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Gratulálunk
sportolóinknak!
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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!

2011-ben is szeretettel állunk
minden gépjármû-tulajdonos 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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A polgármester újévi köszöntôje
Tisztelt Olvasók!
Kedves Celldömölkiek!
Köszöntöm Önöket a 2011-es esztendõ
elején. Kilencedik alkalommal üdvözölhetem az új esztendõ kezdetekor a
Celldömölkön élõket a város polgármestereként. Az elmúlt év õszén harmadik
alkalommal tiszteltek meg bizalmukkal
a választók, így továbbra is örömmel, a
közösségért érzett felelõsséggel dolgozom a város érdekében.
Októberben az itt élõk akaratából az
önkormányzati választások óta soha
nem látott eredmény született. A tizenhat civil és pártszervezet által támogatott Cselekvõ Összefogással Celldömölkért Egyesület jelöltjei kivétel nélkül
bejutottak a képviselõ-testületbe. Így a
testület összetételébõl adódóan az
elõzõ ciklusokhoz képest jóval nyugodtabb, gördülékenyebb munkában bízom
közös céljaink megvalósításához.
Eredményes évet tudhatunk magunk
mögött, hiszen a nehézségek ellenére
számos sikert értünk el. Eredményes
év áll mögöttünk, hiszen az európai
uniós támogatásokból megvalósuló
fejlesztéseink, pályázataink jó irányba
haladnak. A ránk váró problémákat
lendülettel, kitartással oldottuk meg.

Tisztelt Olvasók!
A gazdasági nehézségek más önkormányzatokhoz hasonlóan a mi önkormányzatunk életét is befolyásolták.
2010-ben is mindent megtettünk
azért, hogy a kialakított intézményrendszert a legkisebb zökkenõkkel
m ködtessük tovább, és a kórházunkat
továbbra is megtartsuk. 2011-ben is
sok terhet ró ránk a költségvetés, de
törekszünk arra, hogy a megszokott,
megnyugtató módon mûködjenek
intézményeink az itt élõk érdekében.

Kedves Celldömölkiek!
A 2010-es esztendõben számos sikert
értünk el. Hadd soroljak fel Önöknek
néhányat ezek közül. Hadd emeljem
ki, hogy ezek a fejlesztések az önkormányzati vállaláson kívül jelentõs európai uniós támogatással valósulhattak, valósulhatnak meg.
Felépítettük az új Városházát, mely által új otthont adtunk az önkormányzatnak, korszerûbb körülményeket teremtettünk a város és a kistérség lakóinak
ügyeik intézéséhez.

tót a Vulkán fürdõben, amely szolgáltatásainak fejlesztésével egyre több
vendéget vonz.
Az önkormányzaton kívül a városban
mûködõ cégek is arra törekszenek,
hogy a foglalkoztatási helyzet javuljon.
A nagy foglalkoztató üzemek, a Cellcomp Kft., a Bakó Trex Kft. és a Wewalka Kft. további létszámbõvítést terveznek. A nagyobb üzemek közül a
legutóbbi sikert a Cellcomp Kft. érte el:
egy pályázat révén jelentõs mértékû
fejlesztést hajt végre, melynek során
160 új munkahelyet teremtett, így
jelenleg 1800-an dolgoznak a celldömölki és tapolcai üzemekben.

Kedves Városlakók!

Elkezdõdhetett a városközpont-rehabilitációs program megvalósítása. A több
szakaszra tervezett építkezés az Ifjúság tér és a tizenegy emeletes házak
környékének felújításával vette kezdetét, majd a további terek és épületek
rendbetételével folytatódva a tervek
szerint ez év végéig befejezõdik.
Megkezdõdött a városi általános iskola
épületeinek átépítése a celldömölki és
az alsósági városrészekben egyaránt. A
munkálatok befejezésével a következõ
tanévre megújult, modern körülmények között tanulhatnak gyermekeink,
unokáink.
Megszépült az iskolákat övezõ környezet. Az egykori hõsi temetõ helyén
parkot alakítottunk ki az iskolások számára. Az átalakítás révén biztonságosabbá vált az intézménybe járó gyermekek közlekedése is.
A József Attila és az Ady Endre utcák
útjainak, járdáinak felújítása mellett
korszerõsítettük az Ady utcai orvosi
rendelõk épületét, ahol orvosaink méltóbb körülmények között foglalkozhatnak betegeikkel.
Sikerrel pályáztunk a Vörösmarty utcai
óvoda felújítására, így hamarosan kezdõdhet a kicsik számára egy szebb,
modernebb környezet kialakítása.
Megvalósult a szakközépiskola akadálymentesítése. Az intézmény a szakképzõ társulás részeként tanmûhely
kialakítására és eszközfejlesztésre
nyert jelentõs támogatást. 2010-ben
köszönthettük az ötszázezredik látoga-

Büszke vagyok az elmúlt idõszak eredményeire, amelyeket Önökkel, celldömölki polgárokkal közösen értünk el.
Városvezetõként köszönöm mindazok
támogatását, akik munkánkat segítették. A 2011-es esztendõben is az itt
élõk életminõségének javítása, egy
élhetõ, szerethetõ kisvárosi arculat kialakítása érdekében szeretnék együtt
dolgozni Önökkel, összefogva a különbözõ szervezeteket, hogy városunk
töretlenül fejlõdhessen tovább.
Kedves Celldömölkiek! A 2011. év elején kívánom Önöknek, családjaiknak,
hogy jó egészségben, sok örömben,
sikerekkel teljen el az esztendõ.
Boldog új évet, Celldömölk!

Fehér László polgármester

Értesítés
Celldömölk Város jegyzõje értesíti a
város lakosságát, hogy a képviselõtestület döntése értelmében a polgármesteri hivatal és az okmányiroda az alábbi idõpontokban fogadja
ügyfeleit:
• Hétfõ: 8–12; 13–16
• Kedd: –
• Szerda: 8–12 13–16
• Csütörtök: 8–12; 13–16
•Péntek: —
Az okmányirodában a gépjármû
ügyintézés kizárólag telefonos
bejelentkezés alapján történik.
Idõpontfoglalás: 95/525-836.
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Szabályozzák a parkolást a kórház területén
2010. december 15-én ülésezett
Celldömölk Város Képviselõ-testülete.
Fõ napirendi pontként a képviselõk a
város pénzügyi koncepcióját tárgyalták.
Dr. Farkas Péter Imre, a Kemenesaljai
Egyesített Kórház igazgatója elõterjesztésében tájékoztatta a testületet,
hogy a portaszolgálat átszervezésének
keretében szabályozni kívánják a gépkocsival történõ behajtás és az intézmény területén történõ parkolás kérdését. Ennek érdekében a fõbejáratnál
kézi mûködtetésû sorompót helyeztek
el, mely a gyalogos és kerékpáros forgalmat nem akadályozza, a gépkocsival történõ behajtás viszont csak a portaszolgálat közremûködésével lehetséges. A gépkocsik elhelyezésére két

parkolásra alkalmas teret alakítottak
ki. A fenti intézkedéseket azért kellett
meghozni, mert az intézmény területén idõnként indokolatlanul sok gépjármû tartózkodik, és akadályozzák a
betegszállítók, mentõk és egyéb
kiszolgáló jármûvek közlekedését.
Döntöttek a képviselõk a sírhely-megváltási díjak változásáról, melyek
2011. január 1-tõl vannak érvényben.
A sírhely-megváltási díjak a következõképpen alakulnak:
25 évre az egyes sírhely 7.000, a kettes 11.100 forintba, a gyermek sírhely
2.600 forintba kerül. 60 évre lehet sírboltot váltani, melybõl a kettes sírbolt
41.600, a négyes 69.700 forint. Az
urnasírhely megváltása 10 évre 7.100

forintba kerül. A ravatalozó és
hûtõhasználati díj 8.600 forint. A testület feltett szándéka, hogy a közeljövõben urnafalat építtet a temetõben.
2011. január 1-tõl változtak a Kemenesvíz Víziközmû Kft. díjszabásai is.
Eszerint a lakossági vízdíj 332,5 forintba, a csatornadíj pedig 230 forintba
kerül köbméterenként. A közületek
által használt díjszabás a következõképpen alakul: a vízdíj 502,5 forint, a
csatornadíj 297,5 forint köbméterenként. A fenti árak az áfát tartalmazzák.
A szolgáltató a díjemelések szükségességét elsõsorban az üzemeltetés energiaigénye illetve annak emelkedése
miatt tartja szükségesnek.
LA

Celldömölk neve rovással készült helynévtáblán is

VÁROSUNK AZ 1. SORSZÁMÚ TÁBLÁT KAPTA

A székely-magyar rovásírás a székelység és magyarság írása volt a latin írás
meghonosodása elõtt. A „rovás” kifejezés eszköze a fa volt, eleink erre rótták jelentõs közlendõjüket. S minthogy
a fa egy idõ után elkorhad, nagyon
kevés tárgyi emlékkel rendelkezünk. A
rovásírásnak minden korban akadtak
kutatói, így ma is – sõt, ezen túlmutatva megpróbálják ezt az írásmódot egy
kicsit visszacsempészni a mindennapokba. Ennek egyik megvalósulása a
rovásos helynévtábla.
2011. január 7-én adták át Celldömölkön a székely-magyar rovásírással ké-

4

szült helységnévtáblát, melyet a város
minden bejövõ pontján a helységnévtáblán belül helyeztek el. A képviselõtestület 2010. július 8-án döntött a
tábla kihelyezésérõl.
− Mikor kezdõdtek a munkálatok? −
kérdeztük Sipos Lászlót, a Rovás Alapítvány Kuratóriumának elnökét.
− A táblaállítási rendszer kialakítását
illetõen a munkálatok már több mint
egy évvel ezelõtt elkezdõdtek. A Magyar Közút Zrt.-t kerestük meg, õk szakmai kérdésként kezelték kérésünket.
Egy év alatt sikerült megtalálnunk a
jelenlegi jogi és közlekedési szabályozás keretein belül, hogy hogyan tudjuk

megtenni az elsõ lépéseket. Hivatalos
közlekedési táblákról van szó, ezen
belül is ún. tájékoztató táblák.
− A táblák sorszámokat kaptak. Miért?
− A táblaállítás utolsó pillanatában
jutott eszünkbe, hogy mivel lehetne a
táblaállítást még érdekesebbé tenni:
úgy gondoltuk, a versenyszellemmel
lehet felpörgetni. Néhány év múlva láthatjuk majd, hogy kik voltak, akik
ebben a mozgalomban az élen jártak.
Celldömölk az 1. sorszámot kapta – nem
véletlen: a város igényelte elsõként, és
Celldömölk volt az elsõ, ahol végigjártuk az utat az engedélyeztetésig.
− Honnan az ötlet?
− Már gyerekkorom óta – kisebb-nagyobb kihagyásokkal – foglalkozom rovásírással, az elmúlt két évben intenzíven is. Alapítványunknál én vagyok az
ún. kreatív szakember, célunk, hogy a
rovás kikerüljön a múzeumi vitrinbõl,
ennek megfelelõen keressük a gyakorlati felhasználási módokat, lehetõségeket. Ennek egyik leghatékonyabb
módja a táblaállítás, hiszen a lakóhelyünk mindannyiunk életében fontos
szerepet tölt be – a táblán böngészve a
betûket eleinte csak a helység nevét
olvassuk össze, késõbb néhány emberben felébred a kíváncsiság, tudásvágy
a rovásírás iránt. Utánaolvasnak, megtanulják a rovás-ábécét. Ebbõl kiindulva kezdtünk el rovásírással készült
könyvek kiadásával is foglalkozni:
nemcsak a rovásírással kapcsolatos
tudnivalók, hanem mesék, regények is
jelentek már meg ezzel az írásmóddal.
Losoncz Andrea
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Változások 2011. január 1-jétôl
A kormányzás eddigi tevékenysége
alatt hozott törvények közül számos
jogszabály lépett életbe 2011. január
1-jén. Változott a személyi jövedelemadó rendszere, jelentõs változások
léptek életbe a nyugdíjrendszerben, a
családtámogatásokban és új médiatörvény szabályozza a magyar sajtót.
A legfontosabb és mindenkit érintõ
változás, hogy január 1-jével életbe
lépett a 16%-os, egykulcsos adórendszer. A törvényhozók szerint a szabály
egyszerû: aki tízszer annyit keres, az
tízszer annyit adózik, és minél több
gyermeket nevel valaki munka mellett, annál kevesebbet adózik. Az új
adórendszer gyermekkedvezményei
2011-ben több mint hatszázezer szülõt
mentesíthetnek az adófizetés alól. Az
egygyermekes szülõk 58 százalékától,
a két gyermeket nevelõk 68 százalékától, míg a háromgyermekesek 98 százalékától nem kér személyi jövedelemadót az állam. 2011-ben 456 ezer
egygyermekes szülõ dolgozhat majd
bejelentett módon. Az érintettek közterhét — az adójóváírás mellett — a
gyermekkedvezmény is csökkenti adóban kifejezve, havonta tízezer, évente

összesen 120 ezer forinttal. A családi
adólap-kedvezmény — az eltartottak
lélekszámától függõen — kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági
hónaponként egy és kettõ eltartott
esetén 62.500 forint, három és minden
további eltartott esetén 206.250 forint.
Január elsejétõl a kamatjövedelemre
háruló adó kulcsa is 20%-ról 16%-ra
csökkent. A minimálbér havi 78.000 Ft,
a garantált bérminimum havi 94.000Ft lett. A munkáltatók és a munkavállalók megállapodása szerint 2011-ben
4-6%-os az ajánlott béremelés mértéke. Akinek csökkenne a bére a közszférában, az kompenzációt kap.
Január 1-jétõl azok a munkaadók, akik
készek részmunkaidõs foglalkoztatást
is nyújtani a nõknek, az eddigi 27%-os
TB járulék helyett mindössze 20%-os
járulékot kell, hogy fizessenek. Az idei
évtõl a GYES ismét 3 év, és heti 30 órában munka vállalható mellette.
Az APEH és a VPOP összeolvadt, az új
adóhatóság neve Nemzeti Adó- és
Vámhivatal.
Az idei évben megkezdõdött a nyugdíjrendszer átalakítása. Megszûnik a
kötelezõ magánnyugdíj-pénztári tag-

Kedves Olvasóink!

Január 10-én jött világra a város babája

Idén hosszan kellett várakozni az elsõ
celli újszülöttre: január 10-én jött világra Rózsa Leonárd, 3400 grammal és 52
centiméterrel.
Édesanyja, Horváth Katalin elmondta,
hogy a kis Leonárd problémamentes
terhességbõl, épp 40 hétre spontán
született. õ az elsõ gyermekük, de
továbbiakat terveznek. Fehér László
polgármester a város nevében minden
évben köszönti az év elsõ és elsõ cell-

ság. A munkavállaló választhat, hogy
az állami nyugdíjrendszer tagja lesz,
vagy önkéntes alapon magánnyugdíjpénztárba teljesít nyugdíjcélú befizetéseket. 40 év munkaviszony után minden nõ nyugdíjba mehet.
A korábbi évektõl eltérõen a lakosság
nagy részénél egyáltalán nem emelkedik a gáz ára, 1200 köbméteres fogyasztásig a kormány fenntartja az ármoratóriumot. Ez a fogyasztók 57%-át
érinti. A fogyasztók 9%-ánál (1200
és1500 köbméter közötti fogyasztásnál) is csupán minimális, 0,7%-os
növekedés várható. Ebbe a két kategóriába (tehát a fogyasztók összesen
66%-ába) esik a nyugdíjasok és az
átlagos lakást fenntartó magyar családok tetemes része.
Új törvény szabályozza a médiát. A
jogszabály meghatározza a közönség
jogait és a sajtó kötelezettségeit is. Az
új médiatörvény új szabályokat vezet
be a kiskorúak és gyermekek védelmében, így például bevezeti a hatos
karikát. Szabályozza a kötelezõ európai
tartalom mennyiségét, védi a családokat, valamint rendelkezik a nemzeti
értékek bemutatásáról.
PH

dömölki újszülöttjét. Idén erre január
12-én került sor. Virággal és ajándékcsomaggal kedveskedett az újdonsült
családnak. A kórház idei elsõ újszülöttje
nyõgéri illetõségû, Németh Lara, aki
január 2-án jött világra a család második gyermekeként. Dr. Kovács Antal
szülész-nõgyógyász, osztályvezetõ fõorvos elmondta, hogy 2010-ben valamelyest csökkent a születésszám a
korábbi évekhez viszonyítva, hiszen
407 szülésbõl 409 baba született.
Említette a rossz személyi és anyagi
feltételeket – emiatt a kollégáira sok
feladat, nagy teher hárul, hiszen rengeteget dolgoznak. Az eszközfejlesztésre is többet kellene fordítani – állapította meg keserûen a fõorvos –
hiszen 15-20 éves mûszerekkel dolgozunk. Attól tartunk, ha mûködésképtelenné válnak a mûszereink, nem
tudjuk a munkánkat vállalni. És gondoljunk csak bele: egy genetikai vizsgálat milyen meghatározó egy ember
életében – jó mûszerrel kiszûrhetõk a
rendellenességek, de egy leamortizálódott eszköz által végzett vizsgálat
emberi sorsokat pecsételhet meg.

2010. december 17-i lapszámunk
kérdése így hangzott: Mikor és hol
került sor az I. Harruckern Kupa
megrendezésére?
A helyes válasz: Az I. Harruckern
Kupa 2010. 10. 23.-án, Orosházán
került megrendezésre.
Megfejtõink közül Kocsi Bélánénak
kedvezett a szerencse
(Celldömölk, Puskin. u. 14.).
Nyereménye egy alkalmi smink és
frizura.. Gratulálunk!

Kérdés:
Használhatunk-e illóolajat a szaunában?
A megfejtõk között két db kétszemélyes napijegyet sorsolunk ki szauna-használattal.

Beküldési határidő: 2011. február 04. •
Cím: Polgármesteri Hivatal Titkársága,
Városháza tér 1. 9500 Celldömölk • email: ujkemenesalja@gmail.com

LA
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Évértékelés, évkezdés a Vulkán fürdôben
A celldömölki Vulkán Gyógy- és
Élményfürdõben is megtörtént az év
végi értékelés. Mint minden esztendõben, így most is jelentõs mértékben
befolyásolta a forgalmat az idõjárás,
elsõsorban a nyári szezonban. Az idei
nyár elsõ fele csak a naptárban emlékeztetett a legmelegebb évszakra,
nem kedvezett a szabadtéri fürdõzésnek, strandolásnak a hûvös, szeles, csapadékos idõjárás. Bakó István, a Vulkán
fürdõt üzemeltetõ Városgondnokság
igazgatója a következõkrõl számolt be:
— A létesítmény az elõbb említett nehézségek ellenére hozta az éves százezres vendégszámot. A rossz idõ ellenére 2010-ben csak mintegy 2700-zal
voltak kevesebben, mint 2009-ben. Ez
az adat az átlagos fürdõlátogatottsági
mutatókhoz képest nem rossz, hiszen
az 10%-os visszaesést mutat. Ami
viszont jelentõs csökkenés, az az egy
alkalommal több szolgáltatást igénybe

vevõk köre. Elmondhatjuk, hogy ezt a
visszaesést már 2009 év vége felé
érzékeltük, tehát a gazdasági válság
hatása nálunk már akkor lecsapódott.
A Vulkán Gyógy- és Élményfürdõben az
idei évben bõvült a programkínálat,
így például a rendszeres fürdõnapokkal, az egészségnapokkal, valamint a
nyári éjszakai fürdõzés mellett a vízi
mozival. Ezek az események népszerûnek bizonyultak a látogatók körében.
A nagy érdeklődésre való tekintettel
az idén is folytatjuk őket.

Februárban az országos szauna-rendezvényhez csatlakozunk mi is, ezáltal
a szaunázás kultúráját kívánjuk fejleszteni. Ehhez kapcsolódva fogalmaztuk
meg szauna-etikettünket, melyet a
helyi szaunázási szokásokhoz igazítottunk. Néhány szabályt fogalmaztunk
meg ebben a szauna-használókra
vonatkozóan, mint pl. szaunába fedetlen testtel, a helyi szabályokhoz és elõírásokhoz igazodva, fürdõruhában, szauna lepedõbe tekerve menjünk; szaunázás elõtt használjuk az elõzuhanyt; a
szaunában nem illik leskelõdni, a másikra kritikus megjegyzéseket tenni;
illóolaj használata elõtt mindenképpen
illik megkérdezni, hogy a szaunában
ülõk egyetértenek-e vele és a konkrét
illatot illetõen is, hiszen lehet, hogy
valakinél allergiás tüneteket vált ki. Ne
használjunk túl sokat az olajból akkor
sem, ha egyetértenek a használattal.
>>PH

Hatvankét éves tanítványai is vannak
Egy csendes januári napon kereste fel
városunk polgármestere, Fehér László
Huszár Sarolta nyugalmazott pedagógust Budapesten, egészen pontosan
Rákoscsabán. Meglehetõsen hosszú út
vezetett a fõváros egy csendes, behavazott utcájáig.
A takaros családi házban patyolattisztaság, édes és sós sütemény várja a látogatókat.
A díszes diploma és a virágcsokor
átadása – a polgármesteri köszöntõ
után – életérõl kérdeztem. Édesapja,
nagyapja is pedagógusok voltak, és õ
sem gondolta ezt egy pillanatig sem
másként – már gyerekfejjel erre a
pályára készült. Kemenespálfán született. Elõször édesapja volt a tanítója, a
polgárit Jánosházán végezte, majd
Pápa és Gyõr voltak tanulmányainak
állomásai. 1946-ban végezte el a tanítóképzõt. Kemenespálfán kezdte pályáját, majd Borgátára került. 1,5 évig
tanított, ezt követõen Bobára került,
ahol tíz évig tanítóskodott. Sok szép
emléket õriz ezekbõl az évekbõl.
Tanítói munkája mellett fõiskolára járt
Pécsre, s 1962-ben szerzett magyartörténelem szakon fõiskolai oklevelet.
Ezt követõen folytatta pályafutását
Celldömölkön: az akkori Eötvös iskolában kezdte tanári pályáját. Horváth
Lajos volt az elsõ igazgatója, s nem
6
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egyedül a lányiskolában, hanem a
szakmunkásképzõben is oktatta a diákokat, óraadó volt tíz éven keresztül.
A tanári pálya töltötte be egész életét,
de nyugdíjasként sem szakadt el a
tanítástól, a tanítványoktól. Sokakkal
levelez, vannak, akik meg is látogatják, de õ maga is minden lehetséges
alkalommal részt vesz az osztálytalálkozókon. Egykori bobai osztálya már
csupa 60 éven felüli nebulóból áll, jól
érzi magát a társaságukban.
Utoljára mindenszentekkor járt itthon,
ugyan nem jelentette be érkezését, de

nem mulasztotta el megnézni az új
városházát sem.
1983-ban, 58 évesen lett nyugdíjas.
Bizony, ma egy picivel tovább kellene
a pályán maradnia, de ezt aligha
bánná. A magyart szerette a legjobban
tanítani, s bár soha nem kért lehetetlent a gyerekektõl, de voltak alapdolgok, amelyekhez ragaszkodott. Hiba
nélkül kellett tudnia mindenkinek a
Himnuszt, a Szózatot. Kedvenc költõi
Ady Endre, József Attila voltak, Igyekezett a gyerekekkel is megszerettetni a
vers, a költészet szépségeit.
Ismételten városunkra terelõdik a szó.
Nagyon tetszenek neki az utóbbi évek
fejlesztései, büszke örömmel sétál a
megújult belvárosban. Látogatásunk
befejezésekor, minden ismerõst üdvözöl, és ígéri, ha teheti – hazalátogat,
miért is lenne legyõzhetetlen távolság,
egy fiatalos 86 évesnek az a 200 kilométer, amely most elválasztja egykori
lakhelyétõl.
Sokan, fiatalabbak bizony irigyelhetjük
szellemi frissességét, a világ iránti nyitottságát, érdeklõdését. Pillanatnyi
kétségem sincs afelõl, ha hirtelen meg
kellene tartania egy magyarórát,
habozás nélkül és a pályakezdõ izgalmával készülne a nagy eseményre. Jó
egészséget kívánunk, Sári néni!
GYI
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Szalagavató ünnepség a gimnáziumban
A középiskolák életében máig kedves
hagyománynak számít a szalagfelt zés
ünnepe. A Berzsenyi Dániel Gimnázium végzõs tanulói december 10-én
rendezték meg szalagavató rendezvényüket. A 2010/11-es tanévben 94
gimnazista mellére került fel a gimnáziumban eltöltött esztendõkre emlékeztetetõ szalag, amely egyben azt is
jelzi, hogy közeleg az érettségi, hamarosan kilépnek a nagy betûs életbe. Az
ünnepségen elsõként Hajba Adrienn
11. A osztályos tanuló szólt a 12. és a
13. évfolyamra járó diáktársaihoz,
majd az iskola tanulói zenével köszöntötték a színpadon felsorakozott végzõsöket. Salamonné Csótár Adrienn, a
12. H osztályfõnöke az ünnepnap különlegességére hívta fel az egybegyûltek figyelmét. Ezen a napon feszülnek meg a mellkasokon a majdani
ballagó öltönyök, felkerülnek a nagykorúságot jelképezõ szalagok. A felnõtté válás azonban nem következik
be egyik pillanatról a másikra, észrevétlenül lopódzik be a mindennapokba. Az érettségi elõtt álló diákokat távirat formájában Nagyné Ferencz Mirtill
is köszöntötte, további sikereket kívánva az alma mater falait elhagyó nebulóknak. A köszöntõ szavak után a
végzõsök rég várt pillanata következett, osztályfõnökeik, dr. Lennerné Patkó Ildikó, Salamonné Csótár Adrienn és
dr. Kassasné Varga Ildikó tanárnõ feltûzték diákjaik mellére az érettségit

A GIMNÁZIUM VÉGZŐSEI BÜSZKÉN VISELIK A SZALAGOT

jelzõ, és a reményt szimbolizáló szalagot. A végzõs tanulók nevében Tarczi
Réka 12. H osztályos tanuló fogalmazta meg gondolatait, emlékezett vissza
a gimnáziumi évekre, majd az ünnepeltek mûsorszámai következtek. A 12.
H osztályosok osztályfõnöküket egy
zeneszámmal lepték meg, majd a
jelenlevõket az Isteni színjáték, avagy
zene nélkül mit érek én színidarab
elõadásán keresztül az ókor világába

repítették vissza, ahol istenek és halandók álarcai mögé bújtak az osztály
tagjai. A 12. A és a 13. N osztály tanulói zenés pillanatképekkel ajándékozták meg tanáraikat, szüleiket és barátaikat. Az ünnepi mûsort immáron hagyományosan a végzõsök zárták keringõvel és palotással, majd a szalagavatói bál a szülõkkel való keringõvel
vette kezdetét a KMKK aulájában.
Vajda Zsuzsa

Akadálymentes a szakközépiskola is Értesítés

Celldömölk Város Önkormányzata az Új
Magyarország Fejlesztési Terv NyugatDunántúli Operatív Program támogatási
rendszerének keretében elnyert 33 mil-

lió forint támogatás felhasználásával
valósította meg a Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola komplex akadálymentesítését. Az épület közelében kijelölésre került egy akadálymentes parkoló. A rámpák megépítésével akadálymentessé vált az épületbe történõ bejutás, kialakításra került a gyengénlátók
részére egy vezetõsáv, a szintek közötti
akadálymentes közlekedést egy lift biztosítja, továbbá a mellékhelyiségek és
az öltözõ is úgy lett kialakítva, hogy az
önálló használatot biztosítsa. Az infokommunikációs akadálymentesítés részeként elkészült az épület hangos térképe, beszerzésre került egy mobil
indukciós hurok és Braille-írással feltüntetésre kerültek a helyiségek funkciói.
Burján Szabolcs

A Berzsenyi Dániel Gimnázium
2011-12-es tanévre meghirdetett
tanulmányi területei:
• Hat évfolyamos gimnázium
(hatosztályos tagozat)
• Általános tantervû csoport
(négy évfolyamos)
• Magyar emelt óraszámú csoport
dráma orientációval
(négy évfolyamos)
• Angol nyelvi emelt óraszámú csoport
(négy évfolyamos)
• Német nyelvi emelt óraszámú csoport
(négy évfolyamos)
• Angol nyelv + informatika emelt óraszámú csoport (négy évfolyamos)
• Német nyelv + informatika emelt
óraszámú csoport (négy évfolyamos)
További, a jelentkezéssel kapcsolatos
tudnivalók az iskola honlapján találhatók: www.cbg.hu
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Testet öltött a karácsony misztériuma
A lélek rebbenõ fényei, valamint az
Ave Maria már-már földöntúli hangjai
töltötték be a teret 2010. december
16-án este a fürdõ konferenciatermében, mintegy megelõlegezve az ünnepet. A misztikus félhomályban megérkezett közénk a Csoda: a karácsonyi
misztérium részeseivé váltunk. Köszönet érte Tarafás Ildikónak, az Ádám
Jenõ Zeneiskola tanárainak és növendékének, akik a zene nyelvén fejezték
ki mindazt, amit Illés Erika festményei
és szobrai által mutatott be nekünk.
Erika szobrászmûvész. Festeni nemigen szokott. Most mégis festményekben fogalmazta meg, mit jelent számára a karácsony. Az angyali üdvözlettõl a Szent Család megszületéséig és
együvé tartozásáig hat alkotáson keresztül kísérhetjük végig a történetet.
Beszélnek a színek is: a mélybarna az
anyaföld színe, annak minden melegségével, táplálékával, az élethez szükséges elemeivel együtt. A másik szín
az óarany. Ennek is jelentése van: a
karácsony a hosszú sötétség után a
fény megszületése. Jézus, a Megváltó
születése az emberi bûnök megváltását, az üdvözülés reményét hozza el az
emberek számára. Nem hangosan,
harsogva, inkább csendesen, mintegy

észrevétlenül költözik be közénk. A képek egyikén-másikán megjelenik a
szalma a szalma színe is óarany —
ezzel mintegy érzékeltetve magyar
voltunkat, hiszen a szalma a búza —
régiesen „élet” szára, a kenyeret adó
búzáé. A magyarságnak ez a gabonaféle a legfontosabb tápláléka. És jelen
van a képeken az alma – Erikánál az
almának szimbolikus jelentése van –
gyakran használja alkotásaiban. Az
alma mint a teljesség, az erre való
törekvés megtestesítõje. A világ egé-

Népdaléneklési verseny

JÓL SZEREPELTEK A PALÁNTÁK IS

A celldömölki Ádám Jenõ Zeneiskola
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
idén is megrendezte a több éves múltra
visszatekintõ népdaléneklési versenyt
névadója, Ádám Jenõ születésének
évfordulója alkalmából. Az 1989-es tanév óta megrendezésre kerülõ verseny
2010-ben december 10-én várta a dalos
kedvû diákokat, akik Sárvártól Balatonalmádiig a környezõ településekrõl
érkeztek, összesen ötvenöten. Az iskola
8

tradicionális rendezvénye nemcsak közösségformáló erõvel bír, hanem szorgalmazza a népi hagyományokkal való
törõdést, valamint kedvcsináló mindazoknak, akik érdeklõdnek a magyar
népi kultúra ezen ágai iránt. A versenyen csoportban és egyénileg is indulhatott minden 7–14 év közötti tanuló,
akik elõzetesen egy népdalcsokrot állítottak össze. A megnyitón az énekesek
az iskola aulájában elhelyezett Ádám
Jenõ szobornál közösen énekelték az „A
csitári hegyek alatt..” és az „Én ültettem
a citrusfát…” címû magyar népdalokat,
majd kezdetét vette a népdaléneklési
verseny. A celldömölki zeneiskola növendékei közül a Borzaska fantázia
névre hallgató csoport bronz, a Palánták
csapata és Kovács Alíz ezüst, Berta Gréta
és a Kökényke csapat pedig arany minõsítéssel térhettek haza. A zeneiskola
versenyzõit Varga Diána tanárnõ készítette fel a rendezvényre. A Berzsenyi
Dániel Gimnázium Százszorszép csoportja bronz helyezést ért el a versenyen,
felkészítõ tanáruk dr. Bérdiné Stipkovits
Ildikó tanárnõ.
Vajda Zsuzsa

szének jelképe. Az alma gömb alakú, s
mint ilyen, nincs kezdõ- és végpontja –
mindenhol zárt egészet alkot. Végül,
de nem utolsó sorban meg kell említeni az alkotások még egy különlegességét: mindegyik belsejében ott világít a
mécses – nemcsak a színek jelképében, hanem valójában is: a lélek fénye
világít a képeken. A kiállítást Söptei
Józsefné ajánlotta a megjelentek figyelmébe.

Losoncz Andrea

Mozgássérültek
karácsonya
2010. december 17-én tartotta karácsonyi ünnepségét a Mozgássérültek Vas
Megyei
Egyesülete
Celldömölki
Csoportja. Az ünnepségen jelen volt
Fehér László, Celldömölk Város polgármestere, aki elmondta, hogy õ maga is
régóta tagja az egyesületnek – ezért is
jön szívesen erre a rendezvényre, hiszen
itt van alkalma találkozni azokkal, akik
leginkább megtapasztalják a hétköznapi
élet kisebb-nagyobb nehézségeit.
Elmondta még, hogy a városban végrehajtott beruházásoknál figyelembe vették a mozgásukban és egyéb módon
akadályoztatott embertársaink élethelyzetét, ezért ezeket már úgy tervezték/tervezik, hogy mindenki számára
egyaránt könnyen megközelíthetõek és
elérhetõek legyenek. A mûsorban Szabó
Petra karácsonyi verssel örvendeztette
meg a közönséget, a Szent Benedek
Katolikus Általános Iskola tanulói pedig
karácsonyi mûsorukkal tették meghittebbé az ünnepet.
LA
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Tájképek a KMKK-ban
Harangozó Miklós festõmûvész alkotásaiból nyílt kiállítás a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár galériáján, december 18-án.
Az Ugocsa megye tájfestõjének festményeit bemutató tárlatot dr. Kovács
Zoltán önkormányzati képviselõ nyitotta meg, aki hangsúlyozta, hogy a
képek kitûnõ mesterségbeli tudásról
árulkodnak, és átélt élményeket,
megélt érzéseket tükröznek.
Harangozó Miklósnak élményszerû
kapcsolata van a természettel, legszigorúbb tanítójának vallja. Sokrétû
munkássága fõ jellemzõje a tematikus képalkotás, elsõsorban tájképeket, portrékat, csendéleteket fest.
Képei üdék, színpompásak, dinamikusak, kifejezõen elevenítik meg a fényárnyék hatást Alkotómunkájának
témáit a kárpátaljai falvak, szülõföldjének szép tájai, a Kárpátok, a Tisza, a
Borzsa folyó adják. Az ezeket ábrázoló képek is a kiállítás részét képezik,
melynek megnyitóján az Ádám Jenõ
Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény két növendéke, Bérdi Réka
és Kiss Valentina hegedûjátékkal mûködött közre.
Reiner Anita

PROGRAMAJÁNLÓ
• február 14. (hétfõ), 10.00 óra —
Ifjúsági komolyzenei hangverseny
Közremûködnek: Hegedûs András
zongoramûvész és Mohácsi Attila színész.
• február 18. (péntek), 10.00 és
14.00 óra — Az Alma együttes koncertje.
• február 21. (hétfõ), 19.00 óra —
DUMASZÍNHÁZ — közremûködnek:
Hadházi László, Dombóvári István.
Belépõjegy elõvételben: 2500 Ft,
helyszínen: 3000 Ft.
• február 22. (kedd), 16.00 óra — Itt
a farsang, áll a bál…. — a babamama klub tagjainak rendezvénye.
• február 23. (szerda), 17.00 óra —
Koltay Gábor: Mindszenty, a fehér vértanú c. dokumentumfilmjének bemutatója.

» MÛVELÔDÉS

Adventi versünnep
Negyedik alkalommal hirdette meg
adventi szavalóversenyét a Tv-Cell és
a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ
és Könyvtár. A versünnepre december
12-én várták a versszeretõ kicsiket és
nagyokat a mûvelõdési központ galériáján.
A jelentkezõk három kategóriában
indulhattak, ezúttal azonban a tizenhat év felettiek körébõl senki nem
jelentkezett, így két korcsoport, az
5–10 éves és a 11–15 éves korosztályba tartozók mérettették meg
magukat.
Az adventhez és karácsonyhoz kapcsolódó versek gazdag tárházából
válogatott költeményekkel félszáz
versenyzõ állt a háromtagú zsûri elé.
A verseny kezdetén Pálné Horváth
Mária, a zsûri elnöke köszöntötte a
szavalókat és hozzátartozóikat, majd a
Lángocska kategória 46 indulója mutatta be választott versét. Ezután a
nagyobbaknak szóló Gyertyafény
kategória négy versenyzõjét hallhatták a jelenlevõk. A megmérettetésrõl
senki nem távozott üres kézzel, hiszen

a díjazásban nem részesülõk is emléklappal és csokoládéval térhettek haza.
A zsûri döntése pedig a következõk
számára hozott eredményes helyezést:
Lángocska kategória (5-10 évesig): 1.
Keresztes Benedek (Városi Általános
Iskola, felkészítõ: Pajor Katalin) 2.
Pápai Alexandra (Szent Benedek
Katolikus Általános Iskola, felkészítõ:
Thalabérné Pócza Lívia) 3. Buzás
Dorina (Városi Általános Iskola, felkészítõ: Németh Lászlóné)
Különdíjasok: Kovács Kristóf László,
Horváth Fanni, Horváth Zsombor,
Ambrus Patrik, Somogyi Mara, Erdélyi
Vivien.
Gyertyafény kategória (11-15 évesig)
1. Novák Fanni Mónika (Városi Általános Iskola, felkészítõ: Kovácsné Hegyi
Edit) 2. Németh Balázs (Berzsenyi Dániel Gimnázium, felkészítõ: Vargáné
Balogh Katalin) 3. Domonkos Bálint
(Városi Általános Iskola, felkészítõ:
Berzsenyi Lilla)
Különdíjas: Horváth Flóra.
Reiner Anita

Szezonnyitó bál a Soltisosoknál
A vízkereszttõl hamvazószerdáig tartó
farsangi idõszak mulatságainak sorát
városunkban idén is a Soltis Lajos
Színház által szervezett Színészek és
Színészbarátok bálja nyitotta meg,
január 8-án.
A tavalyi évben fennállásának harmincéves jubileumát ünneplõ színház
színészbáljainak sorát tekintve is kerek évfordulóhoz érkezett, ugyanis
idén tizedik alkalommal rendezték
meg báli szezont nyitó programjukat.
A jubileumi rendezvényen elsõként
Fehér László polgármester mondta el
ünnepi köszöntõjét, és nyitotta meg a
bált, majd Nagy Gábor társulatvezetõ
szólt az egybegyûltekhez. A tavalyi
évet értékelve elmondta, szakmai
téren kiemelkedõen eredményes évet
zártak, emellett pedig mûszaki és
technikai téren is sikerült némiképp
megújulniuk. A segítõk, támogatók
felé kifejezett köszönet után a társulatvezetõ pohárköszöntõt mondott,
majd vidám farsangi mûsorszámok
szórakoztatták a báli közönséget a
színház tagjainak közremûködéséve
Elsõként a harmadéves gyerekstúdió-

sok léptek színre mûsorukkal, majd a
harmadéves színi stúdiósok produkcióival folytatódott a szórakoztató
egyveleg. Az énekes, zenés-táncos
összeállításban népszerû slágerek
csendültek fel a társulat tagjainak elõadásában. A báli programból természetesen a tombolasorsolás, és a tánc
sem hiányozhatott, melyhez zenét a
Bendzsó szolgáltatott.
RA
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A fejlesztõ mûhely foglalkozásai a Városi Óvodában
A 2010-2011-es tanévben is tovább
folytatja tevékenységét a Kemenesaljai Fejlesztõ Mûhely, amely az elmúlt
évben alakult újjá. A mûhely vezetõjét,
Gáspárné Káldi Krisztinát kérdeztük a
fejlesztõ munkáról és a jövõbeni
elképzelésekrõl.

Fejlesztõ mûhelyünk tagjai városunk,
illetve a kistérség óvodáinak fejlesztõpedagógusai, ezen kívül gyógypedagógus és beszédfejlesztõ pedagógus is gazdagítja tagságunkat.
Örömmel mondhatjuk el, hogy a kez-

detektõl sikerült együttmûködõ és tartalmas munkakapcsolatot kialakítanunk a társintézményekkel: a városi iskolával, a bölcsõdével, a Népjóléti
Szolgálattal és a Pedagógiai Szakszolgálattal. Munkatársaik rendszeres
résztvevõi mûhelyfoglalkozásainknak.
November végén második foglalkozását szervezte a mûhely. Ez az alkalom
rendhagyó volt, mivel kizárólag a Városi Óvoda pedagógusai és a fejlesztõ
mûhely tagjai számára teremtettünk
lehetõséget a részvételre. A téma
aktuális: a kompetencia alapú óvodai
oktatást-nevelést jártuk körbe újra. Mivel óvodapedagógusaink komoly érdeklõdést tanúsítanak e téma iránt,
székhelyóvodánk, illetve a bemutatkozó csoport befogadóképességéhez igazodva döntöttünk úgy: mivel e program szellemében dolgozunk, így megadjuk a lehetõséget, hogy „házunk
tájáról” minden érdeklõdõ részese
lehessen a rendezvénynek. Kezdeményezésemet szívesen, partnerként fogadta a bevezetõ Biga-csiga csoport
két óvónõje, Gerencsér Károlyné és
Takács Bernadett, és egy jó hangulatú,

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 325/2010.
(XII.15.) sz. határozatában döntött arról, hogy a tulajdonát képezõ 525. hrszú ingatlan elnevezése elõtt kikéri a város lakosainak véleményét. Az érintett
terület a Városi Általános Iskola elõtt, a József Attila utca északi végén található, a volt orosz temetõ helyén, mely területen tavaly a Nyugat-dunántúli
Regionális Operatív Program „Kisléptékû, pontszerû kisvárosi fejlesztések”
címû pályázat keretében játszótér és park került megvalósításra.
Felkérjük Celldömölk Város lakosságát, hogy javaslataikat írásban szíveskedjenek eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztályára (9500 Celldömölk,
Városháza tér 1.) 2011. február 28-ig.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 10. § h.) pontja szerint közterület elnevezése a képviselõ-testület hatáskörébõl át nem
ruházható feladat. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 303/2007. (XI.14.) sz. A
magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról
szóló kormányrendelet szerint: A hivatalos földrajzi nevek megállapításakor
figyelembe kell venni a helyi lakosság élõ névhasználatát, a települési és a
helyi kisebbségi önkormányzat, az egyéb szervezetek véleményét, továbbá a
természet- és társadalomtudományok eredményeit, a történelmi hagyományokat, különösen a helytörténeti kutatásokat, az elpusztult települések
nevét, ezen kívül a földrajzi környezetet, a mezõ- és erdõgazdasági mûvelési
szerkezetet, a nemzetiségi viszonyokat, a nyelvi és nyelvhelyességi követelményeket. A nyelvhelyességi követelmények magukban foglalják a mindenkori akadémiai helyesírás követését és az arra épülõ szabályok betartását.
Továbbá élõ személyrõl közterület nem nevezhetõ el. Közremûködésüket
köszönjük!

Polgármesteri Hivatal
Celldömölk
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színvonalas bemutató foglalkozást tartottak nekünk, amely mindannyiunk
számára érdekes, tanulságos és hasznos volt, hiszen nap mint nap mi is
beépítjük munkánkba a módszert. A
bemutató után szakmai beszélgetésre
került sor, melyen lehetõség nyílt gyakorlati tapasztalataink megbeszélésére. Tanácsokat kérhettünk, együtt gondolkodhattunk, feltehettük kérdéseinket. Vendéglátóink igyekeztek tudásvágyunkat kielégíteni. Ezúton is köszönet illeti érte kolléganõinket.
A Kemenesaljai Fejlesztõ Mûhely a
jövõre nézve tartogat még érdekes
témákat, természetesen immár minden
érdeklõdõ számára. Év elején a gyermekrajzok üzeneteit fejtjük meg Orbán
Karola pszichológus segítségével. Hagyományos szakmai napunkat márciusban rendezzük meg, témája a zeneterápia lesz. Májusban a sárvári Petõfi úti
Óvoda vöröskeresztes tevékenységével
ismerkedünk meg.
Mûhelyfoglalkozásainkra szeretettel
várjuk az érdeklõdõket (elõzetes jelentkezés alapján), a részvétel ingyenes.
Takács M. Tünde

Éremgyûjtõk
karácsonya
December 10-én tartotta hagyományos
karácsonyi összejövetelét az Éremgyûjtõk Köre. Dr. Hollósy István, a csoport
vezetõje beszámolt az elmúlt év eseményeirõl: három színvonalas kiállításról, melyeknek látogatottsága meghaladta a 3400 fõt. Sikerként könyvelte el,
hogy sikerült elõállítani a csoport elsõ
önálló érméjét, amely a Ság hegyi trianoni keresztet ábrázolja. Hetényi József,
a csoport titkára örömmel üdvözölte
körükben két alapító tagjukat: Schiffer
Ferencet és Kiss Lászlót – ez annál is
inkább nagy öröm, hiszen a celldömölki
éremgyûjtõk 2011-ben ünneplik fennállásuk 40. évfordulóját. Ebből az alkalomból különböző rendezvényeket terveznek. Megemlítették, hogy szívesen
bővítenék tagjaik körét, örömmel várnak fiatal gyûjtõket.
Az események taglalását folytatva Pálné Horváth Mária megemlítette, hogy
augusztus 20-án a csoport két tagja is
elismerést vehetett át: dr. Hollósy István és Hetényi József.
LA
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Mivel tud takarékoskodni télen?

KÉRDEZ: REINER ANITA

FOTÓ: GYURICZA IMRE

Smidéliusz
Lászlóné

Kétszintes házban lakunk,
éppen elég befûteni. Szenes
kazán és kandalló van, ha nagy
a hideg, mindkettôt alkalmazzuk. Ezek mellett gázt is használunk. Van, ahol konvektorral
fûtünk, és a tûzhely is gázról
üzemel, de így is majdnem
húszezer forintot fizetünk csak
a gázért. Spórolni akkor tudtunk, amikor az erdôn szedtük a
fát, ma már vásároljuk, de így is
olcsóbb, mint a gáz. Ha kiszámoljuk, fával a gázért fizetett
összeg egyötödébôl meleget
tudunk csinálni, nem beszélve
a gáz alacsony fûtôértékérôl.

Pécz
Tiborné

Családi házban lakom, gázzal
fûtünk. Három konvektort használunk, emellett a tûzhely és a
bojler is gázról mûködik. A téli
hónapokban általában húszezer
forint felett fizetünk, nyáron kevesebbet. A mostani hidegekben muszáj fûteni, ezen takarékoskodni nem nagyon lehet.
Persze kisebb praktikák vannak,
hétvégén késôbb kelünk fel,
vagy rétegesebben öltözködünk. Lehet, hogy fával kevesebbe kerülne a fûtés, volt is,
amikor gondolkodtunk kandallóvásárláson, vagy cserépkályhán, de aztán mégis elvetettük.

Sali
József

Vegyes tüzelésû kazánnal
fûtünk, fával és szénnel. Szerettünk volna már régen áttérni
a gázra, de sajnos az anyagi
helyzet nem engedi. Ahogy
sokaktól hallom, többe is kerülne a gázfûtés, mint például a
fa, úgyhogy lehet, hogy nem is
érné meg. Az utóbbi egy-két
évben elég kemény telek vannak, jobban oda kell figyelni a
fûtés módjára. Tavaly több mint
kétszázezer forintot fizettünk a
fáért, idén erdészettôl hoztuk a
tüzelôanyagot. Általában 22
fokot tartunk, igaz, reggelre
kihûl 16-17 fokra a lakás.

Nagy
Szabolcs

Családi házban lakom, vegyes
tüzelésû kazánunk van, de kizárólag fával oldjuk meg a fûtést.
Négy helyiséget fûtünk radiátorral. Sajnos, mint mindenhol,
a tüzelôanyagok terén is észre
lehet venni az áremelkedést. A
téli szezonban 150-200 ezer forintra jön ki a fûtés költsége, de
még mindig kevesebb, mintha
gázzal fûtenénk. Általában 22
fokra fûtjük fel a helyiségeket,
estére eléri a 26 fokot is a hômérséklet. A meleggel spórolni
nem nagyon lehet, mert fûteni
muszáj, persze azért vannak
lehetôségek erre is.

Anyakönyvi hírek

A Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes
Pedagógia Szakszolgálat versmondó versenyre
Celldömölk Születés: Czender János és Szórádi Henrietta fia:
hívja a térség óvodásait.

Kevin, Pintér Imre és Sebestyén Teréz leánya: Eszter,
Mészáros Gábor és Balogh Annamária leánya: Johanna
Mária, Takács Imre Géza és Horváth Katalin leánya: Éva
Zsuzsanna, Györkös Tamás és Marton Judit fia: Máté Tamás,
Káldi Csaba és Nagy Rita fia: Levente Bulcsú, Ôri László és
Bognár Katalin leánya: Flóra, Kustánczi Jácint és Szabó
Valéria leánya: Valéria Zsófia, Lõrincz János és Hajnal
Adrienn leánya: Petra.
Halálozás: Garai Zoltánné sz. Ujvári Margit, Horváth Mihály,
Tuczai István, Németh Józsefné sz. Finta Jolán, Horváthné
Varga Margit, Pozsonyi Zsuzsánna Mária, Németh Lajosné
sz. Rába Margit.
Boba Halálozás: Gõgös József Árpád.
Jánosháza Születés: Juhász László és Gulyás Petra leánya:
Alexa. Halálozás: Sali Gyula, Biró Jenõ, Aranyos Lászlóné sz.
Mittli Ilona.
Kemenesmihályfa Születés: Faragó Gyula és Horváth Anita
fia: Bálint.
Kemenesmagasi Halálozás: Mesterházy Ferencné sz. Molnár
Margit.
Kemenespálfa Halálozás: Varga István.
Kenyeri Születés: Császár Sándor és Nemes Alexandra leánya: Kincsõ, Módos Tibor és Rérich Tünde fia: Marcell.
Mersevát Születés: Kovács Tamás és Molnár Georgina leánya:
Luca Lilla.
Nemeskeresztúr Születés: Kmetyó Balázs Gergely és
Dormán Beatrix fia: Zsombor. Halálozás: Takács István.
Szergény Születés: László Imre és Nyári Zsuzsanna fia:
Dániel. Halálozás: Gerencsér Jánosné sz. Farkas Karolina.
Ostffyasszonyfa Születés: Hegedüs Csaba Zoltán és Szaffnauer Jusztina leánya: Hanna.

Fedezzükfelegyütt, mibenrejlik
Gazdag E rzsi „gazdagsága”!
Szeretettel várunk minden
résztvevõ nagycsoportos óvodást szüleivel
iskolánk József Attila utcai épületében
2011. febr. 19-én, szombaton 10 órakor.
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Teremtorna minden mennyiségben

MÉLTÁN KERÜLT A DOBOGÓ LEGFELSŐ FOKÁRA A GULII-VER

Immáron a XXII. Szilveszter Kupa
teremlabdarúgó-tornát rendezte meg
december 27–30. között a városi
sportcsarnokban
a
VulkánSport
Egyesület.
A négy meghirdetett kategóriában 50
csapat nevezett, közel 400 játékos
futott ki a parkettára a 137 mérkõzésen, ahol összesen 381 gól született. A
tornát még két dolog jellemzi: az
alapjában sportszerûnek mondható
hangulat — a kisebb kakaskodások
betudhatók a küzdelem hevének — ,
illetve az ismét professzionális szervezés. A lebonyolítás idõrendjében
haladva a következõ eredmények születtek:
Old Boys (+40) kategória a Balogh
Üzemanyagkút Kupáért (10 csapat):
I. Csütörtök (Celldömölk), II. Áramütöttek (Celldömölk), III. Takiautó (Pápa),
IV. Ölbõ. Döntõ: Áramütöttek — Csütörtök 1:2. A gyõztes csapat névsora:
Tóth Árpád, Bors Barnabás, Csákvári

Zsolt, Dobány Gábor, Kelemen Kornél,
Molnár Tibor, Nagy Antal, Németh Zsolt,
Skriba Zsolt, Szabó Attila, Tóth Ferenc,
Vincze Csaba.
A korábbi évekkel ellentétben idén a
celli csapatok játszották a fõszerepet, a
döntõt nagy csatában nyerte meg a
neves játékosok alkotta Csütörtök.
Öregfiúk (+35) kategória a Varduza
Sportbolt Kupáért (6 csapat): I. Takiautó
(Pápa), II. GeraZoli (Celldömölk), III.
Pápa Inter-Thermo Kertváros. Döntõ:
GeraZoli – Takiautó 1:1 (büntetõk után
2:4). Ebben a kategóriában folytatódott
az elmúlt évek pápai hegemóniája,
igaz, a döntõben csak büntetõk után
dõlt el az aranyérem.
Nõi kategória a Marics Virágszalon
Kupáért (9 csapat): I. Alsósági Tigrisek,
II. Táplánszentkereszt, III. 2000 Celldömölk UFC, IV. Kópháza SE. Döntõ:
Alsósági Tigrisek – Táplánszentkereszt
1:0. A gyõztes csapat névsora: Nagy
Katalin, Zsömlye Viktória, Rosta Viktória,
Szórádi Laura, Szabó Dóra, Takács Éva,
Sztojka Piroska, Vér Ildikó, Déri Denize.
Ismét egy szép hazai gyõzelem, a
döntõben a Tigrisek nagy csatában védték meg kupagyõztes címüket.
Felnõtt kategória a Swietelsky Vasúttechnika Kupáért (25 csapat): I. GuliiVer (Celldömölk), II. BagolyvárRezgõnyárfa (Celldömölk), III. Visszakezdõk (Jánosháza), IV. 92-esek
(Szombathely). Döntõ: Bagolyvár-Rezgõnyárfa – Gulii-Ver 0:1. A gyõztes csapat névsora: Szilágyi Balázs, Tóth
Árpád, Rosta Szabolcs, Hanzl Máté,
Osvald Márió, Kiss Máté, Esztergályos
Bence, Kalcsó Gábor, Szalai Gábor.
A legnagyobb érdeklõdéssel várt kate-

gória küzdelmei idén sem okoztak csalódást, Skriba Máté személyében még
NB I-es bajnokságban szereplõ játékos
is beszállt, csapatával negyedik lett.
Érdekesség, hogy az elsõ négy csapatból három is az „A” jelû csoportból
indult, a végsõ gyõztes, elsõ meccsét
éppen a 92-esek ellen el is vesztette,
késõbbi döntõs ellenfelével pedig
ikszelt a selejtezõkörben. Annak ellenére, hogy a Szilveszter Kupán nem
díjazzák a legjobb egyéni teljesítményeket, egy cím odaítélése minden
bizonnyal nem okozna meglepetést. A
torna legjobb kapusa Tóth Árpád volt,
aki két kategóriában is (+40 és felnõtt)
bajnoki címhez segítette csapatát.
Hat éve a VulkánSport Egyesület kezdeményezésére január elsõ felében
megmérkõznek egymással a Bajnokok
Tornája keretében Ajka, Pápa, Vasvár,
Sárvár, Tapolca és Celldömölk kispályás labdarúgó-tornáinak gyõztesei. A
rendezvényt idén január 9-én, Celldömölkön rendezték meg, ahol az ajkai
Bakony FC gyõzött. Celldömölköt nem
a bajnok, hanem a második BagolyvárRezgõnyárfa képviselte és a bronzérmet szerezték meg, miután még a
selejtezõkörben összekerültek a végsõ
gyõztessel, akitõl kikaptak egy góllal,
így nem tudtak a döntõbe kerülni.
A nagy teremtornák zárásaként január
22-én került megrendezésre 16 csapattal a VI. Farsang Kupa, ahol a
vönöcki focicsapatra épülõ Bocapassz
nyert a sárvári-celldömölki játékosokból álló F2 Fregatt elõtt. Nem fogják
elhinni ki védett a Bocapassznál: Tóth
Árpádnak hívják.
dotto

Vasi TISZK sportnap Celldömölkön
A Celldömölki Mûszaki Szakközépiskola
és Szakiskola adott otthont az elsõ
ízben megrendezett Vasi TISZK sporttalálkozónak. A november 30-án megtartott esemény a TÁMOP projekt záróeseménye volt. A tanulók asztalitenisz,
férfi labdarúgás, kosárlabda és sakk
sportágakban mérték össze tudásukat.
A hangulat kiváló volt, köszönhetõen a
lelkes szurkológárdáknak, akik szintén
versengtek a legszínvonalasabb és
leghangosabb szurkolók különdíjáért.
A rendezvényre nyolc iskola csapata
érkezett a megyébõl. Sipos Tibor, a
házigazda-intézmény igazgatója elmondta, nem véletlen kapta meg a
12

Celldömölki Mûszaki Szakközépiskola
és Szakiskola eme sportnap rendezési
jogát, hiszen a Vasi TISZK zászlós hajójának számítanak. A közeljövõben
tovább bõvül és fejlõdik a celli intézmény, ennek egyik legfontosabb
eleme a leendõ új és korszerû
tanmûhely. A több százmilliós beruházás a legnagyobb fejlesztés a Vasi
TISZK-en belül. Az elkészülõ tanmûhely
magas, a kor követelményeinek megfelelõ oktatási és technikai színvonallal
várja majd a diákokat. A versenyek
délután értek véget. A díjakat Kovács
Ferenc, a megyei közgyûlés elnöke,
Fehér László, Celldömölk Város polgár-

mestere, Pintér Róbert, a Vasi TISZK
szakmai vezetõje, valamint Sipos
Tibor, a Celldömölki Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola igazgatója
adták át. Az összesített sorrend: 1.
Tinódi Sebestyén Gimnázium és
Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakközépiskola, Sárvár 2. Nádasdy Tamás
Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium, Csepreg 3.
Barabás György Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola, Sárvár. A
Celldömölki Mûszaki Szakközépiskola
és Szakiskola asztaliteniszben a 2.,
összesítettben a 6. helyen végzett.
PH
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Továbbra is veretlenül az asztaliteniszben
Celldömölki VSE-Swietelsky-Wewalka–
Pénzügyõr SE 8-2. Celldömölk,
Extraliga asztalitenisz-mérkõzés, vezette: Kótai, Anti.
Páros: Lindner, Fazekas–Móricz, Varga
3-0 (7, 3, 7). A nagyobb tudásnak
köszönhetõen simán nyert a celli páros
(1-0). Egyéni, 1. kör: Fazekas–Hoffmann 3-1 (-14, 11, 9, 8). Fazekas alaposan megizzadt a sikerért (2-0).
Kriston–Móricz 3-1 (-7, 8, 11, 8). Szoros
meccs volt, Kriston koncentrált jobban
(3-0). Lindner–Varga 1-3 (5, -8, -8, 10). Lindner veresége meglepetésként
hatott (3-1). 2. kör: Fazekas–Móricz 1-3
(10, -4, -5, -9). A meglepetésbõl nem
ocsúdhattunk fel, Fazekas simán kikapott (3-2). Lindner–Hoffmann 3-0 (4, 9,
8). Lindner ezen a meccsen már hozta
a papírformát (4-2). Kriston–Varga 3-1
(8, 3, -9, 9). Kriston magabiztosan
nyert, bár a játszmák szorosak voltak
(5-2). 3. kör: Lindner–Móricz 3-0 (5, 6,
6). Lindner ismét tudásának megfele-

lõen játszott (6-2). Kriston–Hoffmann
3-1 (9, 9, -3, 1). Kriston jókor lendült át
a holtponton (7-2). Fazekas–Varga 3-2
(10, -14, -5, 14, 7). Szoros meccsen a
tisztább fej döntött (8-2).
A Celldömölki VSE-Swietelsky-Wewalka
extraligás csapata ott folytatta bajnoki
szereplését, ahol az õszi szezonban
abbahagyta. Lindnerék remek õszt tudhatnak maguk mögött, hisz a tabellát
száz százalékos teljesítménnyel vezetik. Az õszi pontvadászat során nem
akadt igazán nehéz ellenfél, hisz még –
a tavaly rangadónak számító – Lombard
AC elleni meccset is simán, 10–0-ra
nyerte Klampár Tibor együttese. A nyári
szünetben távozó Pagonyi Róbert helyére Kriston Dániel érkezett, aki fiatal
kora ellenére felvette a versenyt a
hazai élvonallal és a nemzetközi kupaporondon is remekül helytáll. Lindner
Ádám játéka végig kiegyensúlyozott
volt az õsz során, magabiztosan szállította a pontokat a csapatnak. Fazekas

Péter is tudásához méltón teljesített,
egy-két megingást leszámítva. Õ is biztos pontja a csapatnak. A téli szünetben
ismét változott a keret, hisz Pagonyi
Róbert visszatért a csapathoz, ám a
tavaszi szezonban a Békési TE színeiben
lép asztalhoz, kölcsönben. Az Extraliga
mellett folytatódnak a Klubcsapatok
Szuperligájának küzdelmei is. A Celldömölk csoportelsõként (a szlovák SATEX
Bratislavát és a szlovén Puconcit megelõzve) jutott a legjobb nyolc közé,
ahol a tavalyról már jól ismert szlovák
Stavoimpex Holic együttesével mérkõzik a négy közé jutásért. A párharc
elsõ felvonására január 25-én került sor
Alsóságon, míg a visszavágót február
1-jén rendezik Holicban. A téli szünet
krónikájához tartozik még, hogy a Celldömölki VSE-Swietelsky-Wewalka csapata december 28-án, Szombathelyen,
a 2010. Év Vasi Sportolója díjat vehette
át, melyhez ezúton is gratulálunk.
CSUKA LÁSZLÓ

Az Év Vasi Sportolói lettek a celli pingpongosok
2010. december 27-én a Megyeházán
köszöntötték Vas megye legeredményesebb sportolóit. A három díjazott
csapat közül a Celldömölki VSEMávépcell-Wewalka asztaliteniszezõi
voltak a legeredményesebbek — történetük során elõször szereztek bajnoki címet, illetve a nemzetközi Szuperligában harmadikak lettek. Ebbõl az
alkalomból beszélgettünk Klampár Tibor vezetõedzõvel és Homlok Zsolttal,
a Swietelsky Kft. ügyvezetõjével, aki a
csapat fõtámogatói szerepét vállalta.

– Régóta küzdenek a bajnoki cím megszerzéséért. Tavaly végre sikerült. Mit
jelent ez az Önök számára?
Klampár Tibor: – Valóban nagyon nagy
eredményt mondhatunk magunkénak,
hiszen vesztett állásból tudtuk megverni a BVSC-Lombard csapatát. Nagyon

I M P R E S S Z U M

Kemenesalja

Új

»

CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

örültem neki, hiszen ez drámai meccs
volt. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint
hogy három meccsbõl sikerült.
— Idén a Vas megyei csapatok közül a
celldömölki pingpongosok nyerték el az
Év Vasi Sportolója címet. Mit jelent ez az
Önök számára?
KT: – Nagyon örülünk neki, hiszen elsõre sikerült ezt is elnyernünk.
— Ugyanezt kérdeztem Homlok Zsolttól
is, aki az asztaliteniszezõ csapat fõtámogatójának, a Swietelsky Kft.-nek. az
ügyvezetõje: hogyan fogadták a hírt,
miszerint a mieink nyerték az Év Vasi
Sportolója címet?
— Számomra is nagyon fontos esemény ez, és ezúton szeretnék gratulálni edzõknek, játékosoknak, támogatóknak, önkormányzatnak, mindenkinek, aki hitt ebben a munkában, hogy
most elsõként itt állhatunk, és átve-

hetjük az Év Vasi Sportolója Díjat. Nagy
lokálpatrióta vagyok, éppen ezért
talán még többet jelent, hogy anyagilag is hozzájárulhatok a város sporttevékenységéhez. Hogy a hivatásomnál
maradjak, egy mûszaki átadáshoz tudnám hasonlítani: hosszú idõ, míg egy
létesítmény elkészül, addig ott vannak
a hétköznapok, a rengeteg munka, de
átadáskor – most, a díj átadásakor is
csak a szép, a jó marad meg.
– A továbbiakban mik a terveik a támogatással kapcsolatban?
HZS: — Mi mindig a gyõztes csapatban
szeretünk játszani, ugyanígy folytatnánk a támogatói munkát. Celldömölk
Város és a térség számunkra nagy fontossággal bír, sok munkavállalónk itt él.
Celldömölknek fontos a sport, a sportnak pedig mecénásokra van szüksége.
LA

felelős kiadó: Bakó István • felelős szerkesztô: Györéné Losoncz Andrea • szerkesztôség: Csuka
László, Dummel Ottó, Farkas Gábor, Káldos Gyula (nívódíjas), Reiner Anita, Rozmán László,
Takács Mária, Horváth Lajos (örökös tag) • fotó: Gyuricza Imre • hirdetésszervező: Nagy Antal
(06 70/338-9880) • szerkesztőség: 9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1. Telefon: 95/525810 • E-mail: ujkemenesalja@ freemail.hu; ujkemenesalja@gmail.com • lapterv: Horváth Attila
• nyomda: Logomotív Kreatív Műhely Kft. Szombathely • ISSN 0865-1175 • Lapzárta: minden páratlan hét péntek • Előfizetés vidékre: egy évre 1.440 Ft, félévre 780 Ft, egy hónapra 170 Ft.
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HIRDETMÉNY

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY

Celldömölk Város Önkormányzata értékesíteni kívánja

Celldömölk Város Önkormányzata nyilvános árverésen
értékesíteni kívánja a tulajdonában lévõ
Celldömölk, Széchenyi u. 54/5. szám alatti társasházban
lévõ lakást a társasház közös tulajdonában álló
157/1000-ed tulajdoni hányaddal együtt.
A két szobás lakás alapterülete: 57 m2 nagyságú.
Kikiáltási ára: 3.990.000 Ft.
A licit idõpontja: 2011. február 04., péntek 9 óra.
Helyszíne: a polgármesteri hivatal emeleti tanácskozóterme.
Licitlépcsõ: 100.000 Ft.
Az ingatlanra csak az licitálhat, aki az árverés megkezdése elõtt készpénzben a kikiáltási ár 10%-ának megfelelõ összeget árverési elõlegként a polgármesteri hivatal pénztárába befizeti. Az elõleg a vevõ által fizetendõ
vételárba beszámít, a többi résztvevõ számára az árverés befejezése után visszafizetésre kerül.
Az ingatlanok tulajdonjogát a liciten résztvevõk közül az
szerzi meg, aki a legmagasabb összegû vételár egy
összegben való megfizetésére tesz ajánlatot.
Az árverés nyertesének feladata és költsége az adásvételi szerzõdés elkészíttetése legkésõbb a licit idõpontját követõ 15 napon belül. A vételár kifizetése a szerzõdés megkötését követõ 15 napon belül esedékes.
Az ingatlan megtekinthetõ: telefonon történõ elõzetes
egyeztetés alapján munkanapokon 8-16 óráig.
További felvilágosítás a polgármesteri hivatal vagyonkezelõjénél, illetve a 95/525-813-as telefonon kapható.

a tulajdonában lévõ 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 eszmei 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 Mentõállomás 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, Mikes u. 18. sz. alatti társasház földszintjén
lévõ volt könyvtári helyiségek a társasház közös tulajdonában álló 88/1000-ed tulajdoni hányaddal együtt.
A három egybenyitott helyiség és vizesblokk területe
összesen 74 m2 nagyságú.
Eladási ára: 5.180.000 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.
Az ingatlanok megtekinthetõek: telefonon történõ
elõzetes egyeztetés alapján munkanapokon 8-16 óráig.
További felvilágosítás a polgármesteri hivatal vagyonkezelõjénél a 95/525–813-as telefonon kapható.

MÉHÉSZETI FELHÍVÁS
Felhívjuk a Celldömölk város és Mersevát község közigazgatási területén méheket tartó állampolgárok
figyelmét, hogy a 70/2003.(VI.27.) sz. FVM. rendelet –
A méhállományok védelmérõl és a mézelõ méhek
egyes betegségeinek megelõzésérõl és leküzdésérõl –
2. § értelmében
A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétõl számított nyolc napon belül
kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes
települési önkormányzat jegyzõjénél, aki a méhészt
nyilvántartásba veszi és a nyilvántartást folyamatosan
vezeti. Amennyiben a méhek állandó tartási helye nem
a méhész lakóhelyével összefüggõ területen (udvarban, kertben stb.) van, a méhész köteles a méhek tartási helyén a nevét, lakcímét, telefonszámát, a tartási
helyen lévõ méhcsaládok számát egy legalább 40x30
cm nagyságú táblán jól látható módon feltüntetni.
Kérem, hogy amennyiben fent leírt bejelentési kötelezettségüknek eddig nem tettek eleget, úgy azt 2011.
február 28-ig szíveskedjenek megtenni a Celldömölk
Város Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztályán.
Telefon: 95/525-810, 95/525-832.

14

HIRDETMÉNY HELYISÉG BÉRBEADÁSÁRA
Celldömölk Város Önkormányzata nyilvános licitet hirdet
a tulajdonában lévõ Celldömölk, Vasvári Pál u. 6. szám
alatti 4. számú 18 m2 nagyságú gépkocsitároló helyiség
bérbeadására.
Bérleti díja: 6.840 Ft/hó.
A bérleti díjat az önkormányzat a piaci értékrendhez igazítva, rendeletében évente emelheti. A bérleti jogot az
szerzi meg, aki a licit során a legmagasabb összegû bérleti díj megfizetésére tesz ajánlatot.
Licit idõpontja: 2011. 02. 04-én 9.00 óra.
Helye: a polgármesteri hivatal földszinti tanácskozó terme.
Az ingatlan bérbevételére csak az licitálhat, aki a licit
megkezdése elõtt készpénzben a pályázati díj összegét,
azaz: 40.000 Ft-ot a polgármesteri hivatal pénztárába
befizeti. Az összeg a nyertes által fizetendõ bérleti díjba
beszámít, a többi résztvevõ számára a licit befejezése
után visszafizetésre kerül.
A bérbeadás idõtartama: határozott idõre, legfeljebb 10
évre szóló bérleti szerzõdés köthetõ.
Az ingatlan megtekinthetõ: telefonon történõ elõzetes
egyeztetés alapján hétfõ–csütörtök 8–16, péntek 8–12 óráig.
Szerzõdéskötés és bérbeadás várható idõpontja:
2011. február 15.
További információ a polgármesteri hivatal vagyonkezelõjénél, illetve a 95/525–813-es telefonon kapható.
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SZESZFÔZDE
VÖNÖCKÖN

VULKÁN GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ
Celldömölk, Sport u. 8. • 95/525-070 • www.vulkanfurdo.hu

FÜRDÕNAP

Szeszfôzdénk felújított, 418 literes és 220
literes fôzôüsttel folyamatosan üzemel
VÖNÖCKÖN.
Jó minôségû gyümölcscefrébôl,
illatos és zamatos pálinka elôállításával
– rövid fôzési határidôvel – várjuk

02. 07-én, hétfõn

Napi belépõk: 300-600 Ft
Szabadban élvezhetõ gyógyvizes jakuzzi-használat
Vegyen részt nagy fürdõnapi játékunkban, és meglepjük
egy fürdõnapi belépõvel!
Következõ fürdõnapok: 03. 07., 04. 04., 05. 02.

minden kedves régi és új megrendelônket!
Érdeklôdni: napközben a 06/20/337-1864,
esti órákban a 95/485-001 telefonszámon lehet.

SZAUNÁZÓK HÉTVÉGÉJE
02. 11–13.

Féláron váltható napi finn szauna jegyekkel.

Lepje meg kedvesét

VALENTIN NAPI ajándékutalvánnyal!

FELHÍVÁS

Az élet nem a születéssel kezdôdik!
A celldömölki Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár

Szülésre és anyaságra felkészítő klubja
Várja azokat az érdeklődőket, akik gyermeket várnak,
kérdései vannak és szeretnének többet tudni a várandósság szépségeiről, nehézségeiről, valamint terhes tornával
szeretnének fizikailag jó kondícióban maradni.
2011. január 6-tól, minden csütörtökön 16 órától
terhes tornával egybekötötten várjuk az érdeklődőket:
Szeifridné Kis Olga szülésznő:
06 70/615-9578 és
Vass Béla gyógytornász:
06 20/480-1747

2011. évi hulladékgyűjtési naptár Celldömölk
FEBRUÁR

A Kemenesvíz Vízíközmû Kft. felhívja Celldömölk lakossága
figyelmét, hogy Celldömölk Város Önkormányzata Képviselôtestületének 189/2010. (VII.8) sz. képviselôtestületi határozata
alapján 2010. augusztus 1-jétôl a település folyékony hulladék
szállítását Celldömölk város közigazgatási területén (Celldömölk, Celldömölk-Alsóság, Izsákfa) a Kemenesvíz Kft. a SárvárPannonvíz Kft-vel közösen végzi.
Az Önkormányzati rendeletben meghatározott díjnak megfelelôen a folyékony hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás
díja 2.000 Ft + 25% Áfa/m3, így a szennyvíz szippantásért fizetendô díj összesen (bruttó) 2.500 Ft/m3.
Közszolgáltatóként a tevékenység ellátása az alábbi módon történik: telefonon, vagy faxon történô megrendelés esetén 3
munkanapon belül a kért szolgáltatás elvégzésre kerül.
Rendkívüli helyzet esetében (pl. havária) a lehetô legrövidebb
idôn belül (hétvégén is) a helyszínre érkezik a szolgáltató gépjármû. A hívószám: mobil: 30/3376-191, vezetékes telefon:
95/521-001, fax esetében 95/320-249; 95/521-093. A szolgáltatás megrendelése levélben is történhet; a megrendeléseket
ez esetben 9600 Sárvár, Ungvár u. 20. valamint a 9500 Celldömölk, Nemesdömölki u. 20. címre kell megküldeni. Továbbá email formájában a sarvar_pannon@indamail.hu vagy a kemenesviz@cellkabel.hu címre kérjük megküldeni.
Az ügyfélszolgálati iroda 9500 Celldömölk, Nemesdömölki u. 20.
szám alatt üzemel: hétfôtôl péntekig 9.00–16.00 óráig. 9600
Sárvár Ungvár u. 20. ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási ideje:
hétfôtôl péntekig: 9.00–14.00 óráig.
A szolgáltatás elvégzése elôtt minden esetben idôpont-egyeztetés történik.
A megadott vezetékes és mobil telefonszámok 24 órás (éjjelnappal) és a hét minden napján (szombaton és vasárnap is) a
diszpécser szolgálaton mûködnek.

»KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMÛ KFT.
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Új Ford bemutató autók

Ford Ka Ambiente 1.2/69 le

8 hónapos

2 550 000 Ft

Ford Ka Titanium 1.2/69 le

2 hónapos

2 950 000 Ft

Ford Fiesta Trend 1.25/82le/5ajtós

két hetes!

2 850 000 Ft

Ford Fiesta Trend 1.25/82le/5 ajtós/

két hetes!

2 950 000 Ft

Ford Fiesta Trend 1.25/82le/5 ajtós/

8 hónapos

3 090 000 Ft

Ford Fiesta Trend 1.25/82LE/5 ajtós/Vision 4 hónapos

3 190 000 Ft

Ford Focus Trend 1.6/100le/5 ajtós

2009 /09

3 550 000 Ft

Ford Focus Trend 1.6VCT/115 le/5 ajtós

fél éves

3 790 000 Ft

Ford Focus Fresh 1.6TDCi/110 le/kombi

fél éves

4 260 000 Ft

Ford Focus Trend 1.6VCT/115le/kombi/ezüst fél éves

4 150 000 Ft

Ford C-MAX Trend 1.6VCT/115le/chill

5 hónapos

4 100 000 Ft

Ford C-MAX Trend 1.6TDCI/90le

két hetes!

4 480 000 Ft

Ford Transit Van LWB 2.2TDCi/115 le

2009 / 08

4 500 000 Ft

A képen Ford Ka Titanium, Ford Fiesta Vision színben, Ford C-MAXchill és Ford Focus kombi ezüst szerepelnek.
Az árak bruttó árak és 2010. 01. 03–03. 31-ig érvényesek, vagy a készlet erejéig.

Strauss Autószalon

Feel the difference

Szombathely, Zanati u. 58. • Telefon: 94/512-860

CAR T E C H N I K CELLDÖMÖLK
Gumiabroncs-értékesítés, -szerelés,
és centírozás
TEHER- ÉS SZEMÉLY-GÉPJÁRMÛVEK
MÛSZAKI VIZSGÁRA TÖRTÉNÕ
FELKÉSZÍTÉSE, MÛSZAKI
VIZSGÁZTATÁSA!
Cím: Celldömölk, Kolozsvári utca 18.

Telefon: +36 (95) 779-800
E-mail: celltruck@cellkabel.hu

