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CELLDÖMÖLK

TANKOLJON MINDIG OLCSÓBBAN!

A K ol oz s v á r i ú t i ü z e m a n y a g k ú t o n 9 5- ö s , E 8 5 - ös b e n z i n é s d i e s e l
ü z em a n y a g o k v a l a m i n t a u t ó g á z L P G e g é s z év b e n k ed v e z m én y e s á r o n !
2011-ben is szeretettel állunk minden gépjárműtulajdonos rendelkezésére,
gépjárműveik kedvezményes üzemanyag-ellátása érdekében!

Balogh Zsolt vállalkozó és munkatársai.

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






SHOP szolgáltatások
Online telefontöltés
Autópálya-matrica eladás
Bankkártyás fizetés
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Kit illet a Téglagyári tó haszonbérlete?
LAKOSSÁGI FÓRUM A HORGÁSZTÓ HASZNÁLATÁRÓL
Érezhetõen közeledik a tavasz. A
hosszú, hideg tél elmúltával megnövekednek a kinti teendõk. Nemcsak házunk táján, hanem szûkebb pátriánk területén is: ahhoz, hogy komfortosan
érezzük magunkat, rendben kell tartanunk a köztereket is. Ilyen közterületnek számít a sokak – fõként horgászok –
által látogatott Téglagyári tó is. Celldömölkön a hideg ellenére izzik a levegõ a
tó körül. Mirõl is van szó?
2010. december 15-i ülésén tárgyalta
Celldömölk Város Képviselõ-testülete a
celldömölki Téglagyári tó halászati jogának kérdését. A napirend apropóját az
adta, hogy egy néhány hónapja alakult
új egyesület, a Vulkán Sporthorgász
Egyesület kérelmet adott be a képviselõ-testülethez a tó halászati joga iránt. A
Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság azt javasolta, hogy a város kössön
haszonbérleti szerzõdést a Vulkán Sporthorgász Egyesülettel. A képviselõ-testületi ülésen a tavat több, mint ötven éve
kialakító és jelenleg is használó Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének celli tagegyesülete, a Lokomotív Horgász Egyesület tagjai a változás ellen szólaltak fel. A képviselõ-testület úgy döntött, hogy a végsõ döntés
meghozatala elõtt kikéri a tavat használó horgászok véleményét, ezért horgászati lakossági fórumot szervezett,
melyre 2011. január 24-én került sor a
Városháza nagytermében.
A lakossági fórumon sokan, mintegy

nyolcvanan gyûltek össze, többségében
a jelenleg is használó megyei horgászszövetség helyi tagsága. A fórum kezdetén Baranyai Attiláné dr., a város
jegyzõje ismertette a tényállást. Eszerint
egy kérelem érkezett a polgármesteri
hivatalba 2010. október 28-án, amelyben a Vulkán Sporthorgász Egyesület arra kéri a képviselõ-testületet, hogy adják kezelésükbe a Téglagyári tavat. Korábban, a 90-es évek elejéig a vizek tulajdonosa, így a Téglagyári tóé is az állam volt, Celldömölk Város Tanácsa csak
kezelõként volt bejegyezve. Késõbb állami vagyonból önkormányzati vagyonná nyilvánították a vizeket, a celldömölki horgásztavat is – ekkor került tehát
Celldömölk tulajdonába. A tulajdonjoggal együtt a város önkormányzata a halászati-horgászati jogot is megszerezte.
A status quo szerint tehát az ingatlan tulajdonosa Celldömölk Város Önkormányzata, és az ingatlan tulajdonosáé
pillanatnyilag a halászati-horgászati jog
is. A képviselõ-testület feladata, hogy
eldöntse, hogyan adja haszonbérbe. Erre vonatkozólag a 1997. évi XLI. törvény
az irányadó – a halászati jog ugyanis,
mint vagyonértékû jog, az ingatlan tulajdonosát illeti meg. Ez a törvény és a
vagyonátadási eljárás az Önkormányzat
jogi álláspontja szerint felülírja azt a
használati megállapodást, amit 1985ben az akkori városvezetõk kötöttek a
megyei szövetség jogelõdjével. Amint
a tulajdonos haszonbérbe ad egy tavat,
attól kezdve a haszonbérlõ lesz jogosult

a halászati jog gyakorlására. Celldömölk
Város Önkormányzatának el kell döntenie, hogy a tó hasznosítására pályázatot
ír-e ki, és milyen kritériumokat határoz
meg arra vonatkozólag, ami szerint kiválasztja a majdani haszonbérlõt.
A feszültséget az okozza, hogy a tavat
jelenleg használó horgász egyesület jóhiszemûen használja ugyan a tavat, de
nem kötöttek új szerzõdést, hiszen –
mint azt dr. Smidéliusz Sándor, az önkormányzat jogásza elmondta – 1999.
január 1-jétõl automatikusan megszûnt
a nem állami tulajdonban lévõ vízterületekre vonatkozóan kötött korábbi haszonbérleti szerzõdések hatálya, az erre
vonatkozó halászati/horgászati jogosultság. A halászati jogosultságra haszonbérleti szerzõdést kell kötni, az írásbeliségnek nem tett eleget egyik fél
sem. A MOHOSZ tehát csak a szokásjog
alapján folytatta tevékenységét.
Dr. Smidéliusz Sándor áthidaló megoldásként azt javasolta, hogy mivel többen megvásárolták már az éves területi
engedélyeket, másodsorban a haltelepítés idõszaka is közeleg, az év háromnegyed részére kössenek haszonbérleti
szerzõdést a jelen használóval, ezzel
egyidejûleg az önkormányzat írjon ki
pályázatot, és csak õsszel döntsenek arról, hogy ki lesz az, aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelel.
A javaslatról Celldömölk Város Képviselõ-testülete várhatóan februári ülésén
hoz döntést.
»LOSONCZ ANDREA
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ADÓ ZÓK FI GYELMÉBE!
A 2011. évi adófizetési kötelezet tség teljesítése
céljából az alábbi fontos információkat ajánljuk
tisztelt adózóink figyelmébe:
Vállalkozókat ér intõ változások
A helyi adókról szóló törvény vállalkozók kommunális adójára vonatkozó szabályai 2011. január 1-jével hatályukat vesztették. Azaz a vállalkozók kommunális adója – a vállalkozók, valamint
az önkormányzati adóhatóságok adminisztratív
terheinek csökkentése érdekében – 2011. január
1-jével megszûnik. A vállalkozónak a 2010. évre
vonatkozó kommunális adó kötelezettségét –
2010. december 31-i határnappal – 2011. május
31-ig benyújtandó éves bevallással le kell zárnia
a székhely, illetve telephely önkormányzati adóhatósága felé. A hatályos szabályozás alapján a
piaci, vásározó kiskereskedelmi tevékenységhez
kapcsolódó adókötelezettségek – különösen, ha
az adózó naponta más-más településen vagy a
hónapnak/hétnek csak egyes napjain végzi a tevékenységet – teljesítése és azok feldolgozása a
bevételhez képest sokszor aránytalanul magas
költséget jelentettek mind az adózók, mind az
önkormányzati adóhatóságok számára. A törvényi szabályváltozás eredményeként az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében 2011.
évtõl megszûnik a piaci, vásározó kiskereskedelmi tevékenység utáni ideiglenes jellegû iparûzési adó-kötelezettség. Január végéig kapják meg a

Ci vil hí rek
Immár hagyományosnak mondható a
karácsonyi koncert, amit az Együtt Celldömölk Városért Egyesület 2009 óta
megszervez. Akkor a feledhetetlen
Mága-koncert aratott átütõ sikert, most
decemberben a szombathelyi Weöres
Sándor Színház volt a vendég.
»Milyen eredményeket hozott a jótékonysági est? – kérdeztük Márton Tivadart, az egyesület elnökét.
– Idén is sokan voltak, akik úgy gondolták, adakoznak a kórház javára. Összesen másfél millió forintot gyûjtöttünk.
Ezek egy része magánszemélyektõl,
színházi belépõkbõl, más része viszont
céges adakozásból gyûlt össze. Köszönet
érte a Kórházért Alapítvány nevében is.
Támogatóink között tudhatjuk a
Cellcomp Kft.-t, a Celli Sághegyalja Zrt.-t,
a Celli Festék Kft.-t, az SzL Bau Kft.-t,
Duka Község Önkormányzatát, a Városgondnokságot, a Kemenesvíz Kft.-t, a
Polinwest Kft.-t, a Kis-Rábamenti Takarékszövetkezetet, Kemenespálfa Község
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vállalkozók az iparûzési adó befizetéséhez szükséges I. félévben esedékes adóról szóló befizetési lapokat. Az I. félévi adó befizetésének határideje: 2011. március 16. A vállalkozók helyi adójának (iparûzési adó és vállalkozók kommunális
adója) 2010. évi bevallásához szükséges nyomtatványok és a kitöltési útmutatók a város honlapjáról (www.celldomolk.hu) tölthetõk le. Akinek nincs internet-hozzáférési lehetõsége, a bevallási nyomtatványokért szíveskedjék az adócsoporthoz befáradni. A bevallásokat 2011. május 31-ig kell az adócsoporthoz eljuttatni.
Gépjármû-tulajdonosokat érintõ
változások
A súlyos mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó
mentesség: A gépjármûadó-törvény súlyos mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó mentességi
szabálya 2007. évtõl úgy változott, hogy az adómentesség csak a súlyos mozgáskorlátozott jármûtulajdonos adóalanyt illette meg, az üzembentartót nem. A mentesség akkor is járt, ha a
súlyos mozgáskorlátozott kiskorút a jármûtulajdonos adóalany szülõje szállította. Az Alkotmánybíróság 22/2010. (II.25.) AB határozata
2010. december 31-i hatállyal a gépjármûadóról
szóló törvény mentességi szabályából hatályon
kívül helyezte „a tulajdonában lévõ” szövegrészt, ezért az AB által megállapított törvényi
mentességi szabály alapján 2011. január 1-jétõl
a súlyos mozgáskorlátozott üzemben tartó adóalany is mentesül az adófizetés alól. A törvényi

Önkormányzatát, Nemeskocs Község
Önkormányzatát, a Celli-Huke Kft.-t, Németh Roland OTP Fiókigazgatót, Dr. Farkas Péter orvos-igazgatót, a kórház dolgozóit, az Együtt Celldömölk Városért
Egyesületet, Borgáta Község Önkormányzatát és természetesen magánszemélyeket.
»Nemcsak a kórház támogatását tûzte
zászlajára az egyesület, hanem hátrányos helyzetû családokat is rendszeresen támogatnak.
– Karácsonyt megelõzõen már hosszú
évek óta tartunk vásárokat a piac területén abból a megfontolásból, hogy az itt
eladott kézimunkák bevételét a város
leghátrányosabb helyzetû családjaira fordítsuk. Idén nyolc családot tudtunk támogatni tartós élelmiszerrel, gyümölccsel.


Karácsony elõtt már második alkalommal nyílt lehetõség a Városi Általános Iskolában a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetû gyerekek megajándékozására. Az integrációs és képesség
kibontakoztató pályázatnak köszönhetõen karácsony elõtt 74 diák, illetve csa-

szabályozás úgy változik, hogy az adómentesség
a súlyos mozgáskorlátozott – akár tulajdonosi,
akár üzemben tartói minõségére tekintettel –
adóalany által üzemeltetett személygépkocsi
után 13.000 Ft/év adóteherig jár, míg az afeletti adóösszeget meg kell fizetni. Az éves adóteherhez kapcsolódó mentesség (13 ezer forint
erejéig) továbbra is érvényesíthetõ a súlyos
mozgáskorlátozott kiskorút vagy cselekvõképességet kizáró gondnokság alatt álló nagykorút
szállító adóalany személygépkocsija utáni adóban. 2011. január hónapban kapják majd kézhez
a talajterhelési díjról a bevallási nyomtatványt
azok a fogyasztók, akik 2010. év végéig még
nem, illetve akik évközben kötöttek rá a közcsatornára. A bevallási nyomtatványt a 2010. évi
vízfogyasztás alapján kell kitölteni. A bevallást
2011. március 31-ig kell az adócsoporthoz viszszajuttatni és a kiszámított díjat befizetni. Felhívjuk azon adózók figyelmét, akik 2010. évben lakást, lakóházat, Ság hegyen lévõ zártkerti építményt vásároltak vagy eladtak, és bevallási kötelezettségüknek még nem tettek eleget, minél
elõbb pótolják.
Az adószámlák egyenlegérõl, valamint a II. félévi
adófizetési kötelezettségrõl a vonatkozó jogszabályok és elõírások alapján ez év augusztus 31ig küldünk tájékoztatást.
Kérem a fenti tájékoztatóban foglaltak maradéktalan teljesítését.

»BARANYAI

ATTILÁNÉ DR. JEGYZÕ.

ládja vehetett át tartós élelmiszert és
taneszközt tartalmazó ajándékcsomagot. Emellett a tanév során beiskolázáshoz szükséges tanszercsomagot is kaptak az érintettek, ezenkívül a pályázat
lehetõséget biztosít kiscsoportos egyéni
fejlesztõ foglalkozásokra, fejlesztõ játékok vásárlására, a fejlesztést végzõ pedagógusok továbbképzéseken való részvételére.


A celli Karitász – sok más egyesülethez
hasonlóan – az iszapkatasztrófa hallatán
azonnal gyûjtésbe fogott. Mivel a devecseri plébános úr kifejezett kérése volt,
hogy ha lehetséges, pénzadományokkal
támogassák a rászorulókat, a Karitász a
templomban meghirdetve 300 ezer forintot gyûjtött össze, és juttatta el közvetlenül a károsultaknak. Ezúton is hála
és köszönet a névtelen adakozóknak.
Karácsony elõtt érkezett meg az Európai
Unió 15 mázsás élelmiszercsomagja,
amelyet a karitászosok 70 szükséget
szenvedõ családnak osztottak ki. Ezen kívül 50 családhoz vittek el az önkéntes
tagok karácsonyi csomagot.
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Óvodai, iskolai beíratások
idõpontjáról döntött a testület
2011. január 26-án ülésezett Celldömölk
Város Képviselõ-testülete. Miután Fehér
László polgármester beszámolt a lejárt
határidejû határozatok végrehajtásáról
és a két ülés között történtekrõl, a Városközpont-rehabilitációs pályázat miatt áthelyezendõ piac helyszínérõl döntöttek
a képviselõk (részletesen alább olvashatnak, kedves olvasóink). 2. sz. folyó
ügyként a 2011. évi költségvetés elõkészítésérõl tárgyaltak a döntéshozók. Orbán Dóra megbízott pénzügyi osztályvezetõ elmondta, hogy a foganatosított
szigorú intézkedések ellenére a jelenlegi
állás szerint még mindig 68,4 millió forint többlethiány mutatkozik a város
költségvetését illetõen. (Ennek lefaragásáról a napokban egyeztetnek a képviselõk az intézményvezetõkkel.) Elfogadta
a testület a határozati javaslatot, miszerint az óvodai beiratkozások a 2011/12es tanévre a következõ idõpontban és

helyszíneken történnek: 2011. március
28-29. (hétfõ-kedd) 8 órától 16 óráig. A
beíratás helye: a székhelyóvoda (Koptik
O. u. 10.), valamint az Alsósági Tagóvoda (Sági út 174.). Az óvodák nyári zárva
tartási rendje idén a következõképpen
alakul: Koptik úti Óvoda (székhelyintézmény): 2011. június 20-tól július 22-ig, a
Vörösmarty úti Tagóvoda és Alsósági
Tagóvoda: 2011. július 25-tõl augusztus
26-ig tart zárva. Az elhelyezést igénylõ
szülõk gyermekeit az intézmény nyitva
tartó tagintézményében fogadják.
A képviselõ-testület az elsõ osztályosok
2011/2012. tanévre történõ beíratásának idõpontját a Városi Általános Iskolában és a Szent Benedek Katolikus Általános Iskolában egyaránt az alábbiak szerint határozta meg: 2011. április 5. (kedd)
8.00 órától 16.00 óráig, valamint április 6.
(szerda) 8.00 órától 12.00 óráig.
»LA

Városmarketingworkshop
Celldömölk Város Önkormányzata a
Nyugat-dunántúli Operatív Program
pályázatán 536 millió forint uniós
támogatásban részesült a belváros
megújításához. A projekt keretében
egy szakmai rendezvény és tapasztalatcsere is megrendezésre kerül,
ahol a lakosság, a városfejlesztési
projektekkel foglalkozó önkormányzati vezetõk és munkatársak kapnak
naprakész információkat. A városmarketing-workshop célja elsõsorban az átadásra kerülõ város-rehabilitációs projektekkel kapcsolatos
marketing-tevékenység lehetõségeinek, módszereinek és jó gyakorlatainak átvétele. A rendezvény a Városházán kerül megrendezésre
2011. február 23-án, 13.30 órakor.
Ugyanezen a napon 14.00 órától
Celldömölk Város Képviselõ-testülete közmeghallgatást tart a Városháza nagytermében.

A templom elõtti térre kerül a piac egy része
2010. október 10-én írták alá azt a.
szerz õdést, am ely a városköz pont
megújítását szolgálja. Ez egy európai
uniós támogatás, melynek tervezett
összköltsége több mint 762 millió forint, maga a támogatás meghaladja az
536 millió forintot. Ennek segítségével
négy tér (Ifjúság, Dr. Géfin, Szentháromság és Hollósy terek) részbeni vagy
teljes felújításáról, a mûvelõdési házban egy art mozi és elõadóterem létesítésérõl, egy városképileg értékes önkormányzati tulajdonú épület megújításáról, közfunkcióval való megtöltésérõl és két magánkézben lévõ, szintén
városképileg értékes épület felújításának támogatásáról van szó. Elsõként a
Lakber Áruház mögötti tér – így a piac
is – lesz érintve.
A munkálatokról elsõként Dummel Ottót, a polgármesteri hivatal mûszaki
osztályának vezetõjét kér
. deztük:
– A közmûvek cseréje már az õsszel

megkezdõdött, márciusban, a jó idõ
beálltával a munkálatok felgyorsulnak.
A Swietelsky Kft.-vel kötöttünk erre vonatkozóan szerzõdést.
Az Ifjúság tér felújításával kezdõdnek a
munkák, az építkezés érinti a piac területét is, a református templomtól a
Lakber Áruház mögötti területen folynak majd építkezések, ezért januárban
arról döntött a képviselõ-testület, hogy
erre az idõre áthelyezi a piac egy részét egy másik helyszínre, egészen
pontosan a templom elõtti macskaköves részre. Amennyiben igény
mutatkozik, a templom északi oldalán
található Hollósy téren is lehet majd
standokat állítani.
Bakó István, a piacot üzemeltetõ Városgondnokság igazgatója a következõket nyilatkozta:
– A városközpont felújítása érinteni
fogja a piac területét is. Ez indokolja a
piac egy részének áthelyezését. Meg-

vizsgáltuk a piacnak az egyes napokra
esõ forgalmát is, ami a csütörtöki és
szombati napok kivételével nagyon
alacsony. Emiatt nemcsak a helyszín, a
nyitva tartási rend is változni fog a közeljövõben. Az új nyitva tartási rend
szerint a nyári öt hónapra vonatkozóan
(májustól szeptemberig) 6 órakor kezdõdik az árusítás, a téli hónapokban
(októbertõl áprilisig) pedig 7 órakor.
Csütörtöki és szombati napokon 14
óráig lesz piac, a hét többi napján pedig 10 óráig. A napi piac jellege megmarad, vasárnap kivételével ezután is
minden nap kipakolhatnak az árusok.
Az új helyen elõnyt élveznek a bérletet
váltó kereskedõk.
A módosításokhoz a mûködési engedélyeket a sárvári hivataltól kell beszereznünk – ez nagyjából egy-másfél hónapnyi idõt vesz igénybe. A változások
várhatóan márciustól lépnek hatályba.
» LA
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Idõkapszula a múltból a jövõnek
Huszonöt esztendõvel ezelõtt a Bobai
Általános Iskola tanulói idõkapszula
formájában dokumentumokat rejtettek el az intézmény falában azzal a
céllal, hogy így üzenjenek a jövõ
nemzedékének. Negyedszázaddal késõbb, decemberben ismét összegyûltek az egykori és jelenlegi diákok az
iskola épületében, hogy ünnepi keretek között feltárják a múlt üzenetét. A
jeles eseményen Szabóné Kolostori
Mária, az általános iskola igazgatója
köszöntötte a megjelent vendégeket
és a volt tanárokat, diákokat.
– Az életbõl megtartani a jót mindenkinek kötelessége. A ma pillanata,
amit megélünk, egy késõbbi idõpontban kristályosodik ki. A tegnap pillanatát ma újraéljük – a jelenlevõket
ezekkel a szavakkal köszöntötte az
igazgatónõ, aki ennek kapcsán hívta

az iskola köré azokat a diákokat, akik
25 évvel ezelõtt úgy gondolták, hogy
emléket küldenek az utókor számára.
A köszöntõ szavak után elérkezett a
várva várt pillanat, feltárták az üzenetet rejtõ falkockát. A kibontott fal egy
kazettát és a diákok 25 évvel ezelõtt
papírra vetetett üzenetét tartalmazta:
„Békét! Figyelmeztetünk, hogy ez a
legszükségesebb a tudás zavartalan
gyarapításához. Kövess el mindent,
hogy ezt biztosítsd gyermekeidnek és
környezetednek! Csak ilyen körülmények nevelhetnek egészségesen gondolkodó utódokat, nemzetet!” A múlt
hagyományát megõrizvén az iskola
jelenlegi diákjai is emléket hagytak a
jövõnek, tárgyakat helyeztek el a kibontott falkockába, amelynek üzenetét tíz év múlva tárhatja fel a jövõ
nemzedéke.
»VAJDA ZSUZSA

Mûveltségi vetélkedõ Bobán
Mûveltségi vetélkedõt szervezett a
Bobai Általános Iskola a Magyar Kultúra Napja jegyében a diákok számára.
Az immár tizedik éve megrendezésre
kerülõ szellemi versenyt november
elején indította el az általános iskola
levelezõs formában. A hagyományokhoz híven a feladatlapok az évfordulók jegyében kerültek összeállításra,
ennek megfelelõen az elsõ kör Berzsenyi Dániel és Fekete István életével és munkásságával kapcsolatos
kérdéseket tartalmazott. A második
fordulóban a versenyzõ csapatoknak
Tinódi Lantos Sebestyénrõl, Nagy
Lászlóról, illetve Fazekas Mihályról
kellett számot adniuk. A levelezõs
versenyt követõen az elsõ két forduló
feladatsorát kijavítva kézhez kapták a
csapatok, hogy ennek segítségével
alaposabban fel tudjanak készülni a
helyi fordulóra. A mûveltségi vetélkedõ utolsó, azaz harmadik fordulójára
január 28-án került sor, amelyre a
nyolc legjobb teljesítményt nyújtó
csapat jutott tovább, közülük öt iskola
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jelent meg a verseny napján. A vetélkedõ a Himnusz elhangzása után az
iskolában mûködõ színjátszó szakkör
irodalmi összeállításával vette kezdetét, amelynek vezetõje Horváthné
Hajmásy Mária. A színi elõadást követõen Szabóné Kolostori Mária, a Bobai
Általános Iskola igazgatója köszöntötte a versenyzõket, és emlékezett meg
az ünnep jelentõségérõl. A helyi vetélkedõn keresztrejtvény megoldásával, nyelvi játékokkal mérhették össze
a csapatok a tudásukat, de activity,
csacsi-pacsi, szóbarkácsolás és számos
érdekes feladat során is bebizonyíthatták szellemi frissességüket. A magyar kultúra jegyében szervezett versenyen elsõ helyezést a tapolcai Kazinczy Ferenc Általános Iskola csapata
érte el, majd õket a jánosházi Szent
Imre Általános Iskola tanulói követték.
A mûveltségi vetélkedõ harmadik helyezettje a Bobai Általános Iskola diákjai lettek, megelõzve a Káldi Általános
Iskola és a celldömölki Berzsenyi Dáni»VZs
el Gimnázium csapatát.

Alkotómûhely
fejlesztése
Nemeskocsban

Illés Erika 2009 januárjában nyújtott be
támogatási kérelmet az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely mikro-vállalkozások létrehozására
és fejlesztésére témakörben, amely
alapján az alkotómûhely fejlesztésére
vissza nem térítendõ pályázati forrást
nyert el. A támogatás elnyerésével lehetõvé vált, hogy a tulajdonában lévõ
gazdasági épület illetve a hozzá tartozó
udvar képzõmûvészeti oktatásra, mûvészetterápiás foglalkozások megtartására és kiállítások szervezésére alkalmassá váljon. A beruházás során kialakításra kerül a fafaragó és festõ mûhely, a kerámia mûhely, valamint a kiállító terem a szükséges szociális helyiségekkel. Az udvar a beruházás megvalósulását követõen a foglalkozások
megtartására alkalmassá válik. Az eszközállomány elektromos korongozóval
és kerámia-égetõ kemencével bõvül.
»BURJÁN SZABOLCS

KÉRDÉSÜNK:

Hogyan módosul a Vulkán fürdõn
a gyógyászati részleg nyitva tartása?
A beküldõk között két db kétszemélyes
egész napos fürdõbelépõt sorsolunk ki
szauna használattal.
Beküldési határidõ: 2011. február 18.
Címünk: ujkemenesalja@gmail.com, vagy
a Városháza titkársága (Városháza tér 1.)
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» OKTATÁS

Szalagavató a szakközépiskolában
A szalagavató ünnepség a középiskolás
diákok életének egyik legfontosabb és
legemlékezetesebb állomása.
Február 4-én a Celldömölki Mûszaki
Szakközépiskola és Szakiskola végzõs diákjai számára is elérkezett a várva várt
pillanat, a szalagfeltûzés napja. Az ünnepi mûsor keretein belül elsõként Sipos
Tibor igazgató köszöntötte az iskola tornacsarnokában felsorakozott 52 végzõs
tanulót, hozzátartozóikat és a megjelenteket. Ünnepi beszédében elmondta,
hogy az est fénypontja a középiskolás
éveik lezárása elõtt álló fiatalok sora és a
feltûzött szalag, amely a rövidesen véget
érõ tanulmányok végét és a kihívások
kezdetét szimbolizálja. A köszöntõ szavak után a szalagfeltûzés örömteli, meghitt pillanatai következtek. A három vég-

zõs osztály mellére osztályfõnökeik,
Oszkó Attila, Tamás Gáborné és Horváth
Sarolta tûzték fel az érettségi és szakmai
vizsgák közeledését jelzõ szalagokat,
amelyek a nagykorúságra és a felelõsségre is figyelmeztetnek. Az ünnepélyes
avató után Fehér László polgármester
szólt a felnõttkor küszöbére érkezett tanulókhoz. Köszöntõjében sok sikert és kitartást kívánt a megmérettetések elõtt
álló fiataloknak, akiknek útravalóul a következõt tanácsolta: „Higgyetek abban,
hogy tanulással, munkával igazi tartalmat teremthettek életeteknek”. A szalagavató rendezvény második felében az
iskola által évközben szervezett diáknapon felcsillanó tehetségû diákok léptek
színpadra, és zenés-táncos produkciókkal
kedveskedtek diáktársaiknak és a megjelenteknek. Az est további részében a

A FELNÕTT ÉLET KÜSZÖBÉN

végzõs tanulók régi osztályképei idézték
fel a középiskolában töltött évek emlékeit, majd a Shahrazad hastánc csoport
kecses mozgásai kötötték le a nézõk figyelmét. Az ünnepség a végzõsök nyitótáncával, bécsi keringõvel folytatódott,
majd a szülõkkel való közös tánccal kezdetét vette a szalagavatói bál.
»VZs

Mászófalat avattak a gimnáziumban
Példaértékû összefogással tovább bõvült a Berzsenyi Dániel Gimnázium
sporteszköztára. Január 28-án hivatalosan is felavatták azt a mászófalat, amelynek létrehozásában tanárok, diákok,
szülõk és támogatók egyaránt kivették
részüket.
A nevelés folyamatában kiemelt szerepe van az iskolai testnevelésnek. A testnevelés hagyományos eszközei, mint a
bordásfal, ugrószekrény, gyûrû, korlát a
mai fiatalok számára kevésbé vonzóak.
A fiatalok mindig valami újat, változatosat, érdekeset és kalandot kínáló lehetõségeket keresnek – fogalmazta meg
gondolatait
ünnepi
beszédében
Dózsáné Balogh Viola, a Berzsenyi Dániel Gimnázium igazgatója a sportlétesítmény átadásakor. Az újonnan avatott
mászófal valóban a diákok igényeihez
igazodva, mozgáskultúrájuk fejlesztését, fejlõdését szolgálja, de nemcsak a
fizikai kondíciót, hanem a mentális képességeket is próbára teszi. A mászófal
építésének kezdeti munkálatai már
szeptemberben elkezdõdtek, és a folyamatos munkának köszönhetõen négy

hónap alatt elkészült a mintegy 500
ezer forint értékû, biztonságos körülmények között használható sporteszköz. Az
ünnepélyes átadást követõen falmászó
bemutató keretében a fiatalok megtudhatták, mi mindenre jó az eszköz, majd
a bemutató végeztével a gimnázium tanulói vették birtokba az új létesítményt,
amely láthatóan nagy népszerûségnek
örvend a diákság körében. Árbócz
Tamástól, a gimnázium pedagógusától
megtudtuk, hogy külsõs csoportokat is
várnak hétfõn, szerdán 16 és 17 óra, valamint 19.30 és 21 óra között, kedden,
csütörtökön és pénteken 16.00-tól
18.00-ig és 19.30-tól 21.00-ig. Elõzetes
egyeztetés és bejelentkezés a gimnázium titkárságán, a 95/420-049-es telefonszámon.
A gimnázium köszönetet mond a támogatóknak nyújtott segítségért. Támogatók voltak: Cellcomp Kft., Celldömölki
Kábeltelevízió Kft., Swietelsky Vasúttechnika Kft., Celli Huke Kft., Cell-Modul
Kft., Szabó és Tsa Mérnöki Iroda Bt., Varga Attila ev., Adri & Ka Fehérnemû Szaküzlet, Deja Vu Panzió, Papirusz Cell Kft.,
Kemenesi Tej Kft., Balogh Zsolt ev.,

Kovács és Kovács Kft., Budai Bernadett
ev., Németh Anikó Virágstúdiója, Szalai
Szaki, Celldömölk Város Önkormányzata, Marton Zsolt ev., Cságoly Tibor ev.,
Harsányi Beatrix, Szabóné Limpár Tímea
és Fenyvesi Tamás ev.
»VAJDA ZSUZSA
NAGY NÉPSZERÛSÉGNEK ÖRVEND AZ ÚJ SPORTLÉTESÍTMÉNY
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Há romna pos fesztivállal adóz tak Tháliának
A Soltis Lajos Színház névadója, mûvészeti vezetõje, valamint két egykori színésze: Kurucz László és Figer Szabina
2000-ben tragikus autóbalesetben életüket vesztették. A színház az õ emléküknek adózva kétévente Országos
Színházi Találkozót rendez, melyre idén
már ötödik alkalommal került sor.
A január 28. és 30. között zajló fesztivál nyitórendezvényén Fehér László
polgármester köszöntötte a határon
innen és túlról érkezett társulatokat,
majd Majthényi László, a Vas Megyei
Közgyûlés elnöke nyitotta meg az alternatív társulatok bemutatkozására
szolgáló programsorozatot. Elsõ elõadásként a házigazda soltisosok tavalyi, harmincéves évfordulóra színre
vitt jubileumi díszelõadását, a Fehérlófiát tekinthették meg az érdeklõdõk,
melyet Ecsedi Erzsébet monodrámája,
a romániai Szászrégenbõl érkezett

együttes elõadása, továbbá a szlovákiai õrsújfalui színház, és a veszprémi
Teleszterion Színházi Mûhely produkciója követett. A fesztivál második
napja is több mint fél tucat bemutatót
tartogatott a színházkedvelõk számára. A budapesti Trainingspot Társulat
Marquezt, a szlovákiai ÉS?! Színház
Arany Jánost, a pápakovácsi Szó és
Kép Színpad Shakespeare-t vitt színre,
és mutatta be nagy sikerrel. A Soltis
Lajos Színház egyebek mellett vásári
komédiával szórakoztatott, a versenyen kívül indult soltisos Álomevõket
megelõzõen pedig a szombathelyi
Ferrum Színházi Társulás darabját láthatták az érdeklõdõk. A színházi találkozó utolsó napja két elõadással búcsúzott: a budapestieken kívül a Soltis
Színház gyermekstúdiója szerepelt. A
háromnapos fesztivált lezáró eredményhirdetésen a találkozó legjobb
elõadásának járó Soltis Lajos-díjat a

Kiállítás csipkékbõl
Kézimunkákból nyílt kiállítás a Vulkán Gyógy- és
Élményfürdõ konferenciatermében, január 25-én.
Kasza Istvánné Horgolások címû kiállításának megnyitóján Horváth Zoltán, a Vulkán Gyógy- és Élmény fürdõ üzemeltetés-vezetõje köszöntötte a megjelen teket, majd Pápoc polgármesterének betegség miatti távollétében, lánya, Horváth Erzsébet tolmácsolta
édes any ja kiállításmegnyitó sza va it. A hor golt
remekmûvek készítõjének, Kasza Istvánnénak élet útját ismertetve elhangzott, hogy kezdetben kép és
minta alapján, késõbb azonban már saját ötlettõl
vezérelve születtek meg keze nyo mán a szebbnél
szebb csipkecsodák. Munkái precízséget, türelmet
tük röz nek, mely hez erõt Is ten tõl és csa lád já ból
merít. Kasza Istvánné négy évig készült teljes szívvel erre a kiállításra, mely több mint félszáz szemet
gyö nyör köd te tõ, ap ró lé kos és ala pos mun ká val
készített terítõt, díszpárnát, kisebb-nagyobb dísztárgyakat tár közönség elé. A horgolt kézimunkák
tárlatát február 23-ig tekinthetik meg a fürdõ konferenciatermében az érdeklõdõk.
»RA
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balatonalmádi Teleszterion Színházi
Mûhely Az ötös számú vágóhíd címû
elõadása érdemelte ki. A találkozó
legjobb nõi szereplõjének járó Figer
Szabina-díjat Víg Ágnes nyerte a budapesti Traningspot Társulat által bemutatott A világ legnagyobb szállodája címû elõadásban és a Parlando címû produkcióban nyújtott alakításáért, a legjobb férfi szereplõnek járó
Kurucz László-díjat pedig Pályi Zoltán
kapta az õrsújfalui ÉS?! Színház által
bemutatott két produkcióbeli alakításáért. A találkozó különdíját a Szlovákiából érkezett És?! Színház nyerte
kiemelkedõ színvonalú játékáért és a
színházteremtõ közösségi erõért. A
deb re ce ni Cso ko nai Szín ház ál tal
felajánlott különdíjat a hazai Soltis
Lajos Színház kapta meg a fesztivál
magas színvonalú megszervezéséért
és lebonyolításáért.
»REINER ANITA

VULKÁN FÜRDÕ
A megfizethető minőség!

SZAUNÁZÓK
HÉTVÉGÉJE:

Vulkán Gyógy- és Élményfürdő

Február 11–13.

Szauna-jegy féláron: 525 Ft/fő

FITTNESS NAP:

Február 19., szombat

Fürdővendégeinket mozgásos programokkal, bemutatókkal
várjuk: aerobic, többféle torna, hastánc, szinkronúszás.

Lepje meg kedvesét

V alenti n napi

ajándékutalvánnyal!
Minden, ami a
fürdőről fontos:
www.vulkanfurdo.hu

VULKÁN GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDÕ
Celldömölk, Sport u. 8.



T.: 06 95/525-070
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» PROGRAMAJÁNLÓ


Február 11. (péntek) 18.00 óra –
BANYÓ GYULA MÛVÉSZTANÁR KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA.
Köszöntõt mond: Pálné Horváth Mária
igazgató. Közremûködnek: az Ádám
Jenõ Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény növendékei.
Helyszín: galéria.


Február 14. (hétfõ) 10.00 óra –
LISZT FERENC ÉS A MÛVÉSZETEK – IFJÚSÁGI KOMOLYZENEI HANGVERSENY.
Közremûködnek: Hegedûs Endre zongoramûvész, Mohácsi Attila színmûvész. Helyszín: színházterem.
 Február 17. (csütörtök) 14.00 óra –
A városi általános iskola farsangi mûsora. Helyszín: színházterem.


Február 18. (péntek) 10.00 és 14.00
óra – AZ ALMA EGYÜTTES KONCERTJEI.
Helyszín: színházterem.


Február 19. (szombat) 18.00–24.00
óra – TÁNCHÁZ. Zenél: a Boglya zenekar. TÁNCOT TANÍT: Molnár Péter és
Györke Eszter (Szökõs Együttes,
Szombathely). Belépõjegy: 500 Ft.
Helyszín: színházterem.
 F e b r u á r 2 1 . (hét fõ) 19.00 óra –
DUMASZÍNHÁZ – Dombóvári István és
Hadházi László elõadóestje. Belépõjegy: 2500 Ft (elõvételben) 3000 Ft
(helyszínen). Helyszín: színházterem.
 Február 22. (kedd) 16.00 óra – FARSANG a Baba-mama Klubban. Helyszín: klubterem.


Február 25. (péntek) 16.00–22.00
óra – FARSANGFARKI ASSZONYPARTI.
KÖZREMÛKÖDNEK: a Koktél Duó és a
Kemenessömjéni Asszonykóros.
Belépõjegy: 600 Ft. Helyszín: galéria.
 Február 26. (szombat) 15.00–20.00
óra – „Itt a farsang áll a bál” – jelmezverseny és tombola gyerekeknek.
18.00 óra – Operett-slágerek. KÖZREMÛKÖDNEK: Gosztola Dorina és Turi
Gábor. Helyszín: az izsákfai faluház.

» MÛVELÕDÉS

Kresznerics-díjat kaptak
Celldömölk Város Önkormányzata, a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár, valamint a Kresznerics
Ferenc Könyvtár ünnepséget szervezett a
Magyar Kultúra Napja alkalmából, január 21-én. A rendezvény keretében adták át az önkormányzat által 2008-ban
alapított Kresznerics Ferenc-díjakat is.
Az ünnepség kezdetén Molnár Gábor
nyugalmazott mûvelõdési szakreferens
szavalta el a Himnuszt, majd Nagyné
Ferencz Myrtill önkormányzati képviselõ
mondta el ünnepi köszöntõjét, megemlékezve 1823. január 22-rõl, amikor Kölcsey Ferenc letisztázta nemzeti himnuszunk kéziratát. A rendezvény meghívott elõadója Kiss Gábor nyelvész, lexikográfus, a Tinta Könyvkiadó fõszerkesztõje volt, aki „A szó az élet tükre: a
magyar nyelv régi és új szavai” címmel
tartott elõadást. Az elõadás után Liszt
Ferenc 13. Magyar Rapszódiája hangzott
el Kiss Márton zongorajátékában, majd
a Kresznerics Ferenc-díjak átadására került sor. Az idei évben is két Kresznericsdíj talált gazdára, melyet a városunkhoz, Kemenesaljához kötõdõ, tájegységünkkel kapcsolatban maradandó életmûvet alkotóknak ítélnek oda. Az egyik
díjazott Káldos Gyula nyugalmazott
könyvtárigazgató volt, aki három évtizeden keresztül irányította a városi
könyvtárat és a honismeret elkötele-

Kedves Olvasóink!
Legutóbbi lapszámunkban kérdésünk így hangzott: használhatunk-e
illóolajat a szaunában? A helyes
válasz: Válasz: igen, szaunázáskor
nemcsak a légzés révén, hanem
egész testünket érintve, a bõrön át
is érvényesül az illóolajok jótékony
hatása. Ezért határozottan ajánlott
a szaunában az illóolaj használata!
Több módszerrel próbálkozhatunk,
pl. egy merõkanálnyi vízbe 5-6

zettjeként Kresznerics Ferenccel is sokat
foglalkozott. A 2011-es év Magyar Kultúra Napja alkalmából adományozott
Kresznerics-díj másik birtokosa Németh
Tibor könyvtárvezetõ, akinek nevéhez
fûzõdik a 283000 személy adatait tartalmazó Magyar Életrajzi Kalauz nevû
internetes közszolgálati adattár is.
A program további részében a Grazi
Zenemûvészeti Egyetem három hallgatója szólaltatta meg Beethoven Trióját:
Benes Szilárd klarinéton, Németh
Andrea csellón, Kiss Márton zongorán
mûködött közre, melyet követõen szótárkiállítás nyílt a könyvtárban. A magyar szótárak történetét bemutató tárlat
a nyomtatott szótáraktól a 20. századi
szótárakig öleli fel a szótárirodalom gazdagságát, két tárló pedig Kresznerics
Ferenc életmûvét tartalmazza. »R. ANITA

csepp illóolajat téve, a felhevített
kõre öntjük. Elõtte azonban mindig meg kell bizonyosodnunk róla,
hogy rajtunk kívül más is elõnyben részesíti-e az illóolaj használatát a szaunában! A helyes meg fejtést beküldõk közül Jakab Dórának (j.dory@freemail.hu) és Tóth
Krisztinának (tkrisz19@freemail.hu)
kedvezett a szerencse. Mindketten
egy-egy db kétszemélyes napijegyet nyertek szauna-használattal,
melyet a Vulkán fürdõ recepcióján
vehetnek át. Gratulálunk!
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A celldömölki bombatámadás napja
1945. február 13-án bombatámadás érte Celldömölköt, amelynek következtében többen megsebesültek, meghaltak,
mások fedél nélkül maradtak. Kitörölhetetlen emlékként él ez az esemény kisvárosunk lakóinak szívében. Balogh
Józsefné dr. Dobos Irén gyermekként élte át ezt a szörnyû élményt, megírta lapunknak, s most engedjék meg, kedves
Olvasóink, hogy megosszuk Önökkel. Így emlékezik:
FOTÓ: CZIRÓK ZOLTÁN: VÉGIGDÜBÖRÖGTEK FELETTÜNK A HALÁL FUVAROSAI CÍMÛ KÖNYVÉBÕL

A TEMPLOM ELÕTTI TÉR A BOMBATÁMADÁS UTÁN

Celldömölk bombázásának 56. évfordulója február 13-án van. Sajnos, ez a dátuma a celli lakásunk bomba általi teljes
lerombolásának is. Egy úgynevezett láncos bombát dobtak a házra, aminek az
emeletén volt a bérelt lakásunk a
Dinkgreve-házban, a Kossuth Lajos utca
14. sz. alatt.
1945. február 13-án is egyik riadójelzés
követte a másikat. Édesanyám beteg
volt, nem kelt fel az ágyból, nagymamám fõzött a konyhában, öcséim az udvaron játszottak, én is lementem az udvarra tanulni, nem akartam a riadójelzések gyakorisága miatt fel-le futkosni az
emeleti lakásból. Egyre nagyobb robajjal
szálltak a repülõk felettünk, közben géppuskaropogás és egyéb robbanások is
hallatszottak, úgyhogy többször felcsengettem anyuéknak, hogy jöjjenek le a
pincébe. Nagymamám is kérlelte Anyukát, hogy olyan rossz érzése van, öltözzön fel, és jöjjenek le a pincébe. Én is,
abbahagyva a sok csengetést elindultam
lefelé, hogy az óvóhelyen folytassam a
tanulást. Anyukámék is lejöttek végre,
kisebbik öcsémet is lehozva, és jöttek a
többiek is a házból és a három német
katona is, akik az udvari épületben lévõ
Dinkgreve Nyomdában dolgoztak (a németek a nyomdát már elõzõleg lefoglal-
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ták). Édesanyám éppen Laci öcsémért kiáltott, hogy jöjjön le a pincébe, mikor
óriási robaj és a pince talajának megmozdulása közben Lacit a légnyomás lehajította a pince felsõ lépcsõjérõl, s mint
egy útszélen elterülõ béka, hason elterülve ért földet a pincében. Édesanyám
hozzá futott, szerencsére nagyobb baja
nem történt. Aki a bomba becsapódásakor állt a pincében, az a földmozgás és
légnyomás hatására térdre esett. A pincében lévõ katlan oldalfala szétnyílott.
Akkor még nem gondoltuk, hogy a pince feletti házunkra hullott, mert azt hittük korábban, hogy ha az utcánk végén
lévõ vasútállomásra esne bomba, az utcában lévõ néhány emeletes ház leomlana a nagy rázkódás és légnyomás következtében. Miután magunkhoz tértünk a nagy robbanás után, az egyik német katona felment megnézni, hogy mi
van odakint, azzal jött vissza: „oben is
alles kaput” (odafenn minden tönkre
van). Édesanyám felrohant a pincébõl ki
az utcára, hogy megnézze, mi történt.
Úgy látta kívülrõl, hogy áll a ház, csak az
ablakok törtek be. Idegességében nem
látta, hogy a külsõ, az utca felõli fal hat
ablaka helyett csak négy van meg, mert
a szélsõ szoba helyén csak romhalmaz
van. Ezután az emeletre szaladt fel, és
ahogy benyitott az elõszobából nyíló középsõ utcai szobába, az ebédlõbe, majdnem lezuhant a mélybe, mert a küszöb
mögött már csak rommá tört bútor és
faltörmelék halmaza meredezett, romhalmazzá vált minden egy pillanat alatt.
Az utcai három szobának csak a külsõ és
az oldalsó faluk egy része állt még, a ház
teteje is romokban a mélybe zuhant.
Édesanyám lefelé már magába roskadva, lassan jött le az emeletrõl. Elmondta,
hogy mi a helyzet odafenn. Minden elveszett, de hála istennek, mindnyájan
élünk. Nem tudtuk, hol fogunk este

aludni, mi lesz velünk. Édesapám
Devecserben volt, valaki telefonált neki, hogy a házunk bombatalálatot kapott, de a család jól van. Mivel a bombázás a vasutat is érte, a vonatok nem
közlekedtek, így gyalog jött haza a februári idõben, rettegve, hogy mi történhetett velünk. Mi még a hazaérkezése
elõtt megtudtuk, hogy a tõlünk nem
messze lévõ Erzsébet utcában a Varga
család háza is telitalálatot kapott és a
bomba a pincéjüket is lerombolta, ahová
lemenekültek, és a szülõk a három gyermekükkel meghaltak. Egy kislányuk maradt életben, akit valamiért az édesanyja átküldött a rokonukhoz a riadó elõtt.
Õt a rokonok örökbe fogadták, úgy tudom, Szombathelyen él.
Bennünket, a hattagú családot nem a jómódú barátok, ismerõsök, hanem a
szomszédunkban lakó hadiözvegy trafikos néni fogadott be, átadva két kis szobája egyikét. Több hét után utaltak csak
ki egy kétszobás, leromlott állapotú
szükséglakást, ahol még kút sem volt, a
vizet a szomszéd udvarból, ivóvizet a városi artézi kútból hordtunk. Évtizedekig
éltünk ott. A bombázás után még arról
hallottunk, hogy a Kossuth utca 14. számú házzal szemben a járdán is meghalt
egy Bajáról Szombathelyre tartó férfi, aki
a riadó miatt kiürített vonatból kiszállva
indult be a községbe. Itt érte a bombázáskor a halálos sérülés, légnyomás.
Ezek az emlékek jutnak eszembe, ha a
naptár február 13-at mutat. Ha rákérdez
valaki, hogy ezek után a 13-i pénteki napot szerencsés vagy szerencsétlen napnak gondolom-e, egyértelmû, hogy a jó
Isten kegyelme volt velünk, hisz mindnyájan életben maradhattunk és bár elveszett az összkomfortos otthonunk, így
az oroszok bejövetelekor már nem volt
semmink, ami miatt bántódás ért volna.
»BALOGH JÓZSEFNÉ DR. DOBOS IRÉN
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Hol szeretnél továbbtanulni?

»KÉRDEZ: REINER ANITA

»FOTÓ: GYURICZA IMRE

Kiss
Dóra

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pszichológia
szakára adtam be a jelentkezésemet, és más egyetemek szintén ezen ágára. Ha
nem sikerül ezek valamelyikére bejutnom, akkor a logopédia irányában gondolkodom. Angolból és németbõl elõrehozott érettségi
vizsgát tettem, és megvan a
nyelvvizsgám mindkettõbõl.
Ez plusz pontokat jelent, és
történelembõl fogok emelt
szinten vizsgázni, az is plusz
negyven pontot ér. A célom
az, hogy a történelem érettségit minél jobban megírjam, mert azon fog múlni a
felvételim.

Varga
Ákos

A Budapesti Mûszaki Egyetem villamosmérnök szakára jelentkeztem. Azért választottam ezt, mert érdekelnek a mûszaki dolgok, és
ilyen végzettséggel jól el lehet helyezkedni, akár még
informatikusként is. Matematikából emelt szintû
érettségi vizsgát teszek, a
választott tárgyam a fizika
lesz. Angolból és németbõl
középfokú nyelvvizsgám
van, ez plusz pontokat ér,
emellett a matek emelt
szintû vizsga is. Igyekszem
minden írásbelit a lehetõ
legjobban megírni, így remélem nem lesz szükség a
pontjaim duplázására.

Nagy
Diána

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogi karára,
osztatlan jogász képzésre
szeretnék menni. Ha ez
nem sikerül, arra az esetre a
Pázmány Péter Katolikus
Egyetem ugyanezen szakát
jelöltem meg. Ahogy tudom, nagyon magasak a
ponthatárok, így keményen
meg kell küzdeni a bejutásért. Angolból, németbõl
megvan a nyelvvizsgám, és
mindkettõbõl az elõre hozott érettségi vizsga is. Történelembõl fogok emelt
szinten érettségizni, jó lenne belõle nyolcvan százalékot elérni, akkor már biztosabbá válna a bejutásom.

Február közepétõl módosul a fürdõ nyitva tartása
A hidegebb hónapokban ki sebb a Vulkán
Gyógy- és É lményfürdõ látogatottsága. A
fürdõ vezetése elemzést végz ett a fürdõ
f o r g al m át i l l e t õ e n , é s k i d e r ü l t , a h é t k ö z n a pi reggeli napokon mini mál is a belépõk
s z á m a, i l l e t v e p é n t e k e n é s s z o m b a t o n e s te nyol c óra után elhagyj ák a fürdõt a látogatók, ezért gondolta azt a fürdõ vezetése,
hogy a nyitva tartást a l átogatói i gényekh e z i g az í t j ák .
2011. február 16-tól módosul a Vulkán
Gyógy- és Élményfürdõ nyitva tartási rendje – tudtuk meg Bakó Istvántól, a Vulkán
Gyógy- és Élményfürdõt üzemeltetõ Városgondnokság igazgatójától. – Február közepétõl a strandszezon kezdetéig, május 31ig a fürdõ csökkentett nyitva tartással várja látogatóit. A nyitva tartási rend a következõképpen alakul: munkanapokon 9.00
óra helyett 10.00 órakor nyit a fürdõ,

szombaton és vasárnap változatlanul 9.00
órakor, illetve pénteken és szombaton fél
órával korábban, 9.00 óra helyett fél kilenckor zárunk. Ezzel párhuzamosan a gyógyászati részlegben is módosul a nyitva
tartás. Az idõtartam nem változik, csak a
fürdõ nyitva tartásához igazodva kedden,
szerdán és pénteken egy órával késõbb,
tehát 10.00 órakor kezdõdik a gyógyászati
kezelések idõpontja, illetve ugyanezeken
a napokon egy órával tovább tart, tehát az
eddigi 18.00 óra helyett 19.00 órakor zár a
gyógyászat. A csütörtöki és szombati napok nyitva tartását és az orvosi rendelések
idõpontját nem érintik a fenti változások.

Szabó
Mirjam

Elsõ helyen a gyõri Széchenyi István Egyetem közgazdasági szakát jelöltem meg,
és a további helyeken is
ugyanezt a területet, így a
soproni egyetemnél szintén
a gazdálkodási és menedzsment szakot. Ha nem lennének elegendõek a pontjaim,
arra az esetre felsõfokú szakképzésre, és költségtérítéses képzésre is beadtam jelentkezésemet. Énekbõl és
németbõl már tavaly megcsináltam az elõre hozott
érettségi vizsgát, németbõl
pedig emelt szinten szeretnék érettségizni, ez plusz
negyven pontot jelent a beszámításnál.

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt
és kedves családját a Rezgõnyárfa
Étteremben
2010. febr. 18-án, pénteken 19 órakor kezdõdõ
Református Bálra. A belépõjegy ára: 4.000 Ft (vacsora+1 pohár bor). A bál
bevételét gyülekezeti életünk kiadásaira fordítjuk.
Süteményre,
tombolatárgyra felajánlását elõre
is köszönjük. Jelentkezés
Szalóky Endre gondnoknál
(Csokonai u. 5., Telefon:
+36 30/649-8866).
Mindenkit nagy szeretettel várunk!
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Négy közé jutott csapatunk a KSZL-ben
Celldömölki VSE-Swietelsky-Wewalka –
STAVO-IMPEX Holic 6–4. - Celldömölk,
Szuperliga asztalitenisz-mérkõzés a négy
közé jutásért, vezette: Szabó, Bencsik.
Páros: Lindner, Fazekas–Mrkvicka, Wang
Yang 3–1 (-9, 10, 8, 9). Jól kezdtek a vendégek, de a celli páros rákapcsolt (1-0).
Egyéni, 1. kör: Kriston–Wang Yang 0–3 (6, -11, -5). Kriston nem tudott mit kezdeni a kínai kellemetlen stílusával (1-1).
Lindner–Bazenov 3-0 (6, 10, 4). Lindner
simán verte a szlovákot (2-1).
Fazekas–Mrkvicka 3–0 (9, 9, 7). A 3–0 ellenére nem volt ez sima meccs, Fazekas
nagyot küzdött a gyõzelemért (3-1). 2.
kör: Lindner–Wang Yang 0–3 (-3, -9, -11).
Lindner hiába találta meg a kínai gyengéit, így sem tudott már fordítani (2-3).
Kriston–Mrkvicka 1–3 (9, -9, -1, -2). A
szlovák jobb volt (3-3). Fazekas–Bazenov
3–2 (-9, 1, 6, -7, 5). Izgalmas, pörgõs
meccset vívtak a felek (4-3).
Lindner–Mrkvicka 3–0 (12, 11, 5). Jól kezdett a szlovák, de végül összeomlott (53). Fazekas–Wang Yang 2–3 (-7, 8, -11, 6,
-9). Fazekas jól játszott, végig partiban
volt, de a kínainak szerencséje volt (5-4).

Kriston–Bazenov 3–2 (5, 12, -6, -10, 6).
Kriston fejben jobb volt, a szlovák elvesztette türelmét (6-4).
STAVO-Impex Holic – Celldömölki VSESwietelsky-Wewalka 3–6. - Holic, Szuperliga asztalitenisz-mérkõzés, visszavágó.
Páros: Zajic, Wang Yang–Lindner, Fazekas
1–3 (7. -7, -4, -8). A celli kettõs magabiztos volt (0-1). Egyéni, 1. kör: Zajic–Kriston
2–3 (-9, 6, 12, -6, -5). Kriston nagy csatában nyert a szerényebb képességû szlovák ellen (0-2). Wang Yang–Fazekas 3–1
(9, 10, -9, 10). Itt is nagyot csatázott a
két játékos, és sajnos megint a kínai
nyert (1-2). Lindner játék nélkül nyert (13). Egyéni, 2. kör: Wang Yang–Kriston 3–1
(-12, 5, 2, 11). Meglepetésre Kriston sokáig vezetett a kínai ellen, ám a végén
kiengedett (2-3). Zajic–Lindner 0–3 (-7, 7, -6). Lindner könnyedén nyert (2–4).
Fazekas játék nélkül nyert (2–5). 3. kör:
Wang Yang–Lindner 3–0. Lindner feladta
a mérkõzést (3–5), Kriston játék nélkül
nyert (3–6).
Nem volt zökkenõmentes a két csapat
küzdelme a Klubcsapatok Szuperligájában. A szlovák gárda két játékosa nem

Továbbra is veretlenül az extraligában
Celldömölki VSE-Swietelsky-Wewalka –
Félegyházi ASI 10–0. - Celldömölk, Extraliga asztalitenisz-mérkõzés, vezette:
Kátai, Hanti.
Páros: Lindner, Fazekas–Vajda, Pálosi
3–0 (13, 5, 6). Döcögõs kezdés után sima celli siker (1–0). Egyéni, 1. kör:
Fazekas–Kapornoki 3–0 (7, 2, 9). Osztálykülönbség volt a két játékos között
(2–0). Kriston–Vajda 3–1 (-6, 9, 9, 5).
Kriston nehezen lendült bele, de a végére összeszedte magát (3–0).
Lindner–Pálosi 3–1 (-9, 7, 8, 3). Lindner
is álmosan kezdett, de hamar felpörgött (4–0). 2. kör: Fazekas–Vajda 3–1 (12, 12, 4, 6). Fazekas nagyobb tudása
döntött (5–0). Lindner–Kapornoki 3–0
(4, 4, 4). Lindner átgázolt ellenfelén
(6–0). Kriston-Pálosi 3-1 (8, -7, 6, 9). A
celli játékos jobban koncentrált, ennek
köszönhetõ a gyõzelme (7–0). 3. kör:
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Lindner–Vajda 3–1 (-11, 5, 3, 9). Lindner
könnyedén hozta a kötelezõ gyõzelmet
(8–0). Kriston–Kapornoki 3–0 (8, 8, 1).
Kriston felõrölte ellenfelét (9–0).
Fazekas–Pálosi 3–1 (3, 7, -6, 5). Hiába
küzdött a félegyházi játékos, Fazekas
magabiztos volt (10–0).

Bajnoki mérkõzések
NB II. CVSE-Swietelsky-Wewalka II. –
Balatonfüredi FC 13:5
Benák András 4, Ölbei Péter 3, Orbán
Renátó 2, Lukács Balázs 2, Benák-Ölbei,
Orbán-Lukács párosok. Az egységesebb
hazaiak könnyedén hozták a mérkõzést.
NB III. Hévíz SK II. – CVSE-SwietelskyWewalka III. 2:16
Fehér László 4, Máthé Gyula 4, Tamás
László 4, Balázs Gyula 3, Fehér–Máthé

volt nevezve a kupasorozatra, így álltak
asztalhoz Alsóságon. A celldömölki
sportvezetõk ezt jelezték az osztrák szövetségnek, de válasz nem érkezett, így
maradt a 6–4 a visszavágóra. A visszavágó elején kiderült, hogy a Holic két játékossal áll ki a meccsre, ezért a Celldömölk már szinte az összecsapás elõtt továbbjutónak érezhette magát. A bírók
5–2-es celli vezetésnél befejezettnek
nyilvánították a találkozót, amibe a szlovákok szponzora nem igazán tudott belenyugodni, és jó fél órán át kiabált mindenkivel, aki az útjába került, legyen az
játékos, edzõ, bíró vagy éppen szurkoló.
Ez a közjáték sem változtat azonban a
tényen, hogy a CVSE-SwietelskyWewalka csapata ott van a legjobb négy
között,
ahol
az
osztrák
SVS
Niederösterreich-hel csap össze. A párharc nem ígérkezik könnyûnek, hisz a világbajnok Werner Schlagerrel felálló
osztrákokat eddig még nem sikerült kivernünk a KSZL-bõl. Az elsõ összecsapásra március 1-jén, az Alsósági Sportcsarnokban kerül sor.
»CSUKA

páros. A várakozásnak megfelelõen a
celliek simán hozták a meccset.
Gyõri Vertikál SE – CVSE-SwietelskyWewalka IV. 9:9
Teket Attila 2, Lukács Balázs 2, Szabó
Ferenc 2, Csupor Máté 2, Teket-Szabó
páros. A celliek közül senkinek sem sikerült legyõzni a gyõriek kér
éljátékosát, így meg kellett elégedniük
a döntetlennel.
Turris SE – CVSE-Swietelsky-Wewalka III.
11:7
Fehér László 2, Tamás László 2, Tarr
Sándor 1, Gyömörei Pál 1, Fehér-Tarr
páros. A tartalékos celliek csak megszorítani tudták a hazaiakat.
Mosonmagyaróvári TE – CVSESwietelsky-Wewalka IV. 9:9
Teket Attila 4, Csupor Máté 3, Talián
Csaba 1, Rodler Gábor 1. A cellieknek
elúszott a két páros, így meg kellett
elégedniük a döntetlennel.
»CSUKA LÁSZLÓ
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Készülõdés a tavaszi futballszezonra
Megkezdték a felkészülést a tavaszi szezonra a CVSE felnõtt labdarúgói egy jól
sikerült összekovácsoló csehországi turnét követõen. A várhatóan március 5én folytatódó pontvadászatra gyakorlatilag együtt maradt a keret, eddig egy
távozó van Kovács Szabolcs személyében, aki 2003-ban egy évet, most viszont csak egy félévet játszott Cellben.
Az NB II. Keleti csoportjának 9. helyezettjéhez, Vecsésre igazolt az õsszel kilencszer pályára lépõ labdarúgó. Eddig
egy biztos érkezõ van, Kalcsó Gábor, aki
2009-ben egy félévet focizott már az
együttesben, aztán eligazolt Veszprémbe, ahol 22 meccsen szerepelt hét gólt
lõve az NB III-at megnyerõ csapatban. A
veszprémiek NB II-es bemutatkozása

nem sikerült olyan jól, jelenleg kiesõ
helyen vannak, igaz, ez nemigen írható
Kalcsó számlájára, mert csak ötször kapott lehetõséget a bizonyításra az õszi
szezonban. Tesztel még néhány játékost
a szakosztály, de az õ sorsuk még nem
dõlt el, idõ van még, az átigazolási idõszak február 21-én éjfélig tart. Kifejezetten posztra, elsõsorban támadó jellegû
játékosokat keres Csákvári Zsolt vezetõedzõ, aki január 17-tõl heti három-négy
edzést vezényel, rendszerint a mûfüves
pályán. Az edzések mellett megkezdõdtek az edzõmeccsek is, az elsõre február másodikán került sor a Kapuvár ellen
(a pápai mûfüvesen). Csapatunk Sebestyén Roland góljával egy góllal verte a
megyei I-ben ötödik helyezett ellenfe-

lét. A következõ – egyben a papíron legerõsebb ellenfél – a ZTE II. ellen február
ötödikén elmaradt a mérkõzés Zalaegerszegen, mert a cellieknél olyan sokan bajlódtak sérüléssel és betegséggel,
hogy nem lett volna értelme a meccsnek. Remélhetõleg a további, igencsak
sûrû programban ilyen jellegû problémával már nem kell szembe néznie a
szakosztályvezetésnek.
A következõ idõszak programja:
Február 09. 18.00 Sárvár–Celldömölk
Február 12. 10.30 Haladás II.–Celldömölk
Február 16. 17.30 Pápa II.–Celldömölk
Február 19. 10.00 Celldömölk–Sárvár
Február 23. 17.30 Celldömölk–Jánosháza
Február 26. 10.30 Celldömölk–Vasvár.
»DOTTO

Benedekes sítábor az ausztriai Murauban
A celldömölki Szent Benedek iskola
hagyományai közé tartozik a téli
sítábor, amelyre minden évben nagy
az érdeklõdés nemcsak a diákok, de
a családok részérõl is. Igazi közösségi élményt adó program ez. Az idei
évben az ausztriai Murauban lévõ
Kreischberg síparadicsomban élvezhették a téli üdülésüket a Szent
Benedekes diákok, tanárok és szülõk. Január 14–18 között zajlott a tábor, a szállás a mesés szépségû kisvárosban, Oberwölzben volt. A diákok – sítudásuknak megfelelõen –
három csoportban részesültek oktatásban. Még a kezdõk is szép eredményeket értek el, és a tábor végére le tudtak jönni a közepes nehézségû pályákon. Az utolsó este az az-
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A SÍTÁBOR VÉGÉRE A KEZDÕK IS MEGBIRKÓZTAK A KÖZEPES NEHÉZSÉGÛ PÁLYÁKKAL IS

napi verseny ünnepélyes eredményhirdetésére került sor. Minden diák
emlékplakettet kapott ajándékba, s

természetesen a legeredményesebb
résztvevõk arany, ezüst, illetve
bronz minõsítésben részesültek.

Bakó István • FELELÕS 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 • HIRDETÉSSZERVEZÕ: Nagy Antal (06 70/338-9880) •
SZERKESZTÕSÉG: 9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1. Telefon: 95/525-810 • E-mail: ujkemenesalja@freemail.hu; ujkemenesalja@gmail.com • LAPTERV: Horváth Attila • NYOMDA: Logomotív Kreatív
Mûhely Kft. Szombathely • ISSN 0865-1175 • LAPZÁRTA: minden páratlan hét péntek • Elõfizetés
vidékre: egy évre 1.440 Ft, félévre 780 Ft, egy hónapra 170 Ft.
FELELÕS KIADÓ:

13

HIRDETMÉNY

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Celldömölk Város Önkormányzata értékesíteni kívánja
a tulajdonában lévõ alábbi ingatlanait:
Celldömölk, Zalka u. 56. I/3. szám alatti, 75 m2 nagyságú, 2+2 fél
szobás 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.
Celldömölk Széchenyi u. 54/5. sz. alatti 57 m2 nagyságú, 2 szobás

társasházi öröklakás a társasház tulajdonában álló épületrészekkel és
eszmei tulajdoni hányaddal együtt. Eladási ára: 3.990.000 Ft.

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Pénzügyi,
Gazdasági Bizottsága pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában
lévõ alábbi költségelven megállapított lakbérû lakások bérbeadására:
Celldömölk, Gábor Áron u. 29. III.. emelet 13. Területe: 93 m2 (3 +

1/2 szobás, összkomfortos). Bérleti díja: 59.900 Ft/hó.
Celldömölk, Gábor Áron u. 29. III. emelet 14. Területe: 78 m2 (2 +

1/2 szobás, összkomfortos). Bérleti díja: 50.230 Ft/hó.
Celldömölk, Sági u. 188/A fszt. 1. Területe: 81 m2 (1 + 3x1/2 szo
bás, összkomfortos). Bérleti díja: 52.160 Ft/hó.
Celldömölk, Bem u. 2. 1/2. Területe: 73 m2 (1 + 2x1/2 szobás,

összkomfortos). Bérleti díja: 47.010 Ft/hó.
A bérleti díjat az önkormányzat a piaci értékrendhez igazítva, rendeletében évente emelheti. A bérbeadás idõtartama: határozott idõre, legfeljebb 5 évre. A lakás megtekinthetõ: telefonon történõ elõzetes
egyeztetés alapján hétfõ–csütörtök 8–16, péntek 8–12 óráig.
A pályázatot írásban, lezárt borítékban kell benyújtani. A pályázatnak
tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, illetve azon nyilatkozatát,
hogy hány havi bérleti díjat tud megfizetni elõre, a bérleti szerzõdés
aláírásával egyidejûleg.
Pályázat benyújtásának határideje: 2011. február 22. kedd, 12 óráig.
A beérkezett pályázatok felbontására 2011. február 22-én 15 órakor
kerül sor a polgármesteri hivatal földszinti tanácskozó termében.
A bérleti jogot az nyeri el, aki több havi bérleti díj elõre történõ megfizetését tudja vállalni. Ezen felül a bérleti szerzõdés megkötésekor a
leendõ bérlõ köteles 2 havi lakbérnek megfelelõ összeget óvadék címén befizetni.
Szerzõdéskötés és bérbeadás várható idõpontja: 2011. március 1.
További információ a polgármesteri hivatal vagyonkezelõjénél, illetve
a 95/525-813-es telefonon kapható.

Celldömölk Város Önkormányzata bérbeadás céljából hirdeti a tulajdonát képezõ:
Celldömölk, Vasvári Pál u. 6. szám alatti 4. számú 18 m2 nagyságú

gépkocsi tároló helyiséget. Bérleti díja: 6.840 Ft/hó.
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.

2011. évi hulladékgyűjtési naptár Celldömölk
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FELHÍVÁS

A Kemenesvíz Vízíközmű Kft. felhívja Celldömölk lakossága
figyelmét, hogy Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületének 189/2010. (VII.8) sz. képviselőtestületi
határozata alapján 2010. augusztus 1-jétől a település folyékony
hulladék szállítását Celldömölk város közigazgatási területén
(Celldömölk, Celldömölk-Alsóság, Izsákfa) a Kemenesvíz Kft. a
Sárvár-Pannonvíz Kft-vel közösen végzi.
Az Önkormányzati rendeletben meghatározott díjnak
megfelelően a folyékony hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás díja 2.000 Ft + 25% Áfa/m3, így a szennyvíz szippantásért fizetendő díj összesen (bruttó) 2.500 Ft/m .
Közszolgáltatóként a tevékenység ellátása az alábbi módon
történik: telefonon, vagy faxon történő megrendelés esetén 3
munkanapon belül a kért szolgáltatás elvégzésre kerül.
Rendkívüli helyzet esetében (pl. havária) a lehető legrövidebb
időn belül (hétvégén is) a helyszínre érkezik a szolgáltató
gépjármű. 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 e-mail 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: hétfőtől péntekig 9.00–16.00 óráig. 9600
Sárvár, Ungvár u. 20. ügyfélszolgálati iroda nyitva tartási ideje:
hétfőtől péntekig: 9.00–14.00 óráig.
A szolgáltatás elvégzése előtt minden esetben időpontegyeztetés történik.
A megadott vezetékes és mobil telefonszámok 24 órás (éjjelnappal) és a hét minden napján (szombaton és vasárnap is) a
diszpécser szolgálaton működnek.
»KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMÛ KFT.

MACI-CUKI
Celldömölk, Szomraky. u. 2.

SZESZFÕZDE VÖNÖCKÖN
Szeszfőzdénk felújított, 418 literes és
220 literes főzőüsttel folyamatosan
üzemel VÖNÖCKÖN.

Tel: 06 /30/ 237-6097

SÜTEMÉNY ÁRAINK:

Jó minőségű gyümölcscefréből, illatos
és zamatos pálinka előállításával –
rövid főzési határidővel – várjuk minden
kedves régi és új megrendelőnket!

100 Ft-tól 150 Ft-ig
Diplomata krémes: 100 Ft
Francia krémes: 150 Ft

Érdeklődni:
napközben a 06 20/337-1864, esti órákban a 95/485-001 telefonszámon lehet.

FIGURÁS TORTÁK:

LÓ, SCOOBY-DOO...
Marcipánnal bevont is: 3500 Ft

HAGYOMÁNYOS TORTÁK:

Csokis, dobos...
2200 Ft + díszítés + doboz

NYITVA TARTÁS:

Hétfő: szünnap
Kedd–vasárnap: 8.00 órától 18.00 óráig

Új

»
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Az Új Kemenesaljában, TV-Cellben
hirdetni reklámozni szeretne?

NAGY ANTALT KERESSE.
Tel: 06 70/338-9880

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

Car Technik Celldömölk
Gumiabroncs-értékesítés, -szerelés
és centírozás

TEHER- ÉS SZEMÉLYGÉPJÁRMŰVEK
MŰSZAKI VIZSGÁRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉSE,
MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁSA!
C í m : C e l l d ö m ö l k , K ol oz sv á r i u t c a 1 8 .
T e l e f o n : + 3 6 ( 9 5 ) 7 79 - 8 0 0
E - m a i l : c e l l t r u c k @ ce l l k a b e l . h u
Fiesta, Focus szerviz*
Focus vezérműszíjcsere

18.900 Ft
37.800 Ft

3+ Dupla kedvezmény**

Minden márka
műszaki vizsgája!

Karosszéria és fényezőműhely

19 éve hivatalos

Bízza ránk a biztosítási ügyintézést!
Javítás idejére csereautót adunk!

Márkaszerviz

S t r a u s s A u t ó s z a l o n K f t. Szombathely, Zanati út 58.

Tel.: 0036-94/512-860  E-mail: fszabolcs@strauss.dealernet.hu  www.strauss.hu
Érvényes: 2011. február 1 – december 31-ig. *Az ár érvényes 2002-es évjárattól.
** 3 évnél idősebb autójának javítási számlájából autója korának dupláját kapja kedvezményként,
%-ban. Pl.: 5 éves autó = 10% kedvezmény. Más kedvezménnyel nem vonható össze.

