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

UK_2010_14

10/7/13

12:39 PM

Page 3

Új Kemenesalja » 2010. 07. 16.

» AKTUÁLIS

Szigetelik az evangélikus templomot
A celldömölki evangélikus templom az
1700-as évek közepén épült egy nedves,
mocsaras helyen. Ennek nyomát sajnos
mindmáig magán viseli, hiszen a többszöri próbálkozások után sem találtak ellenszert a falak nedvesedésére. Idén talán
sikerül ennek a problémának a végére járni. Errôl és a további tervekrôl kérdeztük
Rác Dénes evangélikus lelkészt és Kiniczky
István építészt.
Rác Dénes: – A nedvesedés valóban annak
a következménye, hogy templomunkat annak idején mocsárra építették: ennek hátrányait tapasztaljuk, hiszen még most is,
hogy a padozat az eredetinél már kb. egy
méterrel feljebb került, még mindig alacsonyabb, mint a környezô épületeké.
Idén februárban terveztünk egy nagyobb
volumenû pályázatot benyújtani, amely beruházásnak összege mintegy 73 millió
forint lett volna, de rajtunk kívül álló okok
miatt ez nem tudott megvalósulni. A szigetelés hiánya mint probléma továbbra is
fennáll, a fentiekhez képest egy jóval
szerényebb összegû beruházást tudunk így
megvalósítani: a templom teljes, falátvágásos szigetelését szeretnénk megoldani,
ami végleges megoldást jelentene a templom állagmegóvását illetôen. Arra azonban
fel kell készülnünk, hogy mivel a szigetelés után a vakolatot tégláig le kell verni,
és a fal kiszáradása mintegy másfél-két
évet vesz igénybe, ezalatt az idô alatt a
templom nem fog esztétikus képet festeni. A teljes száradás után tudjuk újra vakolni illetve festeni a falakat.
» Hogyan tudják biztosítani a munkálatokhoz szükséges anyagi eszközöket?
A celldömölki evangélikus gyülekezet Celldömölk Város Önkormányzatától is kap
ezekre a munkálatokra egymillió forintot,
a gyülekezetnek is van némi anyagi forrása, de gyûjtés is indult a templom felújítására. Szeretném tájékoztatni adományozóinkat, akik a pályázati önrészhez nyújtottak segítséget, hogy ezt az összeget,
több mint 3 millió forintot a presbitériumi
döntés értelmében a felújításra szánt
munkálatok megkezdésére fordítjuk. Köszönet mindenkinek a segítségért.
» Szándékoznak-e a jövôben is pályázni
hasonló jellegû beruházásra?
– Természetesen nem álltunk el eredeti terveinktôl, annál is inkább, mert az új kormány ígérete szerint lesznek templomfelújítással kapcsolatos pályázatok. Az idén
beadásra szánt pályázathoz szükséges dokumentumok (tervek, szakvélemények,
régészeti feltárások) sem vesznek kárba, hiszen öt évig felhasználhatóak. Bízunk ben-

ne, hogy lesz is lehetôségünk
felhasználni ôket. Hangsúlyozom, hogy az említett dokumentumok nagy részének
költségeit az országos evangélikus egyház állta. Az önerôre
visszatérve egyébként elmondhatom, hogy a tokorcsi
evangélikus leánygyülekezet
az egykori kántortanító lakás
és iskolaépület után a kártalanítási törvény értelmében kártérítést kap, melybôl Tokorcson a meglévô templomhoz
szeretnének tornyot építeni, a
fennmaradó összeget pedig
felajánlották a celldömölki
templomfelújításhoz. Így bízunk benne, hogy a leendô
pályázati kiírásokhoz szükséges önerônk biztosítva lesz.
Kiniczky István képviselô, építész, gyülekezeti tag: –
Ugyan az építési munkálatoknak nem én vagyok a kivitelezôje, de mint építész, jól
ismerem a templom építészeti anomáliáit, és mint gyülekezeti tag, szívesen segítek a
munkában.
A kilencvenes években a celldömölki evangélikus templomot alapvetôen felújították,
a templom északi oldalán jól látható a málló vakolat
aminek keretében igyekeztek
a templomot valóban széppé tenni. Mint megtérül: a hosszú távú állagmegóvás csak
tudjuk, minden épület legnagyobb ellen- akkor tud fennmaradni, ha elôbb elvégezsége a tûz és a víz. Templomunk esetében zük a megfelelô szigetelést. A templomot
a vizet, nedvességet illetôen nem sikerült illetôen kisebb nagyságrendû ugyan, de
egy igazán jó megoldást találni. Az ún. szintén állandó gondot jelent: a templom
elektro-ozmózisos eljárással igyekeztek a lábazati párkány lefedésének pótlása – vavíz kapillaritását megszüntetni – ezáltal pró- lakik rendszeresen megrongálják – ezt
bálták a talajnedvességet távol tartani. szeretnénk tartósan megoldani. További
A templom belsô terében több ilyen készü- feladat a templom teteje ereszrendszerélék is elhelyezésre került, de nem váltot- nek felülvizsgálata, karbantartása, de ez vita be a hozzá fûzött reményeket. Ahhoz, szonylag kis összegbôl orvosolható – ha sihogy egy hosszú távú állagmegóvásnak, kerül így a templomunkat megvédeni a víz
felújításnak legyen értelme, elkerülhe- ellen, a száradási idô után – mely kb. két
tetlen az utólagos, mechanikai falszigete- évet vesz igénybe – kezdôdhetnek a
lés. Van olyan elképzelés, hogy a meglé- visszaállítási munkálatok.
vô padozat is felújításra kerül, ott is szük- » Mikor kezdik a szigetelést?
ség van szigetelésre, talajpára ellen. A tég- A munkálatok idén mindenképpen elkezla sókat is tartalmaz, ez a nedvesség dôdnek – hogy meddig jutunk, az már
hatására kiütközik, és nem marad meg sem pénzkérdés. Úgy gondolom, hogy a falak
a vakolat, sem a festék. Ezt szeretnénk utólagos szigetelését el tudjuk végezni –
meggátolni. Alapvetôen a falakat és a pad- hosszadalmas munka lesz, mert a két év
lót kell tehát leszigetelni. Most a falátvá- száradást mindenképpen meg kell várnunk.
gásos, falfûrészeléses technikát szeretnénk Ezek után pedig megkezdôdhet majd a
alkalmazni, hiszen ez jelentené a legbiz- templom felújítása, melyet – bízunk bentosabb, legstabilabb megoldást. Ez techno- ne – már nem tesz tönkre a víz.
lógiától függôen olyan 8-10 millió forintos
»LOSONCZ ANDREA
beruházás. Nem kevés, de hosszú távon
3
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Nem emeltek a távhôszolgáltatás díjszabásán
2010. július 7-én soros ülését tartotta
Celldömölk Város Képviselô-testülete.
Egyik fô napirendi pontként Kovács József
rendôr alezredes, városi rendôrkapitány
éves beszámolóját hallgathatták meg a
döntéshozók és az érdeklôdôk. A két ülés
között történtekrôl Fehér László, Celldömölk Város polgármestere számolt be,
majd napirend elôtti felszólalásban
Hetényi Endre képviselô sorolta fel a választókörzetében tapasztalt hiányosságokat, végül örömmel számolt be a Szakmunkás- és Szakközépiskola elôtti közvilágítás megvalósulásáról, amely ezentúl biztonságosabbá teszi a közlekedést.
A projektek önerejéhez szükséges hitel-

felvételekrôl tárgyalt a továbbiakban a
testület. Futó István könyvvizsgáló szerint maximálisan 300 millió forint a vállalható költségvetési hiány mértéke.
A nagyprojektek közül az iskolaprojektet
illetôen dr. Fonyó Roberta tett észrevételt azzal kapcsolatban, hogy önerôként
az eredetileg megállapított 100 millió forinthoz képest 200 millió forint szerepel.
Fehér László ismertette, hogy az eredeti tervek szerint 500 millió forintos támogatást céloztak meg, de ennek elnyerése csak a második körben járt sikerrel.
A kedvezô finanszírozású pályázat eredetileg 90%-os uniós forrást és 10%-os
önerôt követelt, a második körben ez az

arány eltolódott 85%–15%-ba. Ráadásul
60 millió forintot elvontak – így alakult
ki, hogy kétszer annyi önerôt kell felmutatni, mint azt eredetileg tervezték. Az
Irányító Hatóságnál (továbbiakban IH)
kezdeményezték az elvont összeg megfizetését, erre vonatkozóan az IH-nál még
nem született döntés.
Heves vita alakult ki Puklér Géza, a
Dalkia Zrt. Dunántúli régiójának kereskedelmi vezetôje és a képviselôk között a
lakossági távhôszolgáltatási díj változását illetôen. Ezúttal a képviselôk nem álltak kötélnek: nem engedtek emelni a
távhôszolgáltatás díjszabásán.
»LA

Új autóbusz a helyi közlekedésben
Celldömölk Város Önkormányzata felelôs a helyi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatás ellátásáért, mint ilyen,
pályázatot írt ki erre a feladatra. A pályázaton Balogh Zsolt egyéni vállalkozó
nyerte el a helyi személyszállítás lebonyolítását. A korábbi szerzôdés 2010. június 30-án lejárt, ez indokolta az új pályázat kiírását, ezt követôen a nyertessel a szerzôdés megkötését, mely 2010.
július 1-jétôl 2015. június 30-ig szól. Mivel korábban is Balogh Zsolt vállalta fel
városunk közigazgatási területén a fenti szolgáltatást, a szükségletek és tapasztalatok alapján menetrend-, illetve útvonal-változtatást jelenleg nem tart indokoltnak. Ez azt jelenti, hogy a helyi járatos autóbuszok az eddig megszokott
idôben indulnak Celldömölk-vasútállo-

más – Alsóság – Ság hegy – Izsákfa között és vissza.
A pályázatkiíró a személyszállítást bizonyos feltételekhez kötötte. Hogy
mit vállalt, kérdeztük Balogh Zsolt
egyéni vállalkozót:
– A pályázati kiírás szerint a pályázónak
azt kellett vállalnia, hogy tíz évnél fiatalabb autóbuszokkal szállít 95 fô befogadóképességû autóbuszokkal, és plusz
pontot lehetett kapni a motorkorszerûségre, hogy minél kisebb legyen a városban a légszennyezettség. A jármûvek
motorjai az Euro 1-tôl kezdôdôen haladnak a legkorszerûbbekig, az Euro 6-ig. Én
egy középkategóriás, Euro 3-as jármûre, és ötéves autóbuszok indítására
tudtam ígéretet tenni. Ez azt jelenti, hogy
a helyi szállításhoz új autóbuszokat kel-

lett, illetve kell beszereznem, hiszen a
meglévôek már 10–12 évesek. Egyet
már üzembe is állítottunk, a másikat néhány hónapon belül tudjuk beszerezni.

Megnevezték polgármester-jelöltjüket
2006-ban a városban mûködô civil szervezetek és magánszemélyek, akik a város érdekében kívánnak munkálkodni, létrehozták a Cselekvô Összefogással Celldömölkért Egyesületet. Ez a – közvetetten –
több száz fôt tömörítô szervezet június 23i ülésén arról döntött, hogy polgármesterjelöltjük Fehér László lesz. Dr. Marosfalvy
Ferenc, az egyesület alapító tagja a július
6-án tartott sajtótájékoztatón elmondta:
– Mindannyian fontosnak tartjuk az elmúlt
nyolc év munkáját, melyet Fehér László a
város, az itt élôk érdekében végzett, és
melynek köszönhetôen Celldömölk sokat
változott, fejlôdött. Megmutatkozik ez
4

látványos és kevésbé látványos elemekben, melyek mind az itt élôk komfortérzetét biztosítják. Látványos fejlôdésen
ment keresztül a Fô tér, de számos épület is megújult: a mûvelôdési központ, a
bölcsôde, a mentôállomás és a kórház is.
Sôt, ez utóbbi megmaradását is jelenlegi polgármesterünknek köszönhetjük.
S mivel a megkezdett munkák egy része
még ezek után érik be, a teljes tagság azt
vallja, hogy Fehér László kapjon még lehetôséget a következô négy évre is,
hogy a megkezdett tevékenységet be tudja fejezni.
»LA

»LA
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» GAZDASÁG

A CELLCOMP Kft. a két évtized tükrében…
» BESZÉLGETÉS AMBRUS LÁSZLÓ ÜGYVEZETÔ IGAZGATÓVAL
Minden jubileum a mérleg megvonásának
igényével és a jövô terveinek kiötlésével
is együtt jár. A CELLCOMP Kft. évtizedek óta
meghatározó munkaadója kistérségünknek.
Két évtizedes jubileumot ünnepeltek, ami
azért valójában három évtizedes történet.
Errôl és egyéb más témákról is kérdeztük
Ambrus László ügyvezetô igazgatót.
» Hogy is van ez? Akkor két évtized, vagy
három?
– Harmincéves a jubileum azért, mert a
PAPST termelés harminc éve kezdôdött el
Celldömölk városában, akkor még a CELLTEX
égisze alatt. Ez még csak bérmunka volt 75
fôvel, aztán 1990. május 2-án négy jogi személy közremûködésével megalakult a
CELLCOMP Kft., de ekkor már kettôszázhatvanöten dolgoztunk. Tulajdonos lett a PAPSTMOTOREN GmbH, a CELLTEX, a BRG
Mechatronikai Vállalat és a TRANSZELEKTRO
Vállalat, mivel a külföldi vállalkozások bevonásához akkor még erre szükség volt. Két év
elteltével a PAPST cég megvásárolta a 100
százalékos tulajdonrészt, majd a történet úgy
alakult, hogy egy EBM-Mulfingen nevû cég
megvásárolta a PAPST-MOTOREN-t is, majd
összekovácsolták a két elnevezést, és 2003
októberében a cégcsoport felvette az
EBMPAPST nevet.
» A gazdasági élet természetébôl adódik,
hogy vannak hullámhegyek és hullámvölgyek. Miket tudna kiemelni az eltelt évtizedekbôl?
– Az 1990. évi megalakulástól folyamatosan
bôvült a létszám és felment nem egészen
2000 fôre. Ebben benne volt az is, hogy 1999ben megvásároltuk a volt Bakony Mûvek tapolcai gyáregységét, akik már elôtte öt évig
a beszállítóink voltak, ventilátor házakat és
lapátokat szállítottak nekünk. Elmondható,
hogy 2000-ben 2000 fô volt a CELLCOMP létszáma, majd egy éven belül elküldtünk 850
fôt. Akkor volt a telekommunikáció hisztériája, minden mobilgyártó cég úgy gondolta,
hogy karácsonyra letarolja a piacot. Ezt követôen 1250-rôl 2007-ig fokozatosan fejlôdött a létszám 1500-1550 fôre, majd
2007–2008-ban ismét jött a ma is tartó világgazdasági válság, és fél év alatt el kellett bocsátanunk 480 fôt. A tapolcai gyáregységben
a négy napos munkahetet terveztük be hat
hónapra, mely munkaszerzôdés módosításokkal járt. Ezt annak érdekében tettük, hogy a
már betanult munkaerôt ne kelljen elküldenünk. Celldömölkön a létszámleépítés mellett kellett dönteni, mert nem láttuk a jövôt.
Tapolcán még láttunk valamit. Eltelt három
hónap és megjött a megrendelés. Elôször csak
egy kicsit túlórázni kellett, majd egy hónap

után visszaálltunk az ötnapos munkarendre.
Celldömölköt is jótékonyan érintette a fellendülés, és fél éven belül 500 fôvel bôvült a létszám. A hatékonyságunkra jellemzô, hogy
csak a produktív, direkt létszámot bôvítettük,
az indirekt létszámot nem. Hatékonyságnövelést hajtottunk végre a minôség megtartása mellett. A fellendülés idén március-április táján kissé megtorpant, a létszámot már
nem bôvítettük, most viszont újra érzünk egy
kis fellendülést és Tapolcán is mintegy 20 fôvel, Celldömölkön is 15-20 fôvel bôvülünk.
Nyári idôszakra pedig tervezzük 170-200 nyári munkás alkalmazását. Nincs nyári leállás.
» A CELLCOMP megalakulása után jogosan
hangoztatta, hogy az önkormányzat a legnagyobb foglalkoztatóhoz még egy normális utat sem képes építeni. Azóta út már van,
lassan tönkre is megy újra. Milyennek érzi
a cége megbecsülését városon vagy akár régión belül?
– Eleve érdekes a kérdés, hogy mit értünk
megbecsülés alatt. Hát adókedvezményt
nem kapunk. Sôt, az a cél, hogy minél több
adót fizessünk. Ezen a téren nem érzek semmi kivételezést. Eleve nem részesülünk
olyan kedvezményekben – és ezt nem
személyeskedésként mondom – mint esetleg egy másik cég, ami csôdbe ment, újraalakult. Valószínû, hogy nem a várostól,
hanem inkább a kormánytól kaptak támogatásokat. Tehát sem munkahelyteremtô támogatást, sem egyéb más jellegû támogatást nem kapunk. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy elég kevés a kapcsolatom
az önkormányzattal. Fehér László polgármesterrel azért ez jónak mondható, jobb, mint
az elôzô városvezetéssel, de ez azért az
adott ember mentalitásától is függ. Visszatérve az elismerésre, hisz errôl is szólt a kérdés. Megtisztelve érezzük magunkat, ha egy
rendezvényünkön a polgármester megjelenik, mint ez legutóbb a jubileumi rendezvényünkön is megtörtént.
» Miben rejlik Ön szerint a cég ereje, mely
azért komoly próbatételek után is mûködik
és fontolva halad a lehetôségek függvényében a fejlesztés útján?
– Négy-öt évvel ezelôtt már bevezettük a
cégnél a humán menedzsmentet. Eleinte
nemtetszést váltott ki, hogy a dolgozókkal
teszteket töltettünk ki, hiszen az „elsô kanyarban” ez úgy jelent meg a tudatukban, hogy
’piszkálnak bennünket’, ’vizsgáztatnak’,
’nem volt elég az iskolapad?’ és így tovább.
Aztán most már egyre inkább tudatosodik
mindenkiben, hogy ez az ô érdeküket is képviseli. Tömören a lényeg: mindenkit azon a
területen foglalkoztassunk, ahol a leghatékonyabban képes dolgozni. Ezzel a dolgozó-

folyik a termelés a gyárcsarnokban

nak is nagyobb lesz a sikerélménye, jobb
kedvvel dolgozik, motiváltabb lesz, jobb teljesítményszázalékot ér el és többet keres. További erôsségek? Most már kevés az, ami tíztizenöt évvel ezelôtt elég volt, az olcsó munkaerô. A válság megtanította a németeket
is arra, hogy lemondjanak bizonyos nyári pénzekrôl, béremelésekrôl. A bérekrôl elmondható, hogy a német és magyar bérek közötti „olló” szûkül, hiszen a korábbi 1:8 arány
most már az 1:4, 1:3 arányhoz közelít. Mivel ez az elônyünk, hogy olcsók vagyunk, már
nem tartható, ehelyett az kell, hogy jó hatékonysággal, jó minôségben dolgozzunk. Ezt
még szeretnénk fokozni, növelni. A szakemberhiányról azonban szólni kell, mely akut
probléma nem csak nálunk, hanem az egész
világon. Talán Celldömölkön ez a helyi
adottságok miatt erôsebb. Ennek megoldásaként, többszöri nekifutás után talán sikerül a helyi szakközépiskolában egy gyakorlati képzést megoldanunk. Ennek az a jelentôsége, hogy a 6–8, nálunk gyakorlaton lévô tanulóból évente talán 1–2 itt ragad
nálunk, majd támogatjuk a továbbtanulásukat, akkor ezáltal is még hatékonyabban
tudjuk fejleszteni a szakember gárdát.
Ambrus Lászlóval hosszasan beszélgettünk
még a sikeres jubileumi rendezvényrôl,
amelyre Sümegen került sor, és a német
partner elismerését is kivívta. A jó hangulatot látva annak a reményének adott hangot az ügyvezetô igazgató, hogy a következô ünnepléssel nem kell várnia kerek évtized lejártáig, hanem módjuk és lehetôségük
lesz megünnepelni a CELLCOMP Kft. fennállásának 25 éves jubileumát is, hisz negyedszázad nem csak az ember, de egy vállalkozás életében is tiszteletreméltó, nagy idô.
A mostani ünnepség keretében emlékmûvet is avattak, ami stílszerûen nem más, mint
egy stilizált ventilátor. Reméljük, hogy a
szobron álló lapátok ellenére a cég továbbra is „pörögni” fog, hisz sok család megélhetése múlik a CELLCOMP Kft. sikeres mûködésén.
»ROZMÁN LÁSZLÓ
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A bio-hulladékgyûjtés elsô tapasztalatai
» BESZÉLGETÉS VASS RITÁVAL, A CELLI HUKE KFT. ÜGYVEZETÔJÉVEL
Celldömölk Város Önkormányzata már
2003 óta igyekszik elterjeszteni a lakosság körében a szelektív hulladékgyûjtést.
Ekkor helyezték el ugyanis a város területén az elsô szelektív hulladékgyûjtô szigeteket. Ez a törekvés 2007-re teljesedett
ki: azóta ugyanis a város közigazgatási területének 13 pontján mûködnek ilyenek.
Hogy kényelmesebbé tegyék a lakosság
számára a szelektív hulladékgyûjtést, a
Celli Huke Kft. a vegyes kukák mellé 2005
óta szelektív hulladékgyûjtô kukákat
(sárga tetejû kukák) is biztosít, amelybe
különféle csomagolóanyagok (petpalackok, konzervdobozok, újság- és
egyéb papírhulladék) kerülhetnek. Idén
július 1-jétôl pedig külön gyûjthetjük a
bio- illetve szerves hulladékokat is a barna tetejû kukába.

Szelektív hulladékgyûjtési naptár

Az elsô tapasztalatokról kérdeztük Vass Ritát, a Celli HUke Kft. ügyvezetôjét.
– Valóban, a pénteki (3-as) hulladékgyûjtési körzetben júliustól elindult a bio hulladékok különgyûjtése. Az elsô gyûjtônap
2010. július 8-án csütörtökön volt, 3360 kg
szerves anyagot szállítottak be a Celli
HUKE Kft. telephelyére.

BIOKUKA

» Milyen volt az új rendszer fogadtatása
a lakosság részérôl?
– A lakosság nagy része pozitívan fogadta az új szisztéma bevezetését. Ezt bizonyítja, hogy közel 400 db biogyûjtô edényt osztottunk ki, és többen jelezték, hogy a következô hetekben szeretnének csatlakozni a szelektálók táborához. Az elsô gyûjtés
tapasztalatai kiválóak: a körzetben
6

mindössze két kukára kellett kitennünk a
„NEM MEGFELELÔ MINÔSÉG”-re felhívó jelzést. A begyûjtött mennyiség jelentôsen
meghaladja más települések elsô gyûjtési eredményét. Gratulálok és köszönet a
biogyûjtôknek! Akik pedig még nem vágtak bele, hogy külön gyûjtsék a szerves
anyagokat, azokat arra biztatom, hogy igényeljenek biokukát – továbbra is ingyenesen – és környezetünk megóvása érdekében gyûjtsék külön a komposztálható
anyagokat.
» Miért szükséges az új szisztéma bevezetése?
– Még mindig nagymértékû a környezetszennyezés. Az érvényes EU-s normatívák
alapján a kommunális hulladék arányát
2014. július 1-jéig a jelenlegi mennyiség
35%-ra kell csökkenteni. Elemezve a hulladékokat, kimutatták, hogy a maradék hulladékban 50-60% a szerves anyag, az ún.
biohulladék aránya, ezért ha ezeket a viszonylag könnyen lebomló anyagokat külön gyûjtjük, a tovább már nem hasznosítható és nehezen bomló hulladék mennyisége jelentôsen csökkenthetô.

» A biogyûjtés bevezetésével hogyan
változik a hulladék elszállításának gyakorisága?
– A maradék hulladék szállítása a 3-as,
pénteki gyûjtôkörzetben MINDEN
HÁZTARTÁSBAN változik: KÉTHETENTE szállítjuk a maradék hulladékot. Azért is érdemes biogyûjtôt igényelni, hiszen a biohulladékokat április 1. és szeptember 30.
között hetente szállítjuk. Az ôszi-téli idôszakban felváltva: egyik héten a biokukát
másik héten a maradék edényt ürítjük. Így
éves szinten 12 ürítéssel több szolgáltatást
nyújtunk ugyanazon az áron, és még a környezetünket is kevésbé terheljük.
» Mikortól indul az új rendszer a város többi részén?
– 2010. október 1-jétôl az egész városban
kötelezô lesz a biogyûjtés. A biokuka ürítési napja CSÜTÖRTÖK. A maradék (vegyes)
hulladékot továbbra is a megszokott napokon szállítjuk el, de csak MINDEN MÁSODIK
HÉTEN, a hulladékszállítási naptárban feltüntetett napokon.
» Milyen hulladékok kerülhetnek a
biokukába?
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• Ételmaradék (nedves, száraz, fôtt, nyers
ételmaradék (növényi-állati)
• Élelmiszer-tisztítási hulladék (héj, mag,
magház, szár, levél, tojáshéj)
• Nem felhasznált élelmiszer (zöldség,
gyümölcs, alvadt tej, tejkészítmények, tojás)
• Szobanövény, levelek, elszáradt virág,
dísznövények, virágföld, papírtörlô, papírzsebkendô, teafilter, kávézacc, fa fûrészpor
• Kertbôl: lomb, levelek, fû, lehullott
gyümölcsök, étkezésre nem alkalmas
zöldség, gyümölcs, szármaradvány, vékony ágak (maximum 1 cm átmérôvel),
fahamu.
» Lehet-e fóliazsákot használni a kuka béleléséhez?
– A fóliazsák mûanyag, tehát nem használható a biokukában. Az összegyûjtött
konyhai szerves anyagokat kérjük szintén
nylonzacskó nélkül tegyék a biogyûjtôbe.
» Mi történik az összegyûjtött szerves hulladékkal?
– A biohulladékot komposztálással újra lehet hasznosítani, a keletkezett értékes ásványi anyagokban gazdag komposztot pl.
területek rekultivációjánál, a mezôgazdaságban talajjavítóként lehet használni.
» Az új rendszer bevezetésével hány db
kuka lesz egy háztartásban és melyiket mikor kell kihelyezni?

» KÖRNYEZETÜNK

Gyûjtôedény típusa

Gyûjthetô anyagok

Szállítási gyakoriság

SÁRGA színû tájékoztató
matricával ellátott gyûjtô

Papír, mûanyag, fém, tiszta csomagolóanyagok vegyesen

HAVONTA egyszer, minden hónap második keddjén

BARNA színû tájékoztató
matricával ellátott
biokuka

Szerves anyagok: ételmaradékok, zöldség, gyümölcs,
fû, faág, lomb, levél, virág

Április 1–szept. 30. HETENTE
csütörtöki napokon. Október 1–március 31. KÉTHETENTE csütörtöki napokon

Maradék (vegyes) gyûjtôedény

Ételmaradékkal szennyezett zsíros, olajos csomagolóanyagok, egyéb a másik
két gyûjtôbe nem tehetô
hulladék

KÉTHETENTE a gyûjtôkörzetben megszokott gyûjtési napon (hétfô, szerda
vagy péntek)

– A környezettudatos háztartásban 3 gyûjtôedény lesz. A szállítási napokról a hulladékszállítási naptárban tájékozódhat.
Aki a hely szûke miatt nem tudja elhelyezni a szelektív sárga kukát, a hasznosítható csomagolóanyagokat elszállíthatja a
városban 13 helyen mûködô szelektív
„zöld szigetre” vagy a Pápai úton mûködô hulladékudvarba, ahol a celldömölki lakosok – a hulladékszállítási díj befizetését
igazoló csekkszelvény bemutatása ellenében – hétfôtôl szombatig reggel 8.00 órától délután 5 óráig, vasárnap reggel 8.00

órától 12.00 óráig INGYENESEN helyezhetik el hulladékaikat.
– Végezetül mire hívná fel még egyszer a
figyelmet?
– Szeretném még egyszer kiemelni, hogy
a biogyûjtés beindulását követôen a maradék hulladékot KÉTHETENTE szállítjuk.
Minden háztartásba eljuttattunk egy ún.
hulladékszállítási naptárt, amelyben anyagtípusonként láthatóak a gyûjtési napok. Aki
nem kapott naptárt, kérheti a Celli HUKE Kft.
Temesvári utcai irodájában, illetve megtalálhatja Celldömölk Város honlapján.
»LOSONCZ ANDREA

VULKÁN GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDÔ

CSÚCSRA JÁR A FÜRDÔ

EGYSZERÛEN MEG KELL NÉZNI… ILYEN MÉG NEM VOLT!

Tombol a nyár, ilyenkor a
hôséget csak a hûsítô víz
enyhíti. A Vulkán fürdôn is
megnövekedett a vendégek száma: már két hétvégén is elérte csúcslátogatottságát. Bakó István, a fürdôt
üzemeltetô Városgondnokság igazgatója elmondta, hogy
a májusban kezdôdô strandszezon és a júniusi idôjárás sem
kedvezett igazán a fürdônek, hiszen mindkét hónapban hûvös, sôt hideg volt. Bízik benne – és az eredmények is azt
mutatják –, hogy a további két nyári hónap kedvezô idôjárással kényeztet bennünket – ezáltal kompenzálni tudja a kiesett bevételeket. A hétközbeni bevételek az elvárások szerint alakulnak, a hétvégiek pedig meg is haladják azt.
Sikeres programnak értékelte a vízi mozi bevezetését
Döméné Király Gabriella marketingszervezô, aki elmondta, hogy a vártnál többen, összesen 164-en voltak kíváncsiak az elsô produkcióra. A továbbiakban július 23-án a
Mamma mia!, augusztus 6-án a 40 éves szûz c. vígjátékot tûzték mûsorra. Folytatják tavaly megkezdett nagysikerû
strandpartijaikat is: július 16-án a kemenesmagasi Septeam
együttes és a Kemenesalja Néptánccsoport táncházas mûsora lesz a vendégcsalogató, augusztus 13-án pedig a répcelaki Free Time Band country zenekarral és karaoke-partival
kedveskednek az éjszakai fürdôzni vágyóknak.

Celldömölk, Sport u. 8. • 95/525-070 • www.vulkanfurdo.hu

JÚLIUSI PROGRAMOK:
07. 16., péntek: 21.30–01.00 – strandparti. Zenél a kemenesmagasi
Septeam együttes. 22.45–23.30 óráig pezsgô hangulatú táncház.
07. 23., péntek: 22.00-tól (esônap: július 24.) – szabadtéri vízi mozi –
Zenés vígjáték MAMMA MIA! címmel (ABBA film).
Belépés 21.30–22.00 óráig, záróra 00.30-kor.

AUGUSZTUSI PROGRAMOK:
08. 06., péntek: 22.00-tól (esônap: augusztus 7.) – szabadtéri vízi
mozi. Romantikus vígjáték a 40 éves szûz címmel.
Belépés 21.30–22.00 óráig, záróra 00.30-kor.
08. 13., péntek: 21.30–01.00 – strandparti – Zenél a répcelaki
Free Time Band (country zenekar). 22.45-tôl karaoke félóra.
08. 21., szombat: Ötéves a fürdô – születésnapi parti
A születésnapi partira árlista szerinti, többi programra
pedig egységesen 1.000 Ft a belépôjegy.

»LA
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Vasutasnap a ligetben

fehér lászló is méltatta a városban nagy
hagyományokkal rendelkezô vasutasságot

A Vasutas Dolgozók Szabad Szakszervezete és a MÁV Start Zrt. a város, civilek és vállalkozók bevonásával szervezett vasutasnapot, június 26-án a ligetben. A gazdag
programot kínáló rendezvénysorozat ünnepélyes megnyitóján a szervezôk nevé-

ben Palotai László köszöntötte az érdeklôdôket, és kiemelte a vasutas-társadalom
gazdasági érdekektôl független, egységes,
összetartó erejét. A megnyitón közremûködött az Ádám Jenô Zeneiskola Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény fúvószenekara, majd Fehér László polgármester is köszöntötte az elsô, szakágakat és szakszervezeteket összefogó vasutasnap résztvevôit, és emlékeztetett Celldömölk vasutas
városi funkciójára, vasúti csomóponti jelentôségére. Matéczné Németh Ágnes, a
MÁV Start Zrt. üzemeltetési vezérigazgató-helyettese és Szalai András, a MÁV Start
Zrt. szombathelyi személyszállítási szolgáltató központjának vezetôje beszéde után
a kísérôprogramoké lett a szerep, melyek
közt versenyek, különféle szórakoztató
programok várták a résztvevôket. Már a
reggeli órákban elkezdôdött a fôzôverseny,

a délelôtt folyamán még borverseny,
íjászbemutató, kispályás focibajnokság
szerepelt a programok közt. A szervezôk a
kisebbekre is gondoltak, a gyerekeknek
aszfaltrajz-versenyt hirdettek, a nevezôknek mesevonatot kellett alkotniuk. A déli órákban az ebédhez a Kemenesmagasi
Citerazenekar és Népdalkör szolgáltatott zenét, délután elôször ugrókötél bemutató
volt, majd a Kemenesaljai Mûvelôdési
Központ és Könyvtár rockys és néptáncos
mûvészeti csoportjai léptek színpadra.
A vállalkozó szellemû jegyvizsgálók alkotta csapat egy vásári komédiát adott elô,
majd a bor- és gulyásfôzô verseny eredményeit hirdették ki. A vicces versenyek
vasutas módra címet viselô programban
többek közt féksaru cipelés, acélbetétes bakancsdobó verseny várta a vetélkedni vágyókat. A késô délutáni órákban a Vati CC
fiúk country mûsorát láthatták a ligetbe kilátogatók, majd a reggeltôl estig tartó vasutasnap Tan-dem bállal ért véget.
» REINER ANITA

A Honismereti Akadémia tagjai városunkban
Idén ünnepli fennállásának ötvenéves évfordulóját az 1960-ban a Hazafias Népfront égisze alatt megalakult honismereti mozgalom, mely a rendszerváltáskor
alakult országos szövetséggé egyesületi formában. Tagjai 38. alkalommal rendezték meg az Országos Honismereti
Akadémiát, melynek minden évben más
megye ad otthont. Idén Vas megye volt
a soros, az egyhetes programsorozat tanulmányi kirándulást is tartogatott a
résztvevôk számára, melynek egyik állomásaként érkeztek városunkba. A mûvelôdési központban Pálné Horváth Mária
igazgató, önkormányzati képviselô köszön-

tötte ôket a város és az intézmény nevében, és ajánlotta figyelmükbe a helyi
éremgyûjtôk által összeállított Trianon kiállítást, majd a Kemenesalja Néptánccsoport
két tagja mutatott be mezôségi táncokat.
A honismereti akadémia celldömölki állomása után a résztvevôk felkeresték
még a megye további nevezetességeit,
honismereti szempontból jelentôs helyeit. Így városunkból a Trianoni emlékkereszthez vezetett útjuk, ahol Heim Géza,
a Kemenesaljai Trianon Társaság elnöke
ismertette a kereszt történetét. A Ság hegy
után Egyházashetye volt az úti cél Berzsenyi Dániel szülôházának megtekintésével,

majd a tanulmányút Bozsokon ért véget.
Az egyesület a honismereti akadémiák
megszervezésén, a történelem kiemelkedô évfordulóinak megünneplésén,
színvonalas és értékes elôadásokon túl
arra is gondot fordít, hogy a honismeret
terén munkálkodók legkiválóbbjait elismerésben részesítse. A kitüntetések sorában legrangosabb az országos jelentôségû életmûvel rendelkezôknek járó Bél
Mátyás Emlékplakett, melyet idén Káldos
Gyula nyugalmazott könyvtárvezetô vehetett át ötvenéves honismereti munkájának elismeréséül.
»R. ANITA

HATVAN ÉVE ÉRETTSÉGIZTEK
Egy hatvanéves érettségi találkozó nem éppen mindennapi eseménynek számít, és
jó egészségben megérni sem adatik meg mindenkinek. A Berzsenyi Dániel
Gimnázium elsô érettségizô osztálya negyvenkét fôvel éppen hat évtizeddel ezelôtt,
1950-ben hagyta el az alma mater falait. Az azóta eltelt idô természetesen rajtuk
is fogott, de egyharmaduk képviseltette magát az egyszeri és megismételhetetlen
jubileumi eseményen. Június 19-én rendezett találkozójuk kezdetén az öregdiákok,
korukat meghazudtolva még dalra is fakadtak; Márkus Aladár szervezô
kezdeményezésére újra elénekelték azt a nótát, amit diákéveik alatt egykori
igazgatójuk, Vas Károly vezényletével számtalanszor eldaloltak. Az osztály 18
elhunytjára, és az élôk sorából szintén távozott tanárokra gyertyagyújtással és néma
fôhajtással emlékeztek, majd a gimnázium jelenlegi igazgatója, Vinter József
köszöntötte a hatvan éve maturáltakat. Az érettségi találkozók szokásos
forgatókönyvének megfelelôen a legutóbbi találkozó óta eltelt öt évrôl számoltak
be egymásnak az egykori osztálytársak, majd a beszélgetések során régi történetek,
kedves emlékek, élmények elevenedtek meg, nem feledve a máig tartó
összetartozás érzését a nyolcvanhoz közeledve sem.
»RA
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» PROGRAMAJÁNLÓ
NYÁRI TÁBOROK 2010
• július 26–31. – MAGTÁR KÉPZÔMÛVÉSZ
TÁBOR. Helyszín: Illés Erika szobrászmûvész mûvésztelepe és mûhelye. (Nemeskocs, József Attila utca). Tábor tematikája: rajzolás, és festéstechnikák elsajátítása, a szobrászat alapjainak megismerése (pl.: mintázás, égetés kemencében),
interaktív és kreatív foglalkozások, kiállítás rendezés, kirándulás, fürdôzés.
Részvételi díj: 20. 000 Ft (részletfizetési kedvezmény igénybe vehetô).
• augusztus 2–6. – LOVAS TÁBOR kezdôknek. Helyszín: Sándor-major Lovarda. Táborvezetô: Szalóky Attila. Szakmai vezetô: Major Albert. Részvételi díj: 15. 000 Ft.
• augusztus 9–13. – TARISZNYÁS TÁBOR.
Helyszín: KMKK, Ság hegy, Vulkán fürdô. Táborvezetô: Lónainé Kondics Zsuzsanna. Tábor tematikája: kézmûves
foglalkozások, számháború, kirándulás,
fürdôzés. Részvételi díj: 8000 Ft.
• augusztus 9–13. – MAKETTEZÔ TÁBOR.
Helyszín: KMKK, Vulkán fürdô, tokorcsi
reptér. Táborvezetô: Géczi Zoltán. Részvételi díj: 8000 Ft.
Kul-túrák a Kôszegi Várszínházba a KMKK
szervezésében
• július 27. (kedd) 20.30 óra, indulás a
KMKK elôtti parkolóból 19.00 órakor.
I LOVE A PIANO – Malek Andrea musicalés sanzonestje- közremûködik: Illényi Katica és Walter Lochmann. Részvételi
díj: 3100 Ft (belépô + útiköltség).
• július 31. (szombat) 15. 30 – Takáts
Árpád sportriporter, író az ELMONDOM
HÁT MINDENKINEK – Életem és a sport
címû könyvének bemutatása Merseváton a Mûvelôdési Ház és Könyvtárban.
Zenés terasz
• július 31. (szombat) 21.00 óra, –
SZEGRÔL-SZÉKRÔL zenés színpadi játék
kalotaszegi népszokások és néphagyományok alapján a Mákófalvi Színkör (Erdély) elôadásában. Helyszín:
KMKK terasza.
• augusztus 6. (péntek) 21.00 óra – MEDITERRÁN HANGULATBAN – musicalek és
világslágerek fiatal elôadók tolmácsolásában. Helyszín: KMKK terasza.
• augusztus 7. (szombat) 10.00 óra – Kemenesaljai Baráti Kör találkozója
Bokodpusztán (Izsákfa). Az egyesület
várja tagjait és szeretettel hívja az érdeklôdôket, legyenek vendégei a rendhagyó „taggyûlésnek”.

» MÛVELÔDÉS

ART Kulturális Fesztivál
A lélek mélyére ható élményben részesülhettek azok a fogyatékkal élôk, hozzátartozóik,
illetve mindenki, aki ellátogatott június 26-án
a Fogyatékossággal Élô Emberek Országos Kulturális Fesztiváljára, valamint az elsôként
megrendezésre kerülô Regionális Esélyegyenlôség Napjára. Az ünnepélyen elsôként
Holpert Jenôné, a Vas Megyei Mozgássérültek Egyesülete Celldömölki Csoportjának titkára köszöntötte a megjelent szereplôket és
vendégeket. Dr. Dalos János, a Mozgássérültek Vas Megyei Egyesületének elnöke köszöntô szavai után ismertette a fogyatékosok jelenlegi helyzetét, amely az elmúlt 40–50 évben javuló tendenciát mutatott. A rendezvényen jelen volt Oláh Jánosné, a
Mozgássérültek Vas Megyei Egyesületének
alelnöke, valamint Kovács Ferenc, a Vas Megyei Közgyûlés elnöke. Az elnök köszöntôje
után Fehér László polgármester üdvözölte a
megjelenteket. Elmondta, hogy Celldömölk Város Önkormányzata az esélyegyenlôség alapelve szerint az elmúlt években több épületet
is felújított, lehetôvé téve az intézmények akadálymentes megközelítését és használatát a
fogyatékossággal élô emberek számára. Az
ünnepélyes megnyitó után a színpad a kulturális fesztiválra érkezô meghívott szereplôké lett, akik közel ötven produkcióval léptek
a nagyérdemû elé. A fellépôk az ország különbözô részérôl érkeztek a rendezvényre,
hogy megmutassák azokat az értékeket,
amelyeket magukban hordoznak. A szereplôk különbözô kategóriákban léptek színpadra, a magyar nótacsokor mellett bohózatok, táncjelenetek, szavalatok és énekes
produkciók színesítették az elôadás repertoárját. A színvonalas, széleskörû teríték a különbözô fogyatékossággal élô szereplôk elôadásában abszolút hiteles és szívszorító volt.
A Regionális Esélyegyenlôségi Nap és ART Kulturális Fesztivál idején jelen volt dr. Hegedûs
Lajos, a Mozgáskorlátozottak Egyesületei
Országos Szövetségének elnöke, aki a megjelent vendégekhez a fogyatékossággal élô
emberek helyzetérôl, jogairól szólt röviden.

A MEOSZ elnöke beszédében ismertette az
ENSZ Konvencióban foglalt kötelezettségekkel kapcsolatos elvárásokat, alapelveket.
Elôadásában hangsúlyozta, hogy a fogyatékossággal élôk a társadalomnak értékei, akik
tovább tudják adni a szeretetet.
A kulturális fesztivállal párhuzamosan a Regionális Esélyegyenlôségi Nap keretében
otthon készített házi sütemények versenyére is sor került a KMKK épületében, a résztvevôk sport programokon is részt vehettek,
így tartalmas programokkal tölthették idejüket. A délutáni mûsorok után a kulturális fesztivál és a süteménysütô verseny eredményeinek kihirdetésére került sor, ahol az eredményes szereplôk értékes díjakat vehettek át a
zsûri elnökétôl, Pálné Horváth Máriától. A rendezvény fôszervezôje, Holpert Jenôné a nap
végén köszönetét fejezte ki a zsûrinek és támogatóknak, értékelésében a tavalyihoz képest egy jobb színvonalú mûsorról számolt be,
amelyre jövôre újra ugyanitt várja a vendégeket.
Az ART 2010 mûvészeti fesztivál celldömölki illetve kistérségi vonatkozású eredményei:
JELENET – 3. hely: Sorstársak és barátok show
mûsora, Celldömölk. VERS- ÉS PRÓZAMONDÁS –
2. hely: Szabó Petra, Celldömölk-Nagysimonyi. ÉNEKKAROK – 2. hely: Sorstársak és barátok kórusa, citerán kísért Molnár József, Celldömölk. ÉNEK-ZENE (DAL) – 1. hely: Farkas Kálmán, Celldömölk- Nagysimonyi. TÁNC – 3. hely:
Horváth Kitti, Novák Fanni kötéltánca, Celldömölk.
SÜTEMÉNYSÜTÔ VERSENY
Édes sütemények kategóriája
I. hely: Szabó Lászlóné, Celldömölk
I. hely: Laczi Ferencné, Celldömölk
II. hely: Simon Istvánné, Celldömölk
Sós sütemények kategóriája
I. hely: Kunyik József, Celldömölk
II. hely: Elek Lászlóné, Celldömölk-Nagysimonyi
III. hely: Simon Istvánné, Celldömölk
»VAJDA ZSUZSA

Zenés terasz
Július 31-én Zenés terasz címmel négy
hétvégés programsorozatot indít a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár.
A nyári rendezvényrôl Pálné Horváth Mária
intézményvezetôt kérdeztük:
– A négy elôadásból álló rendezvénysorozat
keretében különféle zenei mûfajok elevenednek meg a mûvelôdési központ teraszán. Esténként kilenc órakor kezdôdnek majd ezek
a programok. Az elsô hétvégén Erdélybôl a
mákfai hagyományôrzô csoport lesz a vendé-

günk, akik olyan népzenei elôadást hoznak
magukkal, melyben a népi humor pajzán, vaskos tréfáit is bemutatják népzenével és néptánccal ötvözve. A következô hétvége valószínûleg egy olasz zenés est lesz, ezt követôen
Szerbiából érkezik hozzánk egy hagyományôrzô néptánccsoport. A negyedik hétvége pedig a nyárbúcsúztató lesz, ami egy olyan mini rock-fesztivált jelent, melyen a helyi és meghívott rock zenekarok fognak szerepelni.
»REINER ANITA
9
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Esélyegyenlôségi Fórum
A Celldömölk Város Önkormányzata által
elnyert ”Esélyegyenlôségi program végrehajtása Celldömölk városában” címû pályázat keretein belül fórum megtartására került sor május 11-én a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár aulájában. A rendezvény célja a pályázat
részletes megismertetése, a már elvégzett feladatok bemutatása volt az összes
érintett közoktatási intézmény pedagógusai és a projektben közremûködô szervezetek munkatársai számára.
A fórum kezdetén Lampért Gyöngyi, a projekt menedzsere köszöntötte a szép szá-

mú hallgatóságot. Bemutatta a projekt sikeres végrehajtásáért felelôs személyeket,
majd röviden ismertette a projekt legfôbb
tartalmi elemeit. Elmondta, hogy a program fô célja a halmozottan hátrányos helyzetû, hátrányos helyzetû és sajátos nevelési igényû gyermekek felkarolása és felzárkóztatása. A projekt érinti a város valamennyi nevelési-oktatási intézményét,
így az óvodát, az általános iskolát és a középiskolákat, vagyis a város 3–18 éves korosztályát. A programok kötelezô részét képezik a pedagógusok továbbképzései is,
valamint a pedagógiai programok esélyegyenlôségi szempontú átdolgozása, me-

lyek már csak a következô tanévben valósulnak meg. Az egyes intézményekben
szakmai vezetôk irányítják a munkát.
Rajtuk kívül több mint 50 pedagógus
vesz részt folyamatosan a program megvalósításában. Az egyes intézmények
nemcsak saját területükön végeznek munkát, hanem szoros kapcsolatot ápolnak
egymással is. A projektmenedzser után az
egyes területeken folyó munkát részletesebben a szakmai vezetôk illetve a pedagógusok mutatták be kollégáiknak. Az
esélyegyenlôségi projekt 2011. júliusában
zárul.
»TAKÁCS M. TÜNDE

Ismét szépen szerepelt a Tücsök Bábcsoport
A tavasszal rendezték meg Szombathelyen a Zrínyi Ilona Általános Iskolában a regionális angol nyelvû drámafesztivált. Két
korcsoportban folyt a verseny, az óvodások
és alsó tagozatosok mellett a felsôsök és a
középiskolások mérhették össze tudásukat.
A Tücsök Bábcsoport az Elillant a pecsenye,
angolul „The roast duch escaped” c. mesejátékot adta elô.
A zsûri az elôadást ezüst minôsítéssel jutalmazta. Ezen kívül Bárány Márk megkapta a
legjobb bábjátékos különdíját is. A darab írója Gergely Ilona, fordítója Kiczenko Mária, rendezôje pedig a csoport vezetôje, Nagy Márta

volt. A darabot angol tagozatos bábcsoportos gyerekek tanulták meg. A cél a szórakoztatáson kívül az angol nyelv gyakorlása volt.
Nem az elsô idegen nyelvû próbálkozása volt
ez a csoportnak. Játszottak már német és eszperantó nyelven is. Az utóbbival elsô díjat
nyertek Zágrábban, 1987-ben. A XVII. Gyermekbábosok Országos Fesztiválján, Egerben is szépen teljesítettek a gyerekek. A háromnapos rendezvényen 18 csoport mutatkozott be. Vas megyét itt is a már évek óta
kiemelkedô teljesítményt nyújtó Tücsök Bábcsoport képviselte. Aktuális témát dolgoztak
fel: Punktum címû darabjuk a környezetvédelemrôl szól. A zsûri kiemelte, hogy az

elôadás nem direkt módon nevel a környezetvédelemre. A Magyar Bábjátékos Egyesület különdíját is hazahozta a csoport. Ezt a díjat az önfeledt játékért, a bábok szakszerû
mozgatásáért ítélték oda. A darab szövegkönyve Pethô Ferenc és Nagy Márta munkája. A bábokat és a díszleteket is Pethô Ferenc
készítette. Az „ezüstcsapat” tagjai: Gálik
Milán, Könczöl Gergô, Bárány Márk, Bárány
Dávid, Deutsch Máté, Hajba László, Fürdôs
Martin, Pápai Dominik, Enesey Szabolcs.
A Tücsök Bábcsoportnak a nyári szünetben is
lesznek elôadásai: Kemenesszentmártonban
július 17-én, Bobán pedig augusztus 31-én.
»T.M.T.

A furulya hangja
Tarczi Réka, az Ádám Jenô Zeneiskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény növendéke az utóbbi idôben
több versenyen is kiemelkedô eredményeket ért el. Legutóbb az Országos
Czidra László Furulyaversenyen végzett
elsô helyen, ebbôl kifolyólag kérdeztük korábbi zenetanulmányairól és jövôbeni terveirôl.
» Mióta foglalkozol zenével, furulyázással?
– Most már tizedik éve járok az Ádám Jenô Zeneiskolába, ahol kezdetben szolfézst tanultam, majd sokáig gondolkodtam,
hogy milyen hangszer mellett kötelezzem
el magam. Az évek során több hangszert
is kipróbáltam, végül a furulyára esett a választásom. Igaz, a furulya mellett régebben fuvolán is játszottam, de most már
nem nagyon jut rá idôm. A zeneiskolában
10

zongorázni tanulok még, és vasárnaponként a református templomban orgonázni szoktam.
» Ezek szerint a zene már az életed részévé vált. Milyen versenyekre emlékszel
vissza szívesen?
– Régebben megyei versenyeken szerepeltem, legutóbb pedig két nagyobb versenyen indultam. Áprilisban a keszthelyi Helikon Ünnepségeken komolyzene hangszerszóló kategóriában kaptam fôdíjat, amelyen
közel 120 nevezô indult többféle hangszeren. Májusban az Országos Czidra László Furulyaversenyen szereztem elsô helyezést,
ahol a kötelezô mû mellett szabadon választottként Sammartini B-dúr szonátáját
szólaltattam meg. A versenyekre való felkészülésben sokat segített Bejcziné Németh
Tünde tanárnô, aki a fellépéseken zongorán szokott kísérni.

» Milyen pályán készülsz továbbtanulni?
Tervezed a késôbbiekben a zenével való
foglalkozást?
– Mivel jövôre érettségizem, ezért már gondolkodom a továbbtanuláson is, de nem döntöttem még véglegesen. Elsôsorban zenei pályán szeretném folytatni a tanulmányaimat,
de a bölcsészettudományi kar is nagyon vonz.
Tisztában vagyok azzal, hogy egy zenésznek
nehéz elhelyezkedni, de úgy gondolom nem
lehetetlen. Több ismerôsöm Bécsben tanul,
ezért a külföldi továbbtanulás gondolata is
megfordult már a fejemben.
»VAJDA ZSUZSA
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Tart a nyári veszélyektôl?

»kérdez: reiner anita

»fotó: gyuricza imre

Pethô
Imre

Különösebben nem tartok a
nyári veszélyektôl, mindent
el lehet kerülni megfelelô
odafigyeléssel és óvintézkedéssel. Például ha nem muszáj, nem kell kint tartózkodni a nagy hôségben; és ajánlatos megválasztani az idôpontot, mikor menjünk ki a napra,
így nem fenyeget a leégés veszélye. Szerencsére allergiás
nem vagyok, így a parlagfû-virágzás nincs rám hatással.
Szúnyog sajnos nagyon sok
van idén, a kerti munkáknál
fôként vigyázni kell velük. Jó
lenne, ha irtanák ôket, de ez
megint pénz kérdése.

Varga
Lászlóné

A nyár folyamán több mindenre oda kell figyelni, ha el
akarjuk kerülni az esetleges
veszélyeket. Rengeteg szúnyog van, és a csípésük is nagyon kellemetlen. Elektromos
szúnyogirtót használok ellenük, de állandóan azt sem
lehet, mert idegrendszeri károsodást okoz. A napsütés
szempontjából a déli órákat
kerülöm, strandra is csak délután négy óra után megyek,
hiszen a celli fürdôn egyelôre
nehéz árnyékot találni. A nagy
melegben természetesen az
ételek romlandóságát is jobban figyelembe kell venni.

Pajor
Szilvia

Sajnos több mindenre is allergiás vagyok, nyáron fôként a
parlagfû virágzása jelent rám
nézve veszélyt. A nagy hôségben és erôs napsütésben természetesen a leégésre, napszúrásra is vigyázni kell. Nem
szoktam leégni, de azért óvatos vagyok. Három óra elôtt
nem megyek ki a napra, vagy
ha igen, csak magas faktorszámú krémmel. Az idén sajnos
rendkívül sok a szúnyog, engem nagyon szeretnek is, így
elektromos irtóval, szúnyoghálóval védekezem ellenük.
Egyébként Pesten, ahol lakom, szerencsére irtják ôket.

Jánossy
Jenô

Szerintem nyáron a közlekedésben is több a veszély, így
az utakon is jobban kell figyelni. A klímánk sajnos nagymértékben megváltozott, felborult az egyensúly. Ez azért
szomorú, mert az emberiségnek köszönhetô, hiszen beleavatkoztunk a természet
rendjébe. A napsütés az utóbbi években perzselôvé vált, és
a hôség is a normális mértéket meghaladja. Ez ellen persze nem lehet védekezni, legfeljebb kerülni a napot, és
megelôzni a leégést. Veszélyt
jelent a rengeteg szúnyog és
rendkívüli csípésük is.

»Kérdezze meg…

A NYÁR VESZÉLYEI
Végre itt az igazi nyáridô, de ez, fôleg a vakációzók számára, több
veszélyt is rejt magában. Dr. Kovács Zoltán háziorvos kiemelte többek között a rovarcsípéseket, amelyeket szinte lehetetlen megelôzni. Hiába a rovarriasztó szerek, ezek csak ideig-óráig védenek, és
mindig vannak olyan rovaregyedek, amelyek immunisak lehetnek
ezen szerek iránt. Az idei nyáron szúnyoginvázióval nézhetünk szembe, a kellemetlen rovarok nagy számú megjelenése a felnôttek mellett a gyerekeket még komolyabban veszélyezteti. A rövid idôn belüli, nagy számú csípés ugyanis komoly allergiás tüneteket válthat
ki. Kialakul az allergiás bôrreakció, az arra érzékeny kicsiknél erre
fokozottan figyelni kell. A leghatásosabb kezelés: kalcium tabletta azonnali bevétele és megfelelô gél, kenôcs alkalmazása. Ez a
gyerekek mellett a felnôttekre is vonatkozik. Nyáron elengedhetetlen az óvatos, megfelelô mértékû napozás az erôs UV-B sugárzás miatt. Kerülni kell a tûzô napon való tartózkodást a délelôtt 11
óra és délután 15 óra közötti idôszakban, amikor is az UV sugárzás jelentôsen túllépi a megengedett egészségügyi határt. Az átlagosnál fehérebb bôrûek számára különösen fontos az óvatosság.
Ez azokra is vonatkozik, akik testfelületén a megszokottnál több
anyajegy is található, fôleg a gyermekek esetében. Napszúrás tünetei esetén, amelyek fejfájás, hányinger, hôemelkedés vagy láz,
levertség – fontos, hogy az illetôt minél elôbb árnyékos, hûvös helyre vigyük. E mellett ügyeljünk a megfelelô folyadékbevitelre is: elsôsorban ásványvíz, gyümölcslé vagy tea formájában a kiszáradásos tünetek elkerülése végett. Ez gyerekeknél még kiemelkedôbb
fontosságú. Ezek mellett a strandolók ügyeljenek még a különbözô bôr- illetve gombás fertôzések tüneteire is, amelyek nyáron szintén gyakoribbak az év többi idôszakához képest.
»PH

Kérdezze meg… címû közéleti fórumsorozat következô vendége: Fehér László, Celldömölk Város polgármestere,
több civil szervezet, az Együtt
Celldömölk Városért Egyesület
polgármester-jelöltje is. Téma: Kérdezze meg Fehér Lászlót a városban folyó fejlesztésekrôl, a polgármesteri hivatal
zavartalan mûködésének biztosításáról, az oktató-nevelô
munka folytonosságáról, a zavartalan iskolakezdésrôl. A fórum 2010. augusztus 10-én, kedden 18.00 órakor a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár galériáján kerül megrendezésre az Együtt Celldömölk Városért Egyesület szervezésében.

Hirdessen

az Új Kemenesaljában!
TELEFON: 70/338-9880
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Újra NB II-esek férfi kéziseink
Egy év megyei bajnokságban eltöltött idô
után, a CVSE-Mávépcell férfi kézilabdázói ôsztôl újra az NB II-ben folytatják. Az elmúlt szezon értékelésére Szabó Lórántot, a férficsapat edzôjét és a kézilabda-szakosztály vezetôjét kértem meg.
» Az ôszi szezon után listavezetôként várta a
folytatást a csapat. Történt-e változás a keretben, és változott-e a célkitûzés a tavaszra?
– Remek ôszi szezont produkált a csapat, és
ennek ismeretében nem is lehetett más célunk, mint amit már a bajnokság elôtt is megfogalmaztunk, történetesen, hogy a CVSE a szezon végén az NB II-be jusson. A keretben változás nem volt, összeszokott, rutinos játékosokkal vártuk a folytatást.

a képen állnak: szabó lóránt szakosztályvezetô,
novák istván technikai vezetô, bakonyi szabolcs,
kazári attila, lászló bálint, németh lászló,
mészárics lászló. guggolnak: berghoffer sándor,
németh zoltán, süle dániel, lendvai roland,
koronczai gábor, ahmetovics damír, kozma bálint

» A kitûzött célt sikerült elérni magabiztos
gyôzelmeket aratva, másodikként jutottak fel
újra a másodosztályba. Melyek azok a tényezôk, amelyekkel a Celldömölk ki tudott emelkedni a mezônybôl?
– A legfontosabb tényezô a játékosállomány.
Ezek a fiúk nem megyei szintû játékosok, sokkal képzettebbek annál, és a kiesés után meg
akarták mutatni, hogy van helyük az NB II-ben.
Ki kell emelnem a csapat taktikai fegyelmét
és a kiváló állóképességet is, hisz nagyon sok
mérkôzésen kiütközött, hogy sokkal jobban bírjuk erôvel, mint riválisaink. Nagyon figyelemre méltó adat, hogy a bajnokság végén plusz
120 gólos gólkülönbséget értünk el. Külön
öröm még számomra, hogy 14–18 fôs az
edzéslátogatottságunk, ami azért munka
mellett nem kis terhet ró a fiúkra.
» Melyik mérkôzésre emlékszik vissza szívesen, és melyik volt az, ami csalódást okozott?
– Azt hiszem, a legörömtelibb a Gyôri ETO
Szurkolók ellen aratott siker. Erre a mérkôzésre egy meglehetôsen tartalékos csapattal érkeztünk, és egy kicsit tartottam is a találkozótól. Ennek ellenére az elsô perctôl az utolsóig rendkívül fegyelmezetten és harcosan játszottak a fiúk, és végig kézben tartották a
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meccset. A legkellemetlenebb élmény az utolsó fordulóban elszenvedett vereség volt.
Hazai pályán gyôzelemmel szerettünk volna
búcsúzni közönségünktôl és a megyei osztálytól, de sajnos a végén egy góllal alulmaradtunk a Kapuvárral szemben. Ez a vereség
egyúttal azt is jelentette, hogy a kapuváriak
nyerték a bajnokságot, mi pedig másodikként
jutottunk fel a magasabb osztályba. Ezzel a
helyezéssel a vasi csapatok közül mi bizonyultunk a legjobbnak.
» Kérem, értékelje pár mondatban a játékosokat!
– Az értékelést a kapus poszton kezdeném.
Remek igazolásnak bizonyult Mészárics László, aki végig kiegyensúlyozott, jó teljesítményt
nyújtott, de Dénes Ákos és Kozma Bálint játékával is elégedett vagyok. Mezônyben a legkiemelkedôbb teljesítményt Kazári Attila és
Berghoffer Sándor nyújtotta, végig nagy hasznára voltak a csapatnak. Berghoffer nem
csak házi gólkirály lett, de a bajnoki mezônyben is az élmezônyben végzett. László Bálint,
Ahmetovics Damir, Fuksz András, Süle Dániel,
Németh Zoltán, Németh László és Bakonyi Szabolcs játéka is az egész szezon során kiegyensúlyozott volt, mindenki nagyon fegyelmezetten és nagy kedvvel játszott. Ludvig József védekezésére sem lehet panasz, megbízhatóan
oldotta meg feladatát. A fiatalok közül Horváth
Máténak és Könczöl Bencének is sikerült
beilleszkednie a csapatba, Derzsényi Gábort
egy kicsit visszavetette a sérülése. Összességében azt mondhatom, hogy mindenki megtette a magáét, és végig remekül, nagy akarással játszottak játékosaim.
» Várhatunk-e valamilyen változást a játékosállományban vagy a szakmai stábban?
– A játékosok közül egyelôre nem tudunk távozóról vagy érkezôrôl, valószínûleg együtt
marad a gárda, viszont az NB II-re már nem

én készítem fel ôket, ugyanis új edzô érkezik.
Nevet még nem szeretnék mondani, hisz a felkészülés csak augusztus elején kezdôdik. Természetesen az ô véleménye is befolyásolja
majd a jövô évi keretet. A szakmai stábban
egyéb változás nem lesz, a szakosztályt továbbra is én vezetem, és Novák István intézi a csapatok körüli ügyeket, neki ezúton is szeretném megköszönni precíz, áldozatos és
kiemelkedô munkáját.
» Adottak-e a feltételek a másodosztályhoz?
– Úgy érzem, az eltelt egy évben sikerült teljesítenem azt, amit célként kitûztem magam
elé. A csapattal visszajutottunk az NB II-be, és
a pénzügyi helyzetünket is stabilizálni tudtuk.
Ebbôl adódóan az indulásunk nem lehet kérdéses, de új névadó szponzor után kell néznünk. További kiadásokat jelent az osztályváltáson kívül, hogy a bajnokságot átszervezik,
a következô szezonban már az NB II-ben is alsó- és felsôházi rájátszás lesz. Ez minden csapatnál jelentôs pluszköltségekkel jár. Támogatóink szerencsére eddig is voltak, akiknek
ezúton is köszönettel tartozom, és remélem,
hogy a jövôben még többen állnak a celli kézilabda mellé.
» Milyen szereplést vár a fiúktól az NB II-ben?
– Mint már az elején említettem, ez a játékosállomány NB II-es színvonalú, így mindenképpen a középmezônybe várom a csapatot.
Reményeim szerint a felsôházi rájátszásba sikerül bejutnunk, de ha csak az alsóházból tudjuk elérni a középmezônyt, akkor sem leszek
elkeseredve.
A csapat legeredményesebb góllövôi:
1. Beghoffer Sándor
111 gól
2. Bakonyi Szabolcs
75 gól
3. Kazári Attila
60 gól
4. Koronczai Gábor
50 gól
5. Lendvai Roland
47 gól
»CSUKA LÁSZLÓ

ASZTALITENISZ BAJNOKI MÉRKÔZÉSEK
NB II. – Gyenesdiási ASE – CVSE-MÁVÉPCELL-WEWALKA II. 12:6
Ölbei Péter 3, Lukács Balázs 1, Orbán Renátó 1, Ölbei-Lukács páros.
AZ esélyesebb hazai csapat magabiztosan gyôzött.
NB III. – CVSE-MÁVÉPCELL-WEWALKA III. – Tarczy DSK Pápa 14:4
Fehér László 4, Tamás László 4, Balázs Gyula 3, Balázs Béla 1, Fehér – Balázs B.,
Tamás – Balázs Gy. párosok.
A várakozásnak megfelelôen sima hazai gyôzelem született a Pápa ellen az
utolsó fordulóban. A celli gárda megszerezte a bajnoki címet.
CVSE-MÁVÉPCELL-WEWALKA IV. – Gyôri Elektromos II. 8:10
Máthé Gyula 4, Teket Attila 2, Szabó Ferenc 1, Máthé-Szabó páros.
Volt esélye a cellieknek pontot szerezni az ezüstérmes vendégek ellen, de a
végjátékban ôk jobban összpontosítottak.
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Izgalmak az uborkaszezonban
Az uborkaszezon legizgalmasabb témái,
hogy melyik csapat hol indul, melyik játékos
hova igazol, most is megmozgatja a
különbözô hírportálok szerkesztôit, jól, vagy
kevésbé jól informált olvasóit. Ami biztos:
három év után a Gyôr Megyei Labdarúgó
Szövetségtôl az NB III. versenyrendezését a
zalaiak veszik át. Sokak szerint nehéz lesz a
megszokott színvonalat tartaniuk majd. A
hírek szerint három csapat: a Körmend, a
Csesztreg és a Badacsonytomaj lehetôsége
ellenére nem nevez az idei küzdelmekbe,
tovább tetézi a problémát, hogy a megyei
bajnokok fele sem vállalja a magasabb
osztályt. Két eset van, de ebben a végsô szót

a frissen alakult MLSZ felsô vezetésének kell
kimondania: vagy ötre, esetleg négyre
csökken a csoportok száma, vagy a kiesôkkel
és a megyei másodikakkal töltik fel a
mezônyt legalább 14 csapatra. Mindenesetre
a Bakony-csoportban az utóbbi idôk
legerôsebb mezônye kezd kialakulni, az NB
II. két kiesôje a Hévíz és a ZTE II. jelen helyzetben ide kerül besorolásra, a Bük kezdeményezte a visszasorolását, a Várpalota
szeretne a Dráva-csoportból átkerülni, miként
a Nagykanizsa is ide tartozónak érzi magát
(most nem mindegy, hogy zalaiak a versenyszervezôk). Veszprém megyébôl a második
Balatonfüred szívesen vállalná a magasabb

Településrészek focija
Városunkat az NB III-ban szereplô Celldömölk mellett, két kis csapat képviseli még
a felnôtt nemzeti labdarúgó-bajnokságban.
Mindketten a megyei III-ban szerepelnek
immáron évek óta. Idén is a kisebbik településrész csapata, az Izsákfa szerepelt
jobban, igaz, a bajnoki érem ezúttal elmaradt. A bajnoki címet ezúttal a Simaság érdemelte ki, mellette az ezüstérmes
Ostffyasszonyfa is a következô szezont
egy osztállyal feljebb kezdheti majd. A Simaság, gyôzelmei mellett, egy vereséggel
és egy döntetlennel zárta a szezont, a döntetlent éppen az ezüstérmessel vívta, de

ami a lényegesebb, egyetlen vereségét a
végül az ötödik helyen végzô izsákfaiaktól
szenvedték el még ôsszel. A szezon legjobb
félidejét játszották akkor a Kodó-partiak, az
1-1-es félidôt követôen 6-2-re verték a késôbbi bajnokot. A sok gól mindig benne volt
a csapat játékában, több mint három gólt
rúgtak meccsenként, viszont a dobogós helyezésbe került az, hogy aránylag sokat is
kaptak, majdnem kettôt meccsenként. A
gólkirályi cím is Izsákfára került, a hajdan
a celli ifiben nevelkedett Simon Péter
egészen kiváló teljesítménnyel 34 gólig jutott. A lépést tulajdonképpen csapattársa,

osztályt, az infrastruktúrájuk és az anyagiak
meglennének hozzá. A Celldömölk helyzete nem lesz könnyû tehát idén sem, a felkészülésre, csapatépítésre nem túl hosszú
idôt ad a nyári szezon. Az átigazolási idôszak
elsô vesztesége Borsos Dániel távozása Pápára, biztos érkezô még nincs. A csapat felkészülési találkozói a következôk: július 17.,
10.30 Celldömölk – Kemenesmagasi; július
21., 18.00 Sárvár – Celldömölk; július 24., 10.30
Celldömölk – Haladás II.; július 28., 18.00
Répcelak – Celldömölk; július 31. Négy Városok
Tornája, Barcs; augusztus 4. Pápa II. idôpont és
helyszín még nincs; augusztus 7., 10.30 Ajka – Celldömölk.
»DOTTO
Nyôgéri Norbert tartotta vele, de csak a tavaszi szezonig, mert akkor ô eligazolt az NB
III-as Sárvárhoz. Fél szezonban elért 16 gólja így is elégséges maradt a gólvadász rangsor 4. helyéhez. Az alsóságiak gólkülönbsége pont fordítottja az izsákfainak, ôk rúgták a 43 gólt és kapták a 70 gólt a 22 forduló alatt. Ez a teljesítmény a nyolcadik
helyre volt elégséges, volt 8-0-s gyôzelmük
és volt ugyanekkora különbségû vereségük
is. A legjobb góllövôjük Horváth Arnold lett
7 góllal. Míg az új szezonban az ambiciózus izsákfai vezetés minden bizonnyal a dobogó valamelyik fokát célozza meg, az Alsóság helyzete kissé bizonytalan, de remélhetôleg ôk sem fognak hiányozni az ôszi
névsor-olvasáson.
»DOTTO

Czupor Attila országos sakkbajnok
Ifjabb Czupor Attila, a celli sakktehetség a tíz
éven aluli kategóriában megszerezte a
2010-es év országos bajnoki címét. Az ifjú
sakktitán már az elmúlt években is bizonyította tehetségét eme sportágban. Az országos bajnokságra ez évben Budapesten, a
Testnevelési Fôiskolán került sor június 26a és július 4-e között. Ötvennégyen indultak
az ô kategóriájában a kilencfordulós versenyen. Attila jól kezdett, és ezt a teljesítményét még fokozni is tudta, ahogy teltek a napok. Az utolsó három fordulóban, ahol nagyon erôs – hat fôs – mezôny jött össze, hoz-
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CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
megjelenik kéthetente

ta a három legnehezebbnek tartott partiját,
meggyôzô játékával. Így összességében a
megszerzett 7 és fél pontjával megszerez-

te a bajnoki címet. A celldömölki sakktehetség így, mint elsô helyezett eldöntheti,
hogy ôsszel a grúziai Európa-bajnokságon,
vagy a görögországi világbajnokságon indul
Magyarország színeiben. Mindkét versenynek természetesen komoly anyagi vonzata
is van. Városunk, Celldömölk immáron ifjú országos sakkbajnoka várja leendô szponzorok
jelentkezését, akik biztosítanák, hogy Attila nemzetközi szinten is bizonyítani tudja
sakktudását, improvizatív játékát, azaz tehetségét eme sportágban.
»PH

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

Dummel Ottó, Farkas Gábor, Káldos Gyula (nívódíjas), Reiner Anita, Rozmán László, Takács Mária, Horváth
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Vönöcki pálinkafesztivál
Az I. Vas Megyei Pálinka Verseny és Fesztivál programja kicsiknek, nagyoknak lehetôséget biztosított a szórakozásra. A 2010. június 26-án,
Buti Károly gyümölcsösében
megtartott rendezvényen a
gyerekek birtokba vették az
ugráló várat, kipróbálhatták
üvegfestô és gyöngyfûzô tudományukat. A felnôttek pedig
végiglátogathatták a standokat, és finomabbnál finomabb
pálinkákat kóstolhattak.
A nap elsô fellépôje a Kemenesalja Néptánccsoport volt,
vidám, lendületes elôadásukkal

megalapozták a rendezvény
sikerét. Délután a Vati Fiúk
Country Club és a Linedance
Group fellépése, majd a
Shahrazad hastánccsoport bemutatója fokozta a jó hangulatot. Este a Fountain zenekar egy
szombathelyi elôzenekarral zárta a programot.
A versenyre hetvenkét nevezés
érkezett, a gyôzteseket a 9 tagú szakmai zsûri június 17-én,
Szombathelyen választotta ki,
élén dr. Panyik Gáborné, a
Corvinus Egyetem szeszipari
tanszékvezetôjével. A négytagú társadalmi zsûri elnöke
Mérei Tamás, a Savaria Szimfo-

» T Á J É K O Z T A T Ó
TISZTELT CELLDÖMÖLKI LAKOSOK!
Bizonyára mindannyiuk számára ismert, hogy Celldömölk
Város Önkormányzata állami kártalanításból új Városházát
építtetett, mivel a jelenlegi hivatal mûködésének helyszínéül
szolgáló épületet, annak korábbi tulajdonosa, a Pannonhalmi
Bencés Fôapátság kapta vissza.
A mûszaki átadást követôen kerülhet sor arra, hogy az új
épületben megteremtsük az ügyfelek fogadásához
szükséges feltételeket. Ehhez a jelenlegi épületbôl át kell
vinnünk az irattárat, a bútorokat és az informatikai
rendszert.
A költözésre 2010. augusztus 2. és 6. között kerül sor. Ezen
idôszakban nem tudunk ügyfélfogadást tartani, amiért elôre
is elnézésüket kérem. Egyben tájékoztatom ügyfeleinket,
hogy a hatályos jogszabályok alapján az okmányirodai
ügyeiket – a lakcímbejelentéssel és a vállalkozással
kapcsolatos ügyek kivételével – a fenti idôszakban is el tudják
intézni az ország bármely okmányirodájában.
Bízva abban, hogy azt a kellemetlenséget, amely az
ügyfélfogadás ezen rövid ideig tartó szüneteltetése okoz
a város lakói számára, az új Városháza feledtetni tudja azzal,
hogy megfelelô helyszínt biztosít ügyeik gyors és szakszerû
intézésére.

nikus Zenekar igazgatója volt,
ôk Fesztivál Közönségdíjat osztottak.
A megye legjobb pálinkája szilvából készült, és a magyarlaki
Nagy Károly büszkélkedhet vele. Díjakat három kategóriában ítéltek oda: gyümölcs-,
törköly-, és ágyas pálinkák versengtek.
Buti Mónika, a fesztivál egyik
szervezôje, elmondta, hogy az
év elején, egy szakmai napon
született meg az ötlet, a bérfôzde tulajdonosok és a Szombathelyi Vám- és Pénzügyôri Hivatal találkozóján. Szponzorokra
nagy szükség volt, a család, a

buti károly oklevelet
vesz át palotás józseftôl

baráti és ismerôsi kör kivette a
részét az elôkészületekben és
a lebonyolításban is.
Folytatás biztosan lesz, a tervek
szerint évente a megye másmás pontján rendeznék meg a
fesztivált.
KOVÁCS JÚLIA

» APRÓHIRDETÉS
Celldömölkön zöldövezetben, kétszobás családi ház, garázzsal, kerttel, melléképületekkel, eladó. Érdeklôdni: 06/70/771-3754 telefonszámon.
Celldömölkön a 11 emeletesben (lifttel), 5. emeleten kétszoba-hallos lakás fehér konyhabútorral, redônyôkkel, erkéllyel, földszinti tárolóval, SÜRGÔSEN, OLCSÓN ELADÓ! ÁR: megegyezés szerint. Érdeklôdni: 06/70/572-0939, 06/70/572-2227, 06/95/420-618-as telefonszámokon.
Alsóságon 65 m2-es, családi ház fürdôszobával, melléképületekkel, rendezett kerttel-udvarral eladó. Irányár: 5,5 millió Ft. Érdeklôdni: 06/
20/3907-186-as telefonszámon.
Alsóságon 50 m2-es, régi tipusú családi ház, nagy udvarral, melléképületekkel eladó. Irányár: 3,5 millió Ft. Érdeklôdni: 06/20/3907-186as telefonszámon.
Celldömölkön, felújított lakás igényesnek kiadó. Érdeklôdni: 06/
20/3721-118-as telefonszámon.
Gyönyörû kiscicák ingyen elvihetôk. 06/70/3390-405.

MEGÉRTÉSÜKET EZÚTON IS KÖSZÖNÖM:
BARANYAI ATTILÁNÉ DR., CELLDÖMÖLK VÁROS JEGYZÔJE

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

NAGY ANTALT KERESSE! TELEFON: 06 70/338-9880
E-mail: nagy.antal@cellkabel.hu • Celldömölk, Mikes K. u. 14.
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Hajas Miklós és Pethô Mária 2010. május 14-én ünnepelték ötvenedik házassági évfordulójukat az alsósági római
katolikus templomban, ahol 50 évvel ezelôtt esküvôjüket
is tartották. A képen középen a jubileumot ünneplô házaspár és családjuk látható.
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FIGYELEM!
NAGY MENNYISÉGBEN AFRIKAI HARCSÁKAT
TELEPÍTETTÜNK TAVUNKBA!
Idén is várjuk a kikapcsolódásra vágyó horgászokat. Folyamatos
intenzív telepítés biztosítja a kellemes idôtöltést 1,3 hektáron
110 mázsa ponty, ebbôl 20 mázsa nagytestû 10 kg-tól 23 kg-ig.
Kínálatunk: Napijegyes horgászat, büfé, filagóriák, stégek, gyerekeknek fedett homokozó, játszótér, horgászoknak felszerelésük bepakolásához 20 db kiskocsit biztosítunk. Valamint a tó
területén 4 db angol wc található.
Rövid házirend: Napijegy 1.200 Ft, amely 1 fô 2 bottal való horgászatát engedélyezi. Gyerek napijegy 500 Ft, egy bottal horgászhat. A napijegy nem átruházható, a kísérô nem horgászhat a napijegyes botjával. Haltartóba rakni a halat kizárólag akkor szabad, ha szeretné megvásárolni!

A Celli HUKE Kft. Pápai úti telephelyére

GÉPKEZELÔT KERES

heti 20 órás munkaidôben.
Nehézgép-kezelôi jogosítvány elônyt jelent.
Jelentkezni: 95/423-050 telefonszámon,
vagy személyesen
a Temesvári u. 16. szám alatti irodában.

2010-ben is ENERGO TEAM KUPA!
Az országos nôi döntô augusztusban
nálunk kerül megrendezésre!
Bôvebb információ:
Karvas Gábor: 06 30/378-60-62,
Karvas–Horváth Zseraldin: 06 30/620-82-73.
A tó közvetlenül Pápa felôl, Sárvár irányába, Borsosgyôr
után jobbra, a fôútvonal mellett található.
A tóról és a nyitva tartásról bôvebben
a honlapunkon olvashat:

www.strandito.hu

ÉTKEZÉSI LEHETÔSÉG
A Kemenesaljai Egyesített Kórház konyháján igény szerint,
normál menüt és különbözô, akár speciális diétás ebédet rendelhetnek. Lehetôség van az ebédlôben helyben fogyasztásra, illetve éthordóban történô hazaszállításra.
Diétás igény esetén dietetikai tanácsadás.
Normál ebéd ára
Diétás ebéd ára

533 Ft/adag
586 Ft/adag

Igények bejelentése a kórház élelmezésvezetôjénél
személyesen vagy a 06/95/420-004-es telefonszámon.

Építési telkek eladók
Celldömölkön a Kolozsvár utcában,
a benzinkúttal szemben!
Eladási ár:
2500 Ft/m tôl – 3500 Ft/m2- ig.
2

Érdeklôdni:
06/70/317-7727- telefonszámon.

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

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

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

ÉPÍTKEZIK?
Építôanyagok, elôregyártott lépcsôk
forgalmazása, szaktanácsadás.
Mûszaki vezetés, gyors,
pontos ügyintézés a Singer-Ép Bt.-vel.
Építkezôk, viszonteladók
megkeresését várom.

Termékenként változó
kedvezmény!
Kaisinger Sándor
9500 Celldömölk, Zalka M. u. 8.
Telefon/fax:
95/420-583, 06/30/410-8890
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MACI CUKI

Celldömölk, Szomraky u. 2. • Tel.: 06 30/237-6097

Fagyikertünkbe saját készítésû fagyival
várjuk kedves vendégeinket
1 gombóc 100 Ft
Fagyikelyhek: Gyümölcsös
• Giovanni • St. Tropez

500 Ft

Gyerekeknek: Mickey Mouse
• Hóember
300 Ft
Jegeskávé
350 Ft
Krémes
100 Ft
1 kg sajtos, sós pogácsa 1.000 Ft
Figurás torták
3.000 Ft
Hagyományos 16 szeletes torták 1.800 Ft + díszítés.
Fagyizónk nyitva: naponta 10 órától 20 óráig

