egyrészt felemelô mû-
vészi élménnyel lettek gazdagabbak az érdek-
lôdôk, másrészt az összetartást és összetar-
tozást erôsítette mindenkiben. Az anyagi
oldalt tekintve mindenképpen jelentôsen
hozzájárul ahhoz, hogy mûködésünk stabilab-
bá váljon, és az adósság ne emésszen fel min-
den eddigi áldozatot, amelyet a lakosság és
az önkormányzat hozott. Ôszintén remélem,
hogy ez a példa megmutatta az emberek ra-
gaszkodását a kórházhoz, igényét arra, hogy
itt gyógyuljanak, s talán a nagypolitikát is ins-
pirálja, hogy a lehetôségekhez mérten járul-
jon hozzá a kórház mûködtetéséhez.
Felajánlások továbbra is tehetôk az alábbi
számlaszámon: 10404711-50505551-50511004
(a Kemenesaljai Egyesített Kórház számlaszáma).

»LA
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A Kemenesaljai Egyesített Kórház javára
szervezett jótékonysági hangversenyt az
Együtt Celldömölk Városért Egyesület, az
Apáczai Kiadó, és a Kemenesaljai Kórhá-
zért Alapítvány, melyre fellépôként sike-
rült megnyerni a világhírû hegedûmû-
vészt, Mága Zoltánt.
Bár beltéri volt, mégis elmondhatjuk,
hogy az idôjárás nem fogadta kegyeibe a
rendezvényt. A hirtelen jött nagy havazás
miatt ugyanis Mága Zoltán hollandiai fel-
lépésérôl érkezô repülôgépe több órás ké-
séssel landolt Budapesten. A mûvész
azonban nem haza, hanem egyenesen Cell-
dömölkre indult, nem akarván cserben-
hagyni rá váró közönségét. Megérte azon-
ban a hosszú várakozás, hiszen a hegedû-
virtuóz olyan fergeteges koncertet adott,
amit a celli közönség szívében akár a ka-
rácsonyfa alá is hazavihetett.
A jótékonysági mûsor elsô részében Cell-
dömölkrôl elszármazott fiatal tehetségek
léptek színpadra. Így elsôként Gyûrû Vero-
nika fuvolajátékának, és Orsós Eszter Ave

Mariájának tapsolhatott a mûvelôdési köz-
pontot zsúfolásig megtöltô közönség.
Tarczi Réka furulyán játszott, Joós Viktória
elôadásában musical-részletek hangzottak
el, Zsebi Viktória pedig hegedûn mûködött
közre. A fellépôket zongorán kísérte
Bejcziné Németh Tünde. 
Az est második részében Mága Zoltán
megérkezéséig az Angyalok adtak ízelítôt
hegedûjátékukból, és idéztek meg számos
komolyzenei, könnyûzenei, és filmslá-

gert. Aztán megérkezett a rendezvény
sztárvendége, a jótékonykodásáról is híres,
világhírû hegedûmûvész, aki igényes, ma-
gas színvonalú, remek virtuozitású muzsi-
kájával fergeteges sikert aratott lelkes kö-
zönsége körében. „A szeretet hegedûse”
azon túl, hogy remek mûsort adott hallga-
tóságának, a kórház megsegítéséhez is
hozzájárult, negyedmillió forintot aján-
lott fel a nemes célra.

»REINER ANITA

M Û V E L Ô D É S «  

Köszönet a kórház támogatásáért

Koncert a karácsony jegyében

orsós eszter az ave mariát énekelte tarczi réka furulyázott
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• 2010. január 16. (szombat) 18.00
– Somorác Pál szombathelyi festômû-
vész kiállításának megnyitója olajké-
peibôl. A kiállítást megnyitja dr.
Puskás Tivadar országgyûlési képvi-
selô. A képek február 15-ig tekinthe-
tôk meg.

• 2010. január 16–17. (szombat-va-
sárnap) 9.00–17.00 – Bevezetés a rej-
tett energiák világába címmel indul
tanfolyam Aradi Lajos vezetésével.
Helyszín: a KMKK elôadóterme.

• 2010. január 18–22. (hétfô-pén-
tek) hétfô: 9.00–16.00, kedd–szer-
da–csütörtök: 9.00–18.00, péntek:
9.00– 12.00 – Játékos tudomány, a
fizika csodái címmel interaktív kiál-
lítás és játszóház a természettudo-
mány világából. Belépôjegy: 350
Ft/fô. Helyszín: a KMKK elôcsarnoka.

• 2010. január 21. (csütörtök) 17.00
óra – Kölcsey Ferenc és a Himnusz
címmel Fürj György elôadása a Ma-
gyar Kultúra Napja tiszteletére. Hely-
szín: KMKK elôadóterme.

• 2010. január 22. (péntek) 10.00 és
14.00 óra – Varázshegedû címû me-
sejáték a Soltis Lajos színház elôadá-
sában. Belépôjegy: 700 Ft. Helyszín: a
KMKK színházterme.  18.00 óra – a Ma-
gyar Kultúra Napja alkalmából szerve-
zett városi ünnepség a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ és Könyvtárban. 

• 2010. január 23. (szombat)
19.00–03.00 óra – Városi bál – szóra-
koztató kulturális programokkal,
tombolával, báli zenével. Helyszín: a
KMKK elôcsarnoka.

• 2010. január 26-ig látogatható a Du-
kai K. Szilvi és Dukai K. András festô-
mûvészek kiállítása a KMKK galériáján. 

• 2010. január 30. (szombat) 18.00–
02.00 óra – Az Energy Dabaston
Sporttánc Egyesület farsangi bálja.
Helyszín: a KMKK galériája.

» PROGRAMAJÁNLÓ

É R T E S Í T É S
2010. január 22-én (pénteken) 18 órakor
lesz a Magyar Kultúra Napja alkalmából
szervezett városi ünnepség a Kemenesal-
jai Mûvelôdési Központ és Könyvtárban.
Pusztay János Príma Primissima-díjas
nyelvész „Nyelvünk és kultúránk Európá-
ban” címû elôadását követôen kerül sor a
2010. évi Kresznerics Ferenc-díjak illetve
az Új Kemenesalja nívódíjának átadásá-
ra. Ezután Nádasdy Lajos nyug. ref. lelkész
„Dömölk és apátsága az Árpád-házi ural-
kodók korában” címû könyvének bemu-
tatója. A kötetet ismerteti: Dr. Koltai Jenô
alsósági esperes-plébános.

Négy hétvége a várakozásról
A  V A S I  T A L L É R  E G Y E S Ü L E T  H A G Y O M Á N Y -
T E R E M T Ô  R E N D E Z V É N Y S O R O Z A T Á R Ó L

A várakozás és ünnepi készülôdés nap-
jait igyekezett meghitté és örömtelivé va-
rázsolni a Vasi Tallér Egyesület advent
négy szombatján. 
A négy hétvégés rendezvénysorozat elsô
szombatján, november 28-án óvodások,
iskolások, helyi fiatalok adventi verses
összeállítása, mézeskalács díszítés, betlehe-

mi istálló, a Koktél Duó gyermek- és kará-
csonyi dalai és a Habakuk Bábszínház Dió-
törô címû elôadása várta az érdeklôdôket,
míg december 5-e a Mikulás jegyében telt;
a legkisebbek Papp Rita énekesnô mikulás-
napi koncertjén szórakozhattak. 
A december 12-i, harmadik szombaton a Ber-
zsenyi Dániel Gimnázium diákjainak zenés
összeállításával vették kezdetüket a progra-
mok, melyek a december 13-i Luca naphoz
kötôdô hagyományok felelevenítésével foly-
tatódtak. Németh Tamás tárogatómûvész
elôadása után a Kemenesalja Néptánccsoport
foglalta el a színpadot, közben a gyerekek
karácsonyi kisvonatra szállhattak. Az estébe
nyúló programokat az elôzô két héthez ha-
sonlóan adventi gyertyagyújtás zárta, jelez-
ve, hogy egy hét elteltével megint közelebb
kerültünk a szeretet ünnepéhez.
Horváth Melinda, a Vasi Tallér Egyesület el-
nöke így értékelt: 
– Egyesületünk 2009-ben mutatkozott be
Celldömölkön a Kemenesaljai Egészségnapok
– Szûréssel a családokért programmal. Az év
folyamán más egyesületekkel való közös
programszervezés a térségben, segítségnyúj-
tás (velemi árvíz), Vörösmarty úti tagóvoda

(kültéri csúszda), Alsósági tagóvoda (játékesz-
közök) támogatása jellemezte tevékenységün-
ket. Programjainkhoz mindig csatlakoztak
szülôk, vállalkozók, akik nélkül természetesen
nem könyvelhetnénk el magunk mögött
ilyen tevékeny évet. Az Adventi készülôdés jel-
legébôl adódóan egy új kezdeményezés Cell-
dömölkön. Nagyon örülök, hogy rendezvé-

nyünket a celldömölkiek nagy érdeklôdéssel
fogadták. Programjaink összeállításánál jelen-
tôs figyelmet fordítottunk a gyermekekre, tö-
rekedtünk a népi hagyományok feleleveníté-
sére. Örömmel vettem, hogy akár már az óvo-
dások, valamint a kisiskolások, gimnazisták,
óvónôk, tanárok körében is lelkes és tehetsé-
ges segítôkre, közremûködôkre találtunk; er-
re példa a Vörösmarty úti tagóvodásoknak a
második hétvégére készített meglepetés mû-
sora. Köszönettel tartozom mindnyájuknak. Vá-
rakozásunkat felülmúlta a gyerekek aktivitá-
sa az ún. gyerekstandokon (karácsonyfadísz-
készítés, mézeskalács-, narancsdíszítés...). A hi-
deg feledtetésére teával, sült gesztenyével,
forralt borral kínáltuk a programjainkra kiláto-
gatókat. Rendezvénysorozatunkat december
20-án, szombaton 16 órakor a Savaria Szimfo-
nikus Zenekar karácsonyi koncertjével zártuk
a celldömölki katolikus templomban, mely szin-
tén számos érdeklôdôt vonzott, és bensôséges
karácsonyi hangulatot teremtett. 
Itt ragadnám meg az alkalmat és szeretnék
mindenkinek eredményekben gazdag,
boldog új évet kívánni! Mindezekhez pedig
erôt, egészséget és kitartást!

»REINER ANITA

a savaria szimfónikus zenekar bensôséges karácsonyi hangulatot teremtett
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Köszönöm a lehetôséget, hogy összefog-
lalhatom az utolsó 4 év könyvtári mérle-
gét egy lehetséges jövôkép jegyében. 
A szûk ciklusnyi vezetôi idôszakon túl ta-
lán feljogosít erre, hogy 1982 óta dolgo-
zom a városi könyvtárban s együtt mun-
kálkodhattam nagyra becsült elôdeim-
mel: 9 évig Káldos Gyulával és másfél év-
tizedig dr. Bellérné Horváth Cecíliával. Sokat
tanulhattam tôlük. A megszerzett tapasz-
talatokat egyaránt igyekszem hasznosíta-
ni a fejlesztési célok meghatározásában és
a napi munka során is.
Az indulás nem volt egyszerû. Az önálló
könyvtár megszûnése és a vezetôváltás a
címzett támogatásból történô épületfelújí-
tással együtt zajlott. Az örömteli feladat szá-
mos kihívással párosult: a költözések gyors
és zökkenômentes megszervezése mellett
az új könyvtár infrastrukturális „felöltözte-
tését”, bútorzatának és számítógépparkjá-
nak biztosítását is meg kellett oldani. Az ör-
vendetesen, 50%-kal tágasabb és funkcio-
nálisan tagolt olvasószolgálati terekben a ko-
rábbiaknál kisebb létszámmal kellett
kiszolgálnunk a könyvtárhasználókat. Ezzel
párhuzamosan kiépülve a mozgókönyvtári
ellátás központilag is ösztönzött modelljé-
ben az általunk mûködtetett ellátórendszer
lefedi a kemenesaljai kistérséget. Megha-
tározta mozgásterünket, hogy romló gazda-
sági környezetben, az olvasás presztízsének
folyamatos csökkenése közben kellett „ér-
tékesítenünk” szolgáltatásainkat.
A 2001-es Év könyvtára cím tükrében mi-
ként tudtunk megfelelni a szakmai köve-
telményeknek és a használói igényeknek?
Erôsen leegyszerûsítve: a használat minô-
síti a tevékenységünket. Elektronizált vilá-
gunkban két párhuzamos síkon történik az
igénybevétel: személyesen illetve a külön-
féle digitális csatornákon (e-mail, honlap,
telefon stb.) keresztül. A csökkenô lakos-
ság tükrében komoly teljesítménynek ér-

tékelendô, hogy a Káldos igazgató úr ál-
tal említett bûvös 2000 fôs regisztrált
használót 2008/2009-ben is sikerült elér-
nünk, sôt Celldömölk lélekszámához viszo-
nyítva meghaladnunk a 20%-os igénybe-
vevôi kört is. A személyes látogatások és
a kölcsönzött kötetek száma az országos
trendekkel egyezôen csökkent, ugyanak-
kor internetes honlapunk látogatóinak
száma 2006 óta tízszeresére nôtt és meg-
haladta az évi 66 ezret. A kölcsönzési
tranzakciók apadása mellett nem lehet
eléggé hangsúlyozni, hogy könyvtárunk a
hozzáférés esélyegyenlôségének biztosí-
tása jegyében az Országos Dokumentum-
ellátó Rendszer statisztikái alapján vala-
mennyi magyar könyvtár közül a 3. leg-
gyakrabb igénybevevô!
Honlapunk látogatottságának dinamikus
emelkedése innovatív fejlesztési tevékeny-
ségünk eredménye: a frissítések mellett szá-
mos tartalom-szolgáltatási elem épült ki. Ka-
talógusunk webes elérhetôsége alapköve-
telmény, de hamarosan internetes hosszab-
bítási/elôjegyzési és véleményezési opcióval
is élhetnek majd olvasóink. Visszajelzések
alapján hasznosnak találják látogatóink az
új könyvekrôl készített ajánlóinkat. 2009-ben
elkezdtük gyûjteni a Celldömölkhöz kötôdô
önálló honlapokat, amelyek 70 tétel felet-
ti listáját kategóriánként tervezzük bôvíte-
ni. A Kemenesaljai Életrajzi Lexikon 100 fôt
meghaladó gyûjteménye ritkaságnak szá-
mít a világhálón. A „Magyarság évforduló-
naptára” olyan nemzeti tájékoztatási forrás,
amelynek anyagából táplálkozik az Oktatá-
si és Kulturális Minisztérium „Nemzeti év-
fordulóink” címû reprezentatív évkönyve, il-
letve a Honismereti Szövetség központi fo-
lyóiratában megjelenô „Honismereti
évfordulónaptár”.
Alaptevékenységünkön túl a könyvtár égi-
sze alatt mûködô kisközösségek (Honisme-
reti Munkaközösség, Kemenesaljai Berzse-

nyi Asztaltársaság és ifjú-
sági csoportja) számos
emlékezetes program-
mal gazdagították váro-
sunk kulturális életét. Ta-
lán nem csak számomra
jó érzés felidézni a gyer-
mekkönyvtári foglalko-
zások sokaságát, az Egy
csepp emberség sajtó-
estet, Schäffer Erzsébet
közönségtalálkozóját,
Czeizel Endre elôadását
Kemenesalja irodalmi
nagyjairól, Freund Tamás

helyzetelemzését az emberi önzésrôl vagy
Hobo József Attila-estjét a Németh Andor
emlékét idézô tudományos elôadást köve-
tôen. A kezdeményezésünkre 2009-ben
alapított Kresznerics Ferenc-díj, mint önkor-
mányzati kulturális elismerés, névadónk-
nak állít méltó emléket. 2010. január
22-én kerül sor átadására önálló rendez-
vény keretében a Magyar Kultúra Napján.
A mozgókönyvtári ellátás normatív támo-
gatásaként 2006 óta mintegy 120 millió fo-
rint jutott Kemenesaljára, amelybôl kb.
30%-ban részesedtünk. A hasonló közsé-
gi arány mellett büszke vagyok arra, hogy
a kistérség és a város közösségi céljainak
elérését is segítette ez a keret. Biztos va-
gyok abban, hogy konzorciumi vezetésünk-
kel 2009 végén elnyert, technikai infra-
struktúra fejlesztését célzó 8 millió forin-
tos és konzorciumi tagként várhatóan
bennünket segítô több mint 10 millió fo-
rintos, olvasásfejlesztésre és képzésekre
fordítható uniós pályázati támogatások
újabb impulzusokat fognak adni könyvtá-
runk fejlôdésének.
Szakmai követelmények tekintetében a
2008-as szakfelügyeleti vizsgálat pozitívan
igazolta vissza stratégiai törekvéseink
megvalósítását.
Negyedszázados könyvtárosi munkám so-
rán szemernyit sem változott a meggyô-
zôdésem, hogy a könyvtár az egyik legde-
mokratikusabb mûvelôdési intézmény.
Nem a használati díjak mértéke, hanem az
egyéni motiváltság és érdeklôdés szab ha-
tárt az igénybevételnek, amelynek aránya
a kiforrott demokráciával rendelkezô,
kiemelkedô életszínvonalú országokban a
legmagasabb.
1992-ben egy nehéz helyzetben lévô bib-
liotéka munkatársaként e lap hasábjain szót
emeltem a 2000. év olvasóiért. Nem kér-
tünk kiemelt támogatást, csak a lehetôsé-
gekhez képest szerény pozitív elmozdulást.
Úgy hiszem, hogy közös erôfeszítésünk
gyümölcseként szép eredményeket értünk
el. Napjainkban a 2020. év használóiért le-
het protestálni. Abban a reményben feje-
zem be a vissza- illetve elôretekintést, hogy
a bölcs döntéshozók nem tévesztik szem
elôl a könyvtár, mint demokratikus közös-
ségi erôforrás támogatásának szükséges-
ségét. Bízom abban, hogy 2021 elôesté-
jén ugyanazzal az elégedettséggel lapoz-
hatom vissza az Új Kemenesalja digitális
archívumában ezt a cikket, mint tettem az
új évezred hajnalán a korábbival.

»NÉMETH TIBOR
KÖNYVTÁRVEZETÔ

Digitalizáció, esélyegyenlôség, empátia
A  K Ö N Y V T Á R ,  M I N T  D E M O K R A T I K U S  K Ö Z Ö S S É G I  É S  H Á L Ó Z A T I  E R Ô F O R R Á S

„A KÖNYVTÁR HONLAPJA – @ HOLNAP KÖNYVTÁRA” 
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Mit vár az új esztendôtôl?Megkérdeztük
» válaszoltak

Minden év elején újévi fogadal-
mat teszek. Például most is
megfogadtam, hogy abbaha-
gyom a dohányzást. Eddig sike-
rült betartanom, igaz, még csak
két hete küszködöm vele. Ez az
év számomra sajnos rosszabb-
nak ígérkezik, mint a tavalyi,
ugyanis hamarosan munkanél-
küli leszek. Most végzek egy
tanfolyamot, bízom benne,
hogy sikerül majd elhelyez-
kednem, úgyhogy én az új év-
tôl jó állást, jobb anyagi helyze-
tet, könnyebb megélhetést, és
természetesen egészséget vár-
nék az egész családomnak és
minden embernek. 

A városban hatalmas mértékû
a munkanélküliség, ezért én
mindenekelôtt a munkahelyte-
remtésben várnék elôrelépést.
Ezáltal pedig stabil jövedelmet
kívánnék magamnak és ember-
társaimnak egyaránt. A fiatalok-
nak több szórakozási lehetôsé-
get itt a városban, hogy vissza-
kívánkozzanak szülôhelyükre.
Az emberek közt legyen szere-
tet; életszemléletük, és gondol-
kodásuk legyen pozitívabb és
tegyen mindenki többet az
egészségéért. Fogadalmat nem
teszek év elején, a szó úgyis el-
száll, inkább konkrét célokat tû-
zök ki magam elé.

Az új év számomra sok felada-
tot és kihívást tartogat, hiszen
továbbtanulás elôtt állok, idén
érettségizem és felvételizem.
Ahogy elkezdôdött ez az év,
sajnos beköszöntött vele a
bizonytalanság is, és ez el
fog tartani nyár közepéig,
utána talán nyugodtabb lesz
az év. Újévi fogadalmat nem
szoktam tenni, úgysem tud-
nám betartani. Legfeljebb
csak elhatározok bizonyos dol-
gokat, amik vagy sikerülnek,
vagy nem. Ettôl az évtôl azt
várom, hogy minél elôbb ki-
derüljön, mi lesz velem az
érettségi után.

Különösebben semmilyen el-
várásom nincs ezzel az évvel
kapcsolatban. Legfeljebb egy
nyugodt, laza, stresszmentes
évet várok a jövô évi érettsé-
gi és felvételi elôtt. Mivel sza-
badidômben a Soltis Lajos
Színházban játszom, ezért jó
darabokat és sikeres elôadá-
sokat kívánok. Várom az új
elôadásokat, és azt a mesejá-
tékot, amiben szerepelek.
A családomban pedig min-
denki számára jó egészséget
szeretnék. Minden évben
ugyanazt az újévi fogadalmat
teszem, de mindig csak egy-
két hétig sikerül betartanom.

»fotó: losoncz andrea»kérdez: reiner anita

Sipos
Krisztina

Asztalnok
Margit

Korponay
Zsófia

Kazári
András

Városszerte számos kará-
csonyi rendezvény járult
hozzá az ünnepi hangu-
lat megteremtéséhez ad-
vent idôszakában. A Nép-
jóléti Szolgálat I. számú
Idôsek Klubjában decem-
ber 16-án tartottak kará-
csonyi mûsort az idôsek
számára a szeretet és az
összetartozás jegyében.
A rendezvényt Kuruczné
Falusi Tünde, a Népjólé-
ti Szolgálat Idôsek Klub-
jainak részlegvezetôje
nyitotta meg. Elmondta,
hogy a klub olyan, mint
egy család, már advent-
ben közösen készülôd-
nek az ünnepre. Köszöntôjében kiemelte
a karácsony értékét, amikor jobban oda-
figyelünk egymásra, nagy gondot fordítunk
az ajándékok elkészítésére, hogy szerete-
tünket, hálánkat fejezzük ki a másik felé.
Ilyenkor átértékeljük az évet, megemléke-
zünk azokról, akik nem lehetnek már ve-
lünk. A megnyitót követôen az idôseket
Csizmaziáné Hubert Mária, az intézmény
igazgatónôje, valamint Hetényi László, a

Szociális Bizottság elnöke köszöntötte.
A Szent Benedek Katolikus Általános Isko-
la tanulói karácsonyi mûsorral kedvesked-
tek a résztvevôknek. Az ünnepi hangula-
tot karácsonyi énekek éneklése tette még
színesebbé, majd egymás megajándéko-
zásával, és közös beszélgetéssel emlékez-
tek meg a szeretet ünnepérôl.

»VAJDA ZSUZSA

MOZGÁSSÉRÜLTEK
KARÁCSONYA

Idôsek karácsonya
A Mozgássérültek Vas Megyei Egyesületé-
nek Celldömölki Helyi Csoportja 2009. de-
cember 18-án karácsonyi összejövetelre
hívta Celldömölk és kistérsége mozgássérült-
jeit, az egyesület tagtársait a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ és Könyvtárban. Az ün-
nepi hangulatú összejövetel elején Holpert
Jenôné Bella néni karácsonyi verssel köszön-
tötte a megjelenteket, majd átadta a szót
Fehér László polgármesternek, aki mint vá-
rosvezetô és mint pártoló tag is részt vett a
délutánon. Köszöntôjében kiemelte a közös-
séghez tartozás fontosságát, majd röviden
összefoglalta a város számára fontos fejlesz-
tési elképzeléseket és szólt a város által el-
nyert pályázatokról és azok megvalósításá-
ról. Kiemelte, hogy a mozgássérültek számá-
ra fontos és szükséges akadálymentesítések
a város közintézményeiben, ha lassabb
ütemben is, de meg fognak valósulni.
A vendégeket köszöntötte Horváthné Stukits
Erzsébet, a Megyei Közgyûlés tagja is.
Ezután Turi Gábor versekkel, operettrészle-
tekkel, és dalokkal melegítette fel a szíve-
ket. A mûsor után vacsora következett, majd
a tombolasorsolás elôtt Faragó Aranka
magyar nótákkal kedveskedett tagtársainak.
A délután folyamán a Koktél Duó szolgál-
tatta a zenét. »MIRA

UK_2009_01  10/1/12  10:30 AM  Page 11



A mezôny nagyon erôs és kiegyensúlyo-
zott. Ettôl függetlenül 8–10 pontot vártunk
a csapattól. Ennek okai a fiatalok rutinta-
lansága, a végjátékban jobban kellene
összpontosítani. Ezen kívül balszerencsés
is volt a csapat, több mérkôzést is nyert ál-
lásból veszítettek el. Sokat kell javulni ta-
vasszal a csapatnak, hogy a kiesést elke-

rülje. Minden mérkôzésen játszott Ölbei Pé-
ter, ô általában hozta az elnyerhetô mér-
kôzéseket. Orbán Renátó és Lukács Balázs
többre képesek, remélhetôleg ezt a tava-
szi fordulóban bebizonyítják. Rajtuk kívül
játszott még Fehér László, Tarr Sándor,
Máthé Gyula, Teket Attila, ôk hozták,
amit elvártunk tôlük. Játéklehetôséget
kapott még Csupor Máté és Talián Csaba,
de nekik még erôs az NB II-es mezôny.

Nagy örömünkre a CVSE III. vezeti a tabel-
lát. Szoros mérkôzésen egyszer veszítettek
mérkôzést a Zalakomár otthonában. A ma-
ximumot kell nyújtani a csapatnak ahhoz,
hogy megnyerjék a bajnokságot. Legjob-
ban teljesítettek sorrendben Tarr Sándor,
Fehér László, Tamás László, Balázs Gyula,
Gyömörei Pál, Balázs Béla. A CVSE IV. el-
fogadható teljesítményt nyújtott, habár két

váratlan veszély becsúszott. Tamással a csa-
pat képes lenne, hogy a középmezôny va-
lamelyik helyén végezzen. Teljesítmé-
nyek sorrendben Máthé Gyula, Szabó Fe-
renc, Csupor Máté, Teket Attila, Talián Csa-
ba, Radler Gábor.

Bajnoki mérkôzések jelenlegi állása

Szilveszteri foci
Ú j  K e m e n e s a l j a   »   2 0 1 0 .  0 1 .  1 5 .

12

S P O R T  «  

Immáron a XXI. Szilveszter Kupa teremlab-
darúgó tornát rendezte meg december 27-
30. között a városi sportcsarnokban a
VulkánSport Egyesület. A professzionális
szervezésû esemény ezúttal is jó szórako-
zást nyújtott mind a résztvevô játékosoknak,
mind a szép számban kilátogató nézôknek.
Az idei kiírás négy kategóriában várta a csa-
patokat, és a lebonyolítás idôrendjében ha-
ladva a következô eredmények születtek: 

• Old Boys (+40) kategória a Balogh
Üzemanyagkút Kupáért (8 csapat):
I. helyezett: Old Boys Pápa
II. helyezett: Áramütöttek Celldömölk
III. helyezett: Kertváros Pápa
A kategóriában pápai fölény mutatko-
zott, igaz a döntôben a celliek egy góllal
kaptak ki csak.
A gyôztes csapat névsora: Nagy Zoltán, Szi-
ráki Ferenc, Pokorni Béla, Horváth András,
Szalai Dezsô, Szalai László, Pôdör József, Ta-
kács János, Takács Szilárd.

• Öregfiúk (+35) kategória a Varduza
Sportbolt Kupáért (8 csapat):
I. helyezett: Inter-Thermo Kertváros Pápa
II. helyezett: Old Boys Pápa
III. helyezett: Sirálycsorda
Ebben a kategóriában is folytatódott a pá-
pai hegemónia, a döntôben egy góllal most
a Kertvárosiak voltak jobbak.
A gyôztes csapat névsora: Horváth József,
Szepesi Mihály, Tóth Ferenc, Tóth Péter,
Koncz János, Kun-Szabó Attila, Kun-Szabó

István, Horváth Imre, Horváth Attila, Me-
zei Csaba, Szabó Attila, Forsthoffer Tibor.

• Nôi kategória a Marics Virágszalon 
Kupáért (8 csapat):
I. helyezett: Alsósági Tigrisek
II. helyezett: Pecöli Amazonok
III. helyezett: Kópháza SE
Végre egy szép hazai gyôzelem, a döntô-
ben a Tigrisek két góllal verték az Amazo-
nokat.
A gyôztes csapat névsora: Horváth Anikó,
Nagy Katalin, Bôsze Veronika, Zsömlye Vik-
tória, Rosta Viktória, Szórádi Laura, Farkas
Daniella, Szûcs Bernadett, Sebestyén Ber-
nadett, Szabó Dorina, Takács Éva, Lendvai
Hajnalka.

• Felnôtt kategória a Holsten Sörözô
Pizzéria Kupáért (28 csapat):
I. helyezett: Nagyfeszültség
II. helyezett: Futsal Special
III. helyezett: Sibaris
A fárasztó menetelés (10 meccs) feszült-
ségét legjobban a Nagyfeszültség bírta, so-
raiban több korábbi CVSE játékossal. A dön-
tôben Nagyfeszültség – Futsal Special 3-1.
A gyôztes csapat névsora: Merkl Zoltán,
Mórocz Róbert, Mórocz Tamás, Döbrönte Ist-
ván, Szabó Levente, Tarczy Alex, Manganelli
Attila, Horváth Tibor, Vizi Péter, Szabó Szi-
lárd, Czeglédi Balázs.

Öt éve a VulkánSport Egyesület kezdeménye-
zésére január elsô felében megmérkôznek

egymással a Bajnokok Tornája keretében Aj-
ka, Pápa, Nádasd, Ajka, Tapolca és Celldö-
mölk kispályás labdarúgótornáinak gyôzte-
sei. A rendezvényt idén január 9-én Ajkán
rendezték meg, ahol szép celldömölki siker
született, mert a Szilveszter Kupa gyôztes
csapatára, a Nagyfeszültségre épülô csapat
megnyerte a tornát. A selejtezôben a celliek
a Pápát 2-1-re, a Vasvárt 5-1-re, míg a dön-
tôben a Nádasdot 3-0-ra verték. 
A gyôztes csapat névsora: Merkl Zoltán,
Mórocz Róbert, Döbröntei István, Szabó Le-
vente, Manganelli Attila, Czeglédi Balázs,
Beke Gábor, Subicz Gábor, Palkovits Péter,
Bodor Tibor.
Csapatvezetôk: Csillag Péter, Beck Ta-
más. A torna legjobb játékosa Szabó Leven-
te (Celldömölk) lett.

A Bajnokok Tornája legközelebb 2011. ja-
nuár 8-án Celldömölkön kerül megrende-
zésre.

»DOTTO

NB III.
1. CVSE-Mávépcell-Wewalka III. 11 9 1 1 19
2. Gyôri Elektromos II. 11 8 2 1 18
3. Zalakomár SE 11 8 1 2 17
4. SZESEI. Gyôr 11 5 5 1 15
5. Turris SE Sopron II. 11 7 0 4 14
6. Vonyarcvashegy SE 11 6 0 5 12
7. CVSE-Mávépcell-Wewalka IV. 11 4 3 4 11
8. Gyôri Vertikal SE 11 3 4 4 10
9. Vízépték SE Szombathely 11 3 2 6 8
10. Kanizsai Sörgyár II. 11 2 2 7 6
11. Pápai Taray DSK 11 1 0 10 2
12. SZESE II. Gyôr 11 0 0 11 0

NB II. 
1. PEAC III. 9 7 1 1 15
2. Gyenesdiás ASE 9 7 0 2 14
3. Komlói Bányász 9 6 1 2 13
4. Kaposvári AC 9 5 1 3 11
5. Hévíz SK 9 5 0 4 10
6. Kanizsai Sörgyár 9 4 1 4 9
7. SZAK II. 9 4 0 5 8
8. Harkány II. 9 3 0 6 6
9. CVSE-Mávépcell-Wewalka 9 2 0 7 4
10. Mosonmagyaróvári AC 9 0 0 9 0

a bajnokok tornáján gyôztes csapat
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A január, február elsôsorban az idôjárás
miatt mindig forgalom-visszaesést jelent a
Vulkán fürdô látogatottsága terén. A forga-
lomnövekedés érdekében a következô
kedvezményekkel várják a látogatókat:
• Január 1-tôl bevezetésre került egy ún. es-

ti szaunajegy, ami zárás elôtt három órával
vehetô igénybe, egységesen 600 Ft-os áron.

• Eddig szombatonként 10.45–11.15-ig volt
vízitorna a 32°C fokos medencében, ez
most kiegészül további két alkalommal:
keddenként 17.15–17.45-ig, csütörtökön-
ként 18.15–18.45-ig. A foglalkozásokat Tóth
Emese tartja, a foglalkozásokon való részvé-
tel a fürdôvendégek számára ingyenes.

• Januárban és februárban minden fürdôven-
dégnek hétfôn egész nap (9.00–19.00) és
csütörtökön délelôtt (9.00–12.00) pótdíj fi-
zetése nélkül használható a gyógyvizes
gyógymedence (jakuzzi).

• Hetente két alkalommal, szerdánként
17.30–18.30-ig és péntekenként 18.15–
19.15-ig step-aerobik foglalkozásokat tar-
tanak a fürdô tornatermében, amely után
zárásig használható a fürdô alapbelépôjé-
hez tartozó három medence. A sportfog-
lalkozás és a fürdôhasználat együttes dí-
ja 800 forint.

• Mivel a gyógyvizes gyógymedence szabad-
téri elhelyezésû, a téli hónapokban ked-
vezôtlen adottságú. Már elindult a kezde-
ményezés, hogy a termálvizes medence
pótvíz-ellátása Celli Vulkán Gyógyvízzel tör-
ténjen. Addig is, amíg ez nem történik
meg, a gyógyászatra érkezô vendégeknek
lehetôségük van pótdíj fizetése nélkül a ter-
málvizes medence használatára.

• Akik januárban keresik fel az orvost, és
megtörténik bejegyzésük, valamint ja-
nuárban megkezdik a kezelést, azok feb-

Most érdemes kilátogatni a fürdôre
ruár végéig a kezelési napokon egy-egy
aromakamra használatot ajándékoz a
fürdô (az aromakamra szolgáltatások
borsmenta, citrom és eukalyptus közül
választhatók).

• A Vulkán Vízisport Egyesület átalakult,
ezért nem szervez csoportos úszótanfolya-
mokat. Ezt a feladatot ezentúl az üzemel-
tetô végzi. A csoportok 3–8 fôbôl állnak, a
tanfolyamok 10 alkalmasak. Felnôttek
számára 8600 forint, gyermekek számá-
ra 7300 forintba kerülnek. A foglalkozáso-
kat Bazsika Ildikó vezeti. 

Az üzemeltetô bízik abban, hogy a fentiek ked-
vezôen hatnak mind a gyógyászat, mind a für-
dô látogatottságára. A felkínált lehetôségek
jelentôs kedvezményt biztosítanak a fürdôlá-
togatók számára, látogassák minél gyak-
rabban a Vulkán Gyógy- és Élményfürdôt!

»LA

A Celldömölki Vulkán Vízisport Egyesület
élérôl decemberben távozott a vezetô-
edzô, Erdôsi Zoltán és felesége, Szabó Ju-
dit, aki maga is részt vett az úszásokta-
tásban. Hogyan folytatja tevékenységét
az egyesület? – kérdeztük Fehér Lászlót,
az egyesület elnökét és Paluska Józsefet,
a szervezet ügyvezetôjét. 
– Az egyesületnek jelenleg kb. 100 tagja
van. A képviselô-testület döntése szerint
a Városi Általános Iskolában kötelezôvé tet-
tük az úszásoktatást. Ez azzal is járt, hogy
az egyesületbe egyre többen tagosodtak
be, felmerült az igény, hogy vezetôedzôt
foglalkoztassunk. Úgy vélem, Celldömölkön,
ebben a 12.000 lelkes városban a 100 fô-
re tehetô tagság viszonylag magas számú-
nak mondható. Éppen ezért szeretném, ha

a képviselô-testület döntene arról, hogy
egy fôállású vezetôedzôt alkalmazzunk, ál-
dozzunk fiataljaink egészségéért, hiszen ez
szükséges ahhoz, hogy mindegyik csoport
mûködni tudjon.
Paluska József, a Celldömölki Vulkán
Vízisport Egyesület ügyvezetôje: – Ter-
mészetesen Erdôsi Zoltán vezetôedzôék tá-
vozása után is folytatjuk a munkát. Az új
vezetôedzô Esküdt Roland lett, aki heti egy
alkalommal tartózkodik Celldömölkön.
A gyermekek edzéseit helyi szakemberek-
kel oldjuk meg. Eszerint az „úszóosztály”
edzéseit hétfôn, szerdán és pénteken
14.45–16.00 óráig Bellovics Diána; az 1. sz.
iskoláskorú úszócsoport edzéseit hétfôn,
szerdán és pénteken 16.30–17.30 óráig
Horváth Dóra; a 2. sz. iskoláskorú úszócso-

port edzéseit hétfôn, szerdán és pénteken
17.30–18.30 óráig szintén Horváth Dóra; a
versenyzô csoport edzéseit hétfôn, kedden,
szerdán, csütörtökön és pénteken 16.45–
19.15 óráig Márkus Imre; az óvodás korú
úszócsoport edzéseit Bellovics Diána tart-
ja hétfôn és pénteken 16.00–16.45-ig.
A tagdíj nem változott, gyermekek számá-
ra havi 2500 forint, felnôttek számára havi
3500 forint, ezen felül a tagok számára az
egyesületi idôpontokban, hétfôn, szer-
dán, csütörtökön és pénteken 16.30–
19.30-ig alkalmanként 150 illetve 200
forint a belépô.
Bôvebb információk az egyesület honlap-
ján találhatók: www.vulkanvizisport.
extra.hu.

»LOSONCZ ANDREA

Változások a vízisport egyesület életében

» ÉRTESÍTÉS
2010. február 1-jétôl a Vulkán Vízisport
Egyesület új szakágat indít, a szinkron-
úszást. Az edzô Bellovics Diána. A csa-
pat jelenleg 10 tagú, de továbbra is
várják olyan 7–12 éves lányok jelent-
kezését, akik már tudnak úszni. 

H E L Y E S B Í T É S

Legutóbbi lapszámunkban közöltük az akkori férfi kézilabda eredményeket is. Saj-
nálatos módon Ahmetovics Damir neve kimaradt a góllövôk listájáról. Damir 6
góllal és jó játékkal segítette a csapatot az eredményes szereplésben. Az érin-
tettôl és olvasóinktól elnézést kérünk.

»SZL
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H I R D E T M É N Y
Celldömölk Város Önkormányzata értékesíteni kívánja a tulaj-
donában lévô alábbi ingatlanait:

• Celldömölk, Zalka u. 56. I/3. szám alatti 75 m2 nagyságú,
2+2 félszobás társasházi öröklakás és 16 m2 nagyságú garázs
a társasház tulajdonában álló épületrészekkel és esz-
mei tulajdoni hányaddal együtt. A lakás eladási ára:
10.200.000 Ft. A garázs eladási ára: 1.368.000 Ft.

• Celldömölk, Temesvár u. 8. szám alatti, 1156 m2 nagyságú
volt Mentôállomás ingatlana. Eladási ár: 11.600.000 Ft.

• Celldömölk, Vasvári Pál u. 6/a. szám alatti 19 m2 nagyságú
garázs. Eladási ár: 1.539.000 Ft.

• Celldömölk, Sági u. 111. fsz. 2. sz. alatti 59 m2 nagyságú,
egyéb épület megnevezésû, korábban a posta által használt
épületrészt, a társasház tulajdonában álló épületrészekkel
és eszmei tulajdoni hányaddal együtt. Eladási ára:
5.900.000 Ft. 

• Celldömölk, Izsákfa u. 39. sz. alatti 75 m2 nagyságú lakás ingat-
lanát a társasház tulajdonában álló épületrészekkel és esz-
mei tulajdoni hányaddal együtt. Eladási ára: 1.800.000 Ft.

Az ingatlanok megtekinthetôek: telefonon történô elôzetes
egyeztetés alapján munkanapokon 8–16 óráig.

További felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal vagyonke-
zelôjénél a 95/525-813-as telefonon kapható.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Celldömölk Város Önkormányzata hasznosítási pályázattal egybe-
kötött liciten értékesíteni kívánja a tulajdonát képezô alábbi ingat-
lanait:
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 hasz-
nosítás alatt, füves, gondozott terület, melynek nagysága szük-
ség esetén a szomszédos családi házas ingatlanok kertvégeinek
megvásárlásával esetlegesen növelhetô. Az ingatlan kereske-
delmi, 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 Válla-
lat városi telepe mûködött.
2. Celldömölk, 0503/8. hrsz-ú 8 ha nagyságú „szántó” megneve-
zésû 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 talp-
mélységû hidegvizes kút található, melyek jelenleg le vannak
zárva. A Helyi Építési Szabályzat szerint rekreációs célú külön-
leges terület céljára tartalékolt általános mezôgazdasági öve-
zet. Az ingatlan beépítése esetén a termelésbôl való kivonás
szükséges. Az ingatlan mellett további hasznosításba bevon-
ható terület van, az út másik oldalán kb. 10 ha nagyságú rész-
arány tulajdonosa az önkormányzat.
Az ingatlan eladási ára: nettó 105.000.000 Ft.
Az ingatlan hasznosítására vonatkozó ajánlatokat a Polgármes-
teri 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 in-
gatlan milyen jellegû hasznosítását tervezi, ennek végrehajtásá-
ra milyen határidôt és garanciákat vállal.
A beruházási programnak a HÉSZ elôírásaival, a vonatkozó par-
koló megváltási rendelet és a közmûvek közterületen törté-
nô 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
celldömölki Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozótermében.
A pályázat részletes kiírása a Polgármesteri Hivatal honlap-
ján megtalálható.
Az ingatlan beépítésére vonatkozó szabályokról a Polgármesteri Hi-
vatal Mûszaki Osztálya tud felvilágosítást adni (telefon: 95/525-831).

» APRÓHIRDETÉS

Celldömölkön 2 szobás, gázfûtéses 2. emeleti lakás kiadó!
Érdeklôdni: 06 70/319-1661, 06 70/333-0083

A Gáyer Gyula Általános Iskola Diákönkormányzati Munkájá-
nak Elôsegítéséért Alapítvány ezúton szeretne köszönetet mon-
dani azoknak a támogatóknak, akik adójuk 1%-át az alapítvány-
nak ajánlották fel. Az összeget a tanulók szabadidôs program-
jainak megvalósítására és jutalmazására fordítják. Támogatá-
sukra továbbra is számítanak! Adószámunk: 18882696-1-18.

A Fincsi Pékség munkatársainak köszönetüket fejezik ki azon
nagycsaládosok és egyedülálló rászorulók, akik az év folya-
mán nap, mint nap részesülhettek az üzlet élelmiszerado-
mányaiból. Ezen felül a Karitász dolgozóit is köszönet ille-
ti önzetlen segítségükért, melyet az adományok kiszállítá-
sában nyújtottak. 

T Á J É K O Z T A T Á S
A Celldömölki Városi Általános Iskola és EPSZ és Alsósági
Tagiskolája tájékoztatja az érdeklôdôket, hogy a farsangi
mûsoros rendezvényeit a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
és Könyvtár színháztermében tartja. Színvonalas mûsorainkra
szeretettel várunk mindenkit! Belépôjegy helyett saját
lehetôségükhöz mérten a helyszínen tett felajánlásaikkal
támogathatják a rendezvényt. A bevételt hagyományainkhoz
híven a gyerekek javára kívánjuk fordítani. A pontos
idôpontokat késôbb tesszük közzé.

A Vasutas Nyugdíjas Szakszervezet vezetôsége és tagsága
köszönetét fejezi ki Fehér László polgármester úrnak, hogy
éves taggyûlésükhöz és az idôsek megjutalmazásához
anyagi segítséget nyújtott. A szakszervezet ezúton kíván erô-
ben, egészségben gazdag új esztendôt a városvezetônek,
és a polgármesteri hivatal valamennyi dolgozójának. 
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VULKÁN
GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDÔ

Celldömölk, Sport utca 8. • Tel.: 95/525-070 • www.vulkanfurdo.hu

A VULKÁN GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDÔ JANUÁRI AKCIÓI:

PIHENJEN, GYÓGYULJON A VULKÁN EREJÉVEL!

• Zárás elôtti 3 órában finn szauna 600 Ft-ért!
• Step-aerobik foglalkozások szerdai és pénteki napokon.

Foglalkozások után szabad medencehasználattal!
• Fürdôvendégeknek zenés vízitorna minden kedden,

csütörtökön és szombaton!
• Február végéig hétfônként és csütörtök délig a gyógyvizes

medence pótjegy váltása nélkül látogatható!
• Gyógyászatos vendégeink február végéig kezelési napokon

a beltéri termálmedencét is használhatják!
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A bál bevétele hozzájárulás a város közbiztonságát szolgáló kamerarendszer megújításához.
Belépôjegyek 5.000 Ft-os áron (vacsora, 1 pohár pezsgô) válthatók a Polgármesteri Hivatalban.

S Z E R E T E T T E L  H Í V J U K  É S  V Á R J U K  –  L E G Y E N  A  V E N D É G Ü N K !

MENÜ: hortobágyi húsos palacsinta, marhapörkölt dödöllével, káposztasaláta, mézes-mustáros sertéstarja, rizibizi
sághegyi rakott csillkemell, rétes (meggyes, túrós, almás-mákos). Éjfélkor: vasi betyár leves

Celldömölk Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt, családját 
és barátait 
a 2010. január 23-án (szombaton)
19.00-kor kezdôdô

Jótékonysági
Báljára
HELYSZÍN: a Kemenesaljai Mûvelôdési 
Központ és Könyvtár  

Meghívó
18.00 Kapunyitás
18.00–19.00 Asztalfoglalás
19.00–20.00 Bálnyitó
POHÁRKÖSZÖNTÔT MOND:
Fehér László polgármester
Nosztalgiaslágerek – Komonyi Zsuzsi
táncdalénekes mûsora
Nyitó tánc – Közremûködik: 
a Kemenesalja Néptánccsoport
20.00 Vacsora
22.00 „Kicsike, vigyázzon” – operettek,
kuplék, slágerek múltszázadi hangulatban
Közremûködnek: Ecsedi Erzsébet, Ecsedi
Csenge és Szakály Aurél, a zalaegerszegi
Hevesi Sándor Színház mûvészei
22.30–23.30 Tombolajegyek árusítása
24.00–01.00 Tombola
03.00 Kapuzárás
A BÁLI ZENÉT RADÁNYI KÁROLY SZOLGÁLTATJA.
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