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�� SHOP szolgáltatások
�� Online telefontöltés
�� Autópálya-matrica eladás
�� Bankkártyás fizetés

BBaalloogghh  ZZssoolltt vállalkozó és munkatársai.
CCeellllddöömmööllkk,,  KKoolloozzssvváárr  úúttii  üüzzeemmaannyyaaggkkúútt
NNyyiittvvaa::  hhééttffôôttôôll  vvaassáárrnnaappiigg  66..0000––2211..0000

TTAANNKKOOLLJJOONN  MMIINNDDIIGG  OOLLCCSSÓÓBBBBAANN!!
AA  KKoolloozzssvváárrii  úúttii  üüzzeemmaannyyaaggkkúúttoonn  9955--ööss,,  EE  8855--ööss  bbeennzziinn    ééss  ddiieesseell

üüzzeemmaannyyaaggookk  vvaallaammiinntt  aauuttóóggáázz  LLPPGG  eeggéésszz  éévvbbeenn  kkeeddvveezzmméénnyyeess  áárroonn!!

2011-ben is szeretettel állunk minden gépjárműtulajdonos rendelkezésére,
gépjárműveik kedvezményes üzemanyag-ellátása érdekében!
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Kit il let a Tég la gyá ri tó ha szon bér le te?
LA KOS SÁ GI FÓ RUM A HOR GÁSZ TÓ HASZ NÁ LA TÁ RÓL

ÉÉrreezz  hhee  ttõõ  eenn  kköö  zzee  llee  ddiikk  aa  ttaa  vvaasszz..  AA
hhoosssszzúú,,  hhii  ddeegg  ttééll  eell  mmúúll  ttáá  vvaall  mmeegg  nnöö  vvee  --
kkeedd  nneekk  aa  kkiinn  ttii  ttee  eenn  ddõõkk..  NNeemm  ccssaakk  hháá  --
zzuunnkk  ttáá  jjáánn,,  hhaa  nneemm  sszzûû  kkeebbbb  ppáátt  rrii  áánnkk  ttee  --
rrüü  llee  ttéénn  iiss::  aahh  hhoozz,,  hhooggyy  kkoomm  ffoorr  ttoo  ssaann
éérreezz  zzüükk  mmaa  gguunn  kkaatt,,  rreenndd  bbeenn  kkeellll  ttaarr  ttaa  --
nnuunnkk  aa  kköözz  ttee  rree  kkeett  iiss..  IIllyyeenn  kköözz  ttee  rrüü  lleett  --
nneekk  sszzáá  mmíítt  aa  ssoo  kkaakk  ––  ffõõ  kkéénntt  hhoorr  ggáá  sszzookk  ––
ááll  ttaall  lláá  ttoo  ggaa  ttootttt  TTéégg  llaa  ggyyáá  rrii  ttóó  iiss..  CCeellll  ddöö  --
mmööll  kköönn  aa  hhii  ddeegg  eell  llee  nnéé  rree  iizz  zziikk  aa  llee  vvee  ggõõ  aa
ttóó  kköö  rrüüll..  MMii  rrõõll  iiss  vvaann  sszzóó??

2010. de cem ber 15-i ülé sén tár gyal ta
Cell dö mölk Vá ros Kép vi se lõ-tes tü le te a
cell dö möl ki Tég la gyá ri tó ha lá sza ti jo gá -
nak kér dé sét. A na pi rend ap ro pó ját az
ad ta, hogy egy né hány hó nap ja ala kult
új egye sü let, a Vul kán Sport hor gász
Egye sü let ké rel met adott be a kép vi se -
lõ-tes tü let hez a tó ha lá sza ti jo ga iránt. A
Vá ros fej lesz té si és Költ ség ve té si Bi zott -
ság azt ja va sol ta, hogy a vá ros kös sön
ha szon bér le ti szer zõ dést a Vul kán Sport -
hor gász Egye sü let tel. A kép vi se lõ-tes tü -
le ti ülé sen a ta vat több, mint öt ven éve
ki ala kí tó és je len leg is hasz ná ló Sport -
hor gász Egye sü le tek Vas Me gyei Szö -
vet sé gé nek celli tag egye sü le te, a Lo ko -
mo tív Hor gász Egye sü let tag jai a vál to -
zás el len szó lal tak fel. A kép vi se lõ-tes -
tü let úgy dön tött, hogy a vég sõ dön tés
meg ho za ta la elõtt ki ké ri a ta vat hasz ná -
ló hor gá szok vé le mé nyét, ezért hor gá -
sza ti la kos sá gi fó ru mot szer ve zett,
mely re 2011. ja nu ár 24-én ke rült sor a
Vá ros há za nagy ter mé ben. 
A la kos sá gi fó ru mon so kan, mint egy

nyolc va nan gyûl tek ös  sze, több sé gé ben
a je len leg is hasz ná ló me gyei hor gász -
szö vet ség he lyi tag sá ga. A fó rum kez -
de tén Ba ra nyai Attiláné dr., a vá ros
jegy zõ je is mer tet te a tény ál lást. Esze rint
egy ké re lem ér ke zett a pol gár mes te ri
hi va tal ba 2010. ok tó ber 28-án, amely -
ben a Vul kán Sport hor gász Egye sü let ar -
ra ké ri a kép vi se lõ-tes tü le tet, hogy ad -
ják ke ze lé sük be a Tég la gyá ri ta vat. Ko -
ráb ban, a 90-es évek ele jé ig a vi zek tu -
laj do no sa, így a Tég la gyá ri tóé is az ál -
lam volt, Cell dö mölk Vá ros Ta ná csa csak
ke ze lõ ként volt be je gyez ve. Ké sõbb ál -
la mi va gyon ból ön kor mány za ti va gyon -
ná nyil vá ní tot ták a vi ze ket, a cell dö möl -
ki hor gász ta vat is – ek kor ke rült te hát
Cell dö mölk tu laj do ná ba. A tu laj don jog -
gal együtt a vá ros ön kor mány za ta a ha -
lá sza ti-hor gá sza ti jo got is meg sze rez te.
A sta tus quo sze rint te hát az in gat lan tu -
laj do no sa Cell dö mölk Vá ros Ön kor -
mány za ta, és az in gat lan tu laj do no sáé
pil la nat nyi lag a ha lá sza ti-hor gá sza ti jog
is. A kép vi se lõ-tes tü let fel ada ta, hogy
el dönt se, ho gyan ad ja ha szon bér be. Er -
re vo nat ko zó lag a 1997. évi XLI. tör vény
az irány adó – a ha lá sza ti jog ugyan is,
mint va gyon ér té kû jog, az in gat lan tu -
laj do no sát il le ti meg. Ez a tör vény és a
va gyon át adá si el já rás az Ön kor mány zat
jo gi ál lás pont ja sze rint fe lül ír ja azt a
hasz ná la ti meg ál la po dást, amit 1985-
ben az ak ko ri vá ros ve ze tõk kö töt tek a
me gyei szö vet ség jog elõd jé vel.  Amint
a tu laj do nos ha szon bér be ad egy ta vat,
at tól kezd ve a ha szon bér lõ lesz jo go sult

a ha lá sza ti jog gya kor lá sá ra. Cell dö mölk
Vá ros Ön kor mány za tá nak el kell dön te -
nie, hogy a tó hasz no sí tá sá ra pá lyá za tot
ír-e ki, és mi lyen kri té ri u mo kat ha tá roz
meg ar ra vo nat ko zó lag, ami sze rint ki -
vá laszt ja a maj da ni ha szon bér lõt.
A fe szült sé get az okoz za, hogy a ta vat
je len leg hasz ná ló hor gász egye sü let jó -
hi sze mû en hasz nál ja ugyan a ta vat, de
nem kö töt tek új szer zõ dést, hi szen –
mint azt dr. Smidéliusz Sán dor, az ön -
kor mány zat jo gá sza el mond ta – 1999.
ja nu ár 1-jé tõl au to ma ti ku san meg szûnt
a nem ál la mi tu laj don ban lé võ víz te rü -
le tek re vo nat ko zó an kö tött ko ráb bi ha -
szon bér le ti szer zõ dé sek ha tá lya, az er re
vo nat ko zó ha lá sza ti/hor gá sza ti jo go -
sult ság. A ha lá sza ti jo go sult ság ra ha -
szon bér le ti szer zõ dést kell köt ni, az írás -
be li ség nek nem tett ele get egyik fél
sem. A MOHOSZ te hát csak a szo kás jog
alap ján foly tat ta te vé keny sé gét. 
Dr. Smidéliusz Sán dor át hi da ló meg ol -
dás ként azt ja va sol ta, hogy mi vel töb -
ben meg vá sá rol ták már az éves te rü le ti
en ge dé lye ket, má sod sor ban a hal te le -
pí tés idõ sza ka is kö ze leg, az év há rom -
ne gyed ré szé re kös se nek ha szon bér le ti
szer zõ dést a je len hasz ná ló val, ez zel
egyi de jû leg az ön kor mány zat ír jon ki
pá lyá za tot, és csak õs  szel dönt se nek ar -
ról, hogy ki lesz az, aki a pá lyá za ti ki írás -
nak ma ra dék ta la nul meg fe lel. 
A ja vas lat ról Cell dö mölk Vá ros Kép vi se -
lõ-tes tü le te vár ha tó an feb ru á ri ülé sén
hoz döntést.

»LOSONCZ AND REA
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Im már ha gyo má nyos nak mond ha tó a
ka rá cso nyi kon cert, amit az Együtt Cell -
dö mölk Vá ro sért Egye sü let 2009 óta
meg szer vez. Ak kor a fe led he tet len
Mága-koncert ara tott át ü tõ si kert, most
de cem ber ben a szom bat he lyi Weöres
Sán dor Szín ház volt a ven dég.
»Mi lyen ered mé nye ket ho zott a jó té -
kony sá gi est? – kér dez tük Már ton Ti va -
dart, az egye sü let el nö két.
– Idén is so kan vol tak, akik úgy gon dol -
ták, ada koz nak a kór ház ja vá ra. Ös  sze -
sen más fél mil lió fo rintot gyûjtöttünk.
Ezek egy ré sze ma gán sze mé lyek tõl,
szín há zi be lé põk bõl, más ré sze vi szont
cé ges ada ko zás ból gyûlt ös  sze. Kö szö net
ér te a Kór ház ért Ala pít vány ne vé ben is.
Tá mo ga tó ink kö zött tud hat juk a
Cellcomp Kft.-t, a Celli Sághegyalja Zrt.-t,
a Celli Fes ték Kft.-t, az SzL Bau Kft.-t,
Duka Köz ség Ön kor mány za tát, a Vá ros -
gond nok sá got, a Kemenesvíz Kft.-t, a
Polinwest Kft.-t, a Kis-Rábamenti Ta ka -
rék szö vet ke ze tet, Kemenespálfa Köz ség

Ön kor mány za tát, Nemeskocs Köz ség
Ön kor mány za tát, a Celli-Huke Kft.-t, Né -
meth Ro land OTP Fi ók igaz ga tót, Dr. Far -
kas Pé ter  or vos-igaz ga tót, a kór ház dol -
go zó it, az Együtt Cell dö mölk Vá ro sért
Egye sü le tet, Borgáta Köz ség Ön kor -
mány za tát és ter mé sze te sen ma gán sze -
mé lye ket.
»Nem csak a kór ház tá mo ga tá sát tûz te
zász la já ra az egye sü let, ha nem hát rá -
nyos hely ze tû csa lá do kat is rend sze re -
sen tá mo gat nak.
– Ka rá csonyt meg elõ zõ en már hos  szú
évek óta tar tunk vá sá ro kat a pi ac te rü le -
tén ab ból a meg fon to lás ból, hogy az itt
el adott ké zi mun kák be vé tel ét a vá ros
leg hát rá nyo sabb helyzetû csa lád ja i ra for -
dít suk. Idén nyolc csa lá dot tud tunk tá mo -
gat ni tar tós élel mi szer rel, gyü mölc  csel.

���

Ka rá csony elõtt már má so dik al ka lom -
mal nyílt le he tõ ség a Vá ro si Ál ta lá nos Is -
ko lá ban a hát rá nyos és hal mo zot tan
hát rá nyos hely ze tû gye re kek meg aján -
dé ko zá sá ra. Az in teg rá ci ós és ké pes ség
ki bon ta koz ta tó pá lyá zat nak kö szön he tõ -
en ka rá csony elõtt 74 di ák, il let ve csa -

lád ja ve he tett át tar tós élel mi szert és
tan esz közt tar tal ma zó aján dék cso ma -
got. Emel lett a tan év so rán be is ko lá zás -
hoz szük sé ges tan szer cso ma got is kap -
tak az érin tet tek, ezen kí vül a pá lyá zat
le he tõ sé get biz to sít kis cso por tos egyé ni
fej lesz tõ fog lal ko zá sok ra, fej lesz tõ já té -
kok vá sár lá sá ra, a fej lesz tést vég zõ pe -
da gó gu sok to vább kép zé se ken va ló rész -
vé te lé re.

���

A celli Karitász – sok más egye sü let hez
ha son ló an – az iszap ka taszt ró fa hal la tán
azon nal gyûj tés be fo gott. Mi vel a deve-
cseri plé bá nos úr ki fe je zett ké ré se volt,
hogy ha le het sé ges, pénz ado mány ok kal
tá mo gas sák a rá szo ru ló kat, a Karitász a
temp lom ban meg hir det ve 300 ezer fo -
rin tot gyûj tött ös  sze, és jut tat ta el köz -
vet le nül a ká ro sul tak nak. Ez úton is há la
és kö szö net a név te len ada ko zók nak.
Ka rá csony elõtt ér ke zett meg az Eu ró pai
Unió 15 má zsás élel mi szer cso mag ja,
ame lyet a karitászosok 70 szük sé get
szen ve dõ csa lád nak osz tot tak ki. Ezen kí -
vül 50 csa lád hoz vit tek el az ön kén tes
ta gok ka rá cso nyi cso ma got.

Ci vil hí rek

AA  22001111..  éévvii  aaddóó  ffii  zzee  ttéé  ssii  kköö  ttee  llee  zzeetttt  sséégg  tteell  jjee  ssíí  ttéé  ssee
ccééll  jjáá  bbóóll  aazz  aalláább  bbii  ffoonn  ttooss  iinn  ffoorr  mmáá  ccii  óó  kkaatt  aajjáánnll  jjuukk
ttiisszz  tteelltt  aaddóó  zzóó  iinnkk  ffii  ggyyeell  mméé  bbee::

VVááll  llaall  kkoo  zzóó  kkaatt  éérriinn  ttõõ  vvááll  ttoo  zzáá  ssookk
A he lyi adók ról szó ló tör vény vál lal ko zók kom -
mu ná lis adó já ra vo nat ko zó sza bá lyai 2011. ja nu -
ár 1-jé vel ha tá lyu kat vesz tet ték. Az az a vál lal ko -
zók kom mu ná lis adó ja – a vál lal ko zók, va la mint
az ön kor mány za ti adó ha tó sá gok ad mi niszt ra tív
ter he i nek csök ken té se ér de ké ben – 2011. ja nu ár
1-jé vel meg szû nik. A vál lal ko zó nak a 2010. év re
vo nat ko zó kom mu ná lis adó kö te le zett sé gét –
2010. de cem ber 31-i ha tár nap pal – 2011. má jus
31-ig be nyúj tan dó éves be val lás sal le kell zár nia
a szék hely, il let ve te lep hely ön kor mány za ti adó -
ha tó sá ga fe lé. A ha tá lyos sza bá lyo zás alap ján a
pi a ci, vá sá ro zó kis ke res ke del mi te vé keny ség hez
kap cso ló dó adó kö te le zett sé gek – kü lö nö sen, ha
az adó zó na pon ta más-más te le pü lé sen vagy a
hó nap nak/hét nek csak egyes nap ja in vég zi a te -
vé keny sé get – tel je sí té se és azok fel dol go zá sa a
be vé tel hez ké pest sok szor arány ta la nul ma gas
költ sé get je len tet tek mind az adó zók, mind az
ön kor mány za ti adó ha tó sá gok szá má ra. A tör vé -
nyi sza bály vál to zás ered mé nye ként az ad mi -
niszt rá ci ós ter hek csök ken té se ér de ké ben 2011.
év tõl meg szû nik a pi a ci, vá sá ro zó kis ke res ke del -
mi te vé keny ség utá ni ide ig le nes jel le gû ipar ûzé -
si adó-kö te le zett ség. Ja nu ár vé gé ig kap ják meg a

vál lal ko zók az ipar ûzé si adó be fi ze té sé hez szük -
sé ges I. fél év ben ese dé kes adó ról szó ló be fi ze té -
si la po kat. Az I. fél évi adó be fi ze té sé nek ha tár -
ide je: 2011. már ci us 16. A vál lal ko zók he lyi adó -
já nak (ipar ûzé si adó és vál lal ko zók kom mu ná lis
adó ja) 2010. évi be val lá sá hoz szük sé ges nyom -
tat vá nyok és a ki töl té si út mu ta tók a vá ros hon -
lap já ról (www.celldomolk.hu) tölt he tõk le. Aki -
nek nincs internet-hozzáférési le he tõ sé ge, a be -
val lá si nyom tat vá nyo kért szí ves ked jék az adó -
cso port hoz be fá rad ni. A be val lá so kat 2011. má -
jus 31-ig  kell az adó cso port hoz el jut tat ni.

GGéépp  jjáárr  mmûû--ttuu  llaajj  ddoo  nnoo  ssoo  kkaatt  éérriinn  ttõõ
vvááll  ttoo  zzáá  ssookk
A sú lyos moz gás kor lá to zott ság hoz kap cso ló dó
men tes ség: A gép jár mû adó-tör vény sú lyos moz -
gás kor lá to zott ság hoz kap cso ló dó men tes sé gi
sza bá lya 2007. év tõl úgy vál to zott, hogy az adó -
men tes ség csak a sú lyos moz gás kor lá to zott jár -
mû tu laj do nos adó alanyt il let te meg, az üzem -
ben tar tót nem. A men tes ség ak kor is járt, ha a
sú lyos moz gás kor lá to zott kis ko rút a jár mû tu laj -
do nos adó alany szü lõ je szál lí tot ta. Az Al kot -
mány bí ró ság 22/2010. (II.25.) AB ha tá ro za ta
2010. de cem ber 31-i ha tál  lyal a gép jár mû adó ról
szó ló tör vény men tes sé gi sza bá lyá ból ha tá lyon
kí vül he lyez te „a tu laj do ná ban lé võ” szö veg -
részt, ezért az AB ál tal meg ál la pí tott tör vé nyi
men tes sé gi sza bály alap ján 2011. ja nu ár 1-jé tõl
a sú lyos moz gás kor lá to zott üzem ben tar tó adó -
alany is men te sül az adó fi ze tés alól. A tör vé nyi

sza bá lyo zás úgy vál to zik, hogy az adó men tes ség
a sú lyos moz gás kor lá to zott – akár tu laj do no si,
akár üzem ben tar tói mi nõ sé gé re te kin tet tel –
adó alany ál tal üze mel te tett sze mély gép ko csi
után 13.000 Ft/év adó te he rig jár, míg az afe let -
ti adó ös  sze get meg kell fi zet ni. Az éves adó te -
her hez kap cso ló dó men tes ség (13 ezer fo rint
ere jé ig) to vább ra is ér vé nye sít he tõ a sú lyos
moz gás kor lá to zott kis ko rút vagy cse lek võ ké pes -
sé get ki zá ró gond nok ság alatt ál ló nagy ko rút
szál lí tó adó alany sze mély gép ko csi ja utá ni adó -
ban. 2011. ja nu ár hó nap ban kap ják majd kéz hez
a ta laj ter he lé si díj ról a be val lá si nyom tat ványt
azok a fo gyasz tók, akik 2010. év vé gé ig még
nem, il let ve akik év köz ben kö töt tek rá a köz csa -
tor ná ra. A be val lá si nyom tat ványt a 2010. évi
víz fo gyasz tás alap ján kell ki töl te ni. A be val lást
2011. már ci us 31-ig  kell az adó cso port hoz visz  -
sza jut tat ni és a ki szá mí tott dí jat be fi zet ni. Fel hív -
juk azon adó zók fi gyel mét, akik 2010. év ben la -
kást, la kó há zat, Ság he gyen lé võ zárt ker ti épít -
ményt vá sá rol tak vagy el ad tak, és be val lá si kö -
te le zett sé gük nek még nem tet tek ele get, mi nél
elõbb pó tol ják.
Az adó szám lák egyen le gé rõl, va la mint a II. fél évi
adó fi ze té si kö te le zett ség rõl a vo nat ko zó jog sza -
bály ok és elõ írá sok alap ján ez év au gusz tus 31-
ig kül dünk tá jé koz ta tást.
Ké rem a fen ti tá jé koz ta tó ban fog lal tak ma ra dék -
ta lan tel je sí té sét. 

»BA RA NYAI ATTILÁNÉ DR. JEGY ZÕ.

ADÓ ZÓK FI GYEL MÉ BE!
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Óvodai, iskolai beíratások
idõpontjáról döntött a testület

22001100..  ookk  ttóó  bbeerr  1100--éénn  íírr  ttáákk  aalláá  aazztt  aa..
sszzeerr  zzõõ  ddéésstt,,  aammeellyy  aa  vváá  rrooss  kköözz  ppoonntt
mmeegg  úújjíí  ttáá  ssáátt  sszzooll  ggááll  jjaa..  EEzz  eeggyy  eeuu  rróó  ppaaii
uunnii  óóss  ttáá  mmoo  ggaa  ttááss,,  mmeellyy  nneekk  tteerr  vvee  zzeetttt
öösssszz  kköölltt  sséé  ggee  ttööbbbb  mmiinntt  776622  mmiill  lliióó  ffoo  --
rriinntt,,  mmaa  ggaa  aa  ttáá  mmoo  ggaa  ttááss  mmeegg  hhaa  llaadd  jjaa  aazz
553366  mmiill  lliióó  ffoo  rriinn  ttoott..  EEnn  nneekk  ssee  ggíítt  sséé  ggéé  vveell
nnééggyy  ttéérr  ((IIff  jjúú  ssáágg,,  DDrr..  GGééffiinn,,  SSzzeenntt  hháá  --
rroomm  ssáágg  ééss  HHoollllóóssyy  ttee  rreekk))  rréésszz  bbee  nnii  vvaaggyy
tteell  jjeess  ffeell  úújjíí  ttáá  ssáá  rróóll,,  aa  mmûû  vvee  llõõ  ddéé  ssii  hháázz  --
bbaann  eeggyy  aarrtt  mmoo  zzii  ééss  eellõõ  aaddóó  ttee  rreemm  lléé  ttee  --
ssíí  ttéé  sséé  rrõõll,,  eeggyy  vváá  rrooss  kkéé  ppii  lleegg  éérr  ttéé  kkeess  öönn  --
kkoorr  mmáánnyy  zzaa  ttii  ttuu  llaajj  ddoo  nnúú  ééppüü  lleett  mmeegg  úújjíí  --
ttáá  ssáá  rróóll,,  kköözz  ffuunnkk  ccii  óó  vvaall  vvaa  llóó  mmeegg  ttööll  ttéé  sséé  --
rrõõll  ééss  kkéétt  mmaa  ggáánn  kkéézz  bbeenn  lléé  vvõõ,,  sszziinn  ttéénn
vváá  rrooss  kkéé  ppii  lleegg  éérr  ttéé  kkeess  ééppüü  lleett  ffeell  úújjíí  ttáá  ssáá  --
nnaakk  ttáá  mmoo  ggaa  ttáá  ssáá  rróóll  vvaann  sszzóó..  EEll  ssõõ  kkéénntt  aa
LLaakkbbeerr  ÁÁrruu  hháázz  mmöö  ggöött  ttii  ttéérr  ––  ííggyy  aa  ppii  aacc
iiss  ––  lleesszz  éérriinntt  vvee..  
A mun ká la tok ról el sõ ként Dummel Ot -
tót, a pol gár mes te ri hi va tal mû sza ki
osz tá lyá nak ve ze tõ jét .kér dez tük:
– A köz mû vek cse ré je már az õs  szel

meg kez dõ dött, már ci us ban, a jó idõ
be áll tá val a mun ká la tok fel gyor sul nak.
A Swietelsky Kft.-vel kö töt tünk er re vo -
nat ko zó an szer zõ dést.  
Az If jú ság tér fel újí tá sá val kez dõd nek a
mun kák, az épít ke zés érin ti a pi ac te rü -
le tét is, a re for má tus temp lom tól a
Lakber Áru ház mö göt ti te rü le ten foly -
nak majd épít ke zé sek, ezért ja nu ár ban
ar ról dön tött a kép vi se lõ-tes tü let, hogy
er re az idõ re át he lye zi a pi ac egy ré -
szét egy má sik hely szín re, egé szen
pon to san a temp lom elõt ti macs ka kö -
ves rész re. Amen  nyi ben igény
mutatkozik, a temp lom észa ki ol da lán
ta lál ha tó Hollósy té ren is le het majd
stan do kat ál lí ta ni. 
Ba kó Ist ván, a pi a cot üze mel te tõ Vá -
ros gond nok ság igaz ga tó ja a kö vet ke -
zõ ket nyi lat koz ta: 
– A vá ros köz pont fel újí tá sa érin te ni
fog ja a pi ac te rü le tét is. Ez in do kol ja a
pi ac egy ré szé nek át he lye zé sét. Meg -

vizs gál tuk a pi ac nak az egyes na pok ra
esõ for gal mát is, ami a csü tör tö ki és
szom ba ti na pok ki vé te lé vel na gyon
ala csony. Emi att nem csak a hely szín, a
nyit va tar tá si rend is vál toz ni fog a kö -
zel jö võ ben. Az új nyit va tar tá si rend
sze rint a nyá ri öt hó nap ra vo nat ko zó an
(má jus tól szep tem be rig) 6 óra kor kez -
dõ dik az áru sí tás, a té li hó na pok ban
(ok tó ber tõl áp ri li sig) pe dig 7 óra kor.
Csü tör tö ki és szom ba ti na po kon 14
órá ig lesz pi ac, a hét töb bi nap ján pe -
dig 10 órá ig. A na pi pi ac jel le ge meg -
ma rad, va sár nap ki vé te lé vel ez után is
min den nap ki pa kol hat nak az áru sok.
Az új he lyen elõnyt él vez nek a bér le tet
vál tó kereskedõk.
A mó do sí tá sok hoz a mû kö dé si en ge dé -
lye ket a sár vá ri hi va tal tól kell be sze -
rez nünk – ez nagy já ból egy-más fél hó -
nap nyi idõt vesz igény be. A vál to zá sok
vár ha tó an már ci us tól lép nek ha tály ba. 

» LA

A templom elõtti térre kerül a piac egy része

Városmarketing-
workshop
Cell dö mölk Vá ros Ön kor mány za ta a
Nyu gat-du nán tú li Ope ra tív Prog ram
pá lyá za tán 536 mil lió fo rint uni ós
tá mo ga tás ban ré sze sült a bel vá ros
meg újí tá sá hoz. A pro jekt ke re té ben
egy szak mai ren dez vény és ta pasz -
ta lat cse re is meg ren de zés re ke rül,
ahol a la kos ság, a vá ros fej lesz té si
pro jek tek kel fog lal ko zó ön kor mány -
za ti ve ze tõk és mun ka tár sak kap nak
nap ra kész in for má ci ó kat. A város-
marketing-workshop cél ja el sõ sor -
ban az át adás ra ke rü lõ vá ros-re ha bi -
li tá ci ós pro jek tek kel kap cso la tos
mar ke ting-te vé keny ség le he tõ sé ge i-
 nek, mód sze re i nek és jó gya kor la ta -
i nak át vé te le. A ren dez vény a Vá -
ros há zán ke rül meg ren de zés re
22001111..  ffeebb  rruu  áárr  2233--áánn, 13.30 óra kor.
Ugyan ezen a na pon 14.00 órá tól
Cell dö mölk Vá ros Kép vi se lõ-tes tü le -
te köz meg hall ga tást tart a Vá ros há -
za nagy ter mé ben.

2011. ja nu ár 26-án ülé se zett Cell dö mölk
Vá ros Kép vi se lõ-tes tü le te. Mi u tán Fe hér
Lász ló pol gár mes ter be szá molt a le járt
ha tár ide jû ha tá ro za tok vég re haj tá sá ról
és a két ülés kö zött tör tén tek rõl, a Vá ros -
köz pont-re ha bi li tá ci ós pá lyá zat mi att át -
he lye zen dõ pi ac hely szí né rõl dön töt tek
a kép vi se lõk (rész le te sen alább ol vas -
hat nak, ked ves ol va só ink). 2. sz. fo lyó
ügy ként a 2011. évi költ ség ve tés elõ ké -
szí té sé rõl tár gyal tak a dön tés ho zók. Or -
bán Dó ra meg bí zott pénz ügyi osz tály ve -
ze tõ el mond ta, hogy a fo ga na to sí tott
szi go rú in téz ke dé sek el le né re a je len le gi
ál lás sze rint még min dig 68,4 mil lió fo -
rint több let hi ány mu tat ko zik a vá ros
költ ség ve tés ét il le tõ en. (En nek le fa ra gá -
sá ról a na pok ban egyez tet nek a kép vi se -
lõk az in téz mény ve ze tõk kel.) El fo gad ta
a tes tü let a ha tá ro za ti ja vas la tot, mi sze -
rint az óóvvoo  ddaaii  bbee  iirraatt  kkoo  zzáá  ssookk a 2011/12-
es tan év re a kö vet ke zõ idõ pont ban és

hely szí ne ken tör tén nek: 22001111..  mmáárr  ccii  uuss
2288--2299.. (hét fõ-kedd) 8 órá tól 16 órá ig. A
be íra tás he lye: a szék hely óvo da (Koptik
O. u. 10.), va la mint az Al só sá gi Tag óvo -
da (Sá gi út 174.). Az óvo dák nyá ri zár va
tar tá si rend je idén a kö vet ke zõ kép pen
ala kul: Koptik úti Óvo da (szék hely in téz -
mény): 2011. jú ni us 20-tól jú li us 22-ig, a
Vö rös mar ty úti Tag óvo da és Al só sá gi
Tag óvo da: 2011. jú li us 25-tõl au gusz tus
26-ig tart zár va. Az el he lye zést igény lõ
szü lõk gyer me ke it az in téz mény nyit va
tar tó tag in téz mé nyé ben fo gad ják. 
A kép vi se lõ-tes tü let az eell  ssõõ  oosszz  ttáá  llyyoo  ssookk
2011/2012. tan év re tör té nõ bbee  íírraa  ttáá  ssáá  --
nnaakk  iiddõõ  ppoonntt  jjáátt a Vá ro si Ál ta lá nos Is ko lá -
ban és a Szent Be ne dek Ka to li kus Ál ta lá -
nos Is ko lá ban egy aránt az aláb bi ak sze -
rint ha tá roz ta meg: 22001111..  áápp  rrii  lliiss  55..  (kedd)
8.00 órá tól 16.00 órá ig, va la mint áápp  rrii  lliiss  66..
(szer da) 8.00 órá tól 12.00 órá ig.  

»LA
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Idõkapszula a múltból a jövõnek

Mû velt sé gi ve tél ke dõt szer ve zett a
Bobai Ál ta lá nos Is ko la a Ma gyar Kul tú -
ra Nap ja je gyé ben a di á kok szá má ra.
Az im már ti ze dik éve meg ren de zés re
ke rü lõ szel le mi ver senyt no vem ber
ele jén in dí tot ta el az ál ta lá nos is ko la
le ve le zõs for má ban. A ha gyo má nyok -
hoz hí ven a fel adat la pok az év for du -
lók je gyé ben ke rül tek ös  sze ál lí tás ra,
en nek meg fe le lõ en az el sõ kör Ber -
zse nyi Dá ni el és Fe ke te Ist ván éle té -
vel és mun kás sá gá val kap cso la tos
kér dé se ket tar tal ma zott. A má so dik
for du ló ban a ver seny zõ csa pa tok nak
Ti nó di Lan tos Se bes tyén rõl, Nagy
Lász ló ról, il let ve Fa ze kas Mi hály ról
kel lett szá mot ad ni uk. A le ve le zõs
ver senyt kö ve tõ en az el sõ két for du ló
fel adat so rát ki ja vít va kéz hez kap ták a
csa pa tok, hogy en nek se gít sé gé vel
ala po sab ban fel tud ja nak ké szül ni a
he lyi for du ló ra. A mû velt sé gi ve tél ke -
dõ utol só, az az har ma dik for du ló já ra
ja nu ár 28-án ke rült sor, amely re a
nyolc leg jobb tel je sít ményt nyúj tó
csa pat ju tott to vább, kö zü lük öt is ko la

je lent meg a ver seny nap ján. A ve tél -
ke dõ a Him nusz el hang zá sa után az
is ko lá ban mû kö dõ szín ját szó szak kör
iro dal mi ös  sze ál lí tá sá val vet te kez de -
tét, amely nek ve ze tõ je Horváthné
Hajmásy Má ria. A szí ni elõ adást kö ve -
tõ en Szabóné Ko los to ri Má ria, a Bobai
Ál ta lá nos Is ko la igaz ga tó ja kö szön töt -
te a ver seny zõ ket, és em lé ke zett meg
az ün nep je len tõ sé gé rõl. A he lyi ve -
tél ke dõn ke reszt rejt vény meg ol dá sá -
val, nyel vi já té kok kal mér het ték ös  sze
a csa pa tok a tu dá su kat, de activity,
csa csi-pa csi, szó bar ká cso lás és szá mos
ér de kes fel adat so rán is be bi zo nyít -
hat ták szel le mi fris ses sé gü ket. A ma -
gyar kul tú ra je gyé ben szer ve zett ver -
se nyen el sõ he lye zést a ta pol cai Ka -
zin czy Fe renc Ál ta lá nos Is ko la csa pa ta
ér te el, majd õket a jánosházi Szent
Im re Ál ta lá nos Is ko la ta nu lói kö vet ték.
A mû velt sé gi ve tél ke dõ har ma dik he -
lye zett je a Bobai Ál ta lá nos Is ko la di ák -
jai let tek, meg elõz ve a Káldi Ál ta lá nos
Is ko la és a cell dö möl ki Ber zse nyi Dá ni -
el Gim ná zi um csa pa tát.              »VZs

Al ko tó mû hely
fej lesz tése
Nemeskocsban

Il lés Eri ka 2009 ja nu ár já ban nyúj tott be
tá mo ga tá si ké rel met az Új Ma gyar or -
szág Vi dék fej lesz té si Prog ram III. ten -
gely mik ro-vál lal ko zá sok lét re ho zá sá ra
és fej lesz té sé re té ma kör ben, amely
alap ján az al ko tó mû hely fej lesz té sé re
vis  sza nem té rí ten dõ pá lyá za ti for rást
nyert el. A tá mo ga tás el nye ré sé vel le -
he tõ vé vált, hogy a tu laj do ná ban lé võ
gaz da sá gi épü let il let ve a hoz zá tar to zó
ud var kép zõ mû vé sze ti ok ta tás ra, mû -
vé szet te rá pi ás fog lal ko zá sok meg tar tá -
sá ra és ki ál lí tá sok szer ve zé sé re al kal -
mas sá vál jon. A be ru há zás so rán ki ala -
kí tás ra ke rül a fa fa ra gó és fes tõ mû -
hely, a ke rá mia mû hely, va la mint a ki -
ál lí tó te rem a szük sé ges szo ci á lis he lyi -
sé gek kel. Az ud var a be ru há zás meg va -
ló su lá sát kö ve tõ en a fogl al ko zá sok
meg tar tá sá ra al kal mas sá vá lik.  Az esz -
köz ál lo mány elekt ro mos ko ron go zó val

és ke rá mia-ége tõ ke men cé vel bõ vül.

»BURJÁN SZABOLCS

HHuu  sszzoonn  öött  eesszz  tteenn  ddõõ  vveell  eezz  eellõõtttt  aa  BBoobbaaii
ÁÁll  ttaa  lláá  nnooss  IIss  kkoo  llaa  ttaa  nnuu  llóóii  iiddõõ  kkaapp  sszzuu  llaa
ffoorr  mmáá  jjáá  bbaann  ddoo  kkuu  mmeenn  ttuu  mmoo  kkaatt  rreejj  tteett  --
tteekk  eell  aazz  iinn  ttéézz  mméénnyy  ffaa  lláá  bbaann  aazz  zzaall  aa
ccééll  llaall,,  hhooggyy  ííggyy  üüzzeenn  jjee  nneekk  aa  jjöö  vvõõ
nneemm  zzee  ddéé  kkéé  nneekk..  NNee  ggyyeedd  sszzáá  zzaadd  ddaall  kkéé  --
ssõõbbbb,,  ddee  cceemm  bbeerr  bbeenn  iiss  mméétt  ööss    sszzee  ggyyûûll  --
tteekk  aazz  eeggyy  kkoo  rrii  ééss  jjee  lleenn  llee  ggii  ddii  áá  kkookk  aazz
iiss  kkoo  llaa  ééppüü  llee  ttéé  bbeenn,,  hhooggyy  üünn  nnee  ppii  kkee  rree  --
tteekk  kköö  zzöötttt  ffeell  ttáárr  jjáákk  aa  mmúúlltt  üüzzee  nnee  ttéétt..  AA
jjee  lleess  eessee  mméé  nnyyeenn  SSzzaabbóónnéé  KKoo  llooss  ttoo  rrii
MMáá  rriiaa,,  aazz  ááll  ttaa  lláá  nnooss  iiss  kkoo  llaa  iiggaazz  ggaa  ttóó  jjaa
kköö  sszzöönn  ttöött  ttee  aa  mmeegg  jjee  lleenntt  vveenn  ddéé  ggee  kkeett
ééss  aa  vvoolltt  ttaa  nnáá  rroo  kkaatt,,  ddii  áá  kkoo  kkaatt..  
– Az élet bõl meg tar ta ni a jót min den -
ki nek kö te les sé ge. A ma pil la na ta,
amit meg élünk, egy ké sõb bi idõ pont -
ban kris tá lyo so dik ki. A teg nap pil la -
na tát ma új ra él jük – a je len le võ ket
ezek kel a sza vak kal kö szön töt te az
igaz ga tó nõ, aki en nek kap csán hív ta

az is ko la kö ré azo kat a di á ko kat, akik
25 év vel ez elõtt úgy gon dol ták, hogy
em lé ket kül de nek az utó kor szá má ra.
A kö szön tõ sza vak után el ér ke zett a
vár va várt pil la nat, fel tár ták az üze ne -
tet rej tõ fal koc kát.   A ki bon tott fal egy
ka zet tát és a di á kok 25 év vel ez elõtt
pa pír ra ve te tett üze ne tét tar tal maz ta:
„Bé két! Fi gyel mez te tünk, hogy ez a
leg szük sé ge sebb a tu dás za var ta lan
gya ra pí tá sá hoz. Kö vess el min dent,
hogy ezt biz to sítsd gyer me ke id nek és
kör nye ze ted nek! Csak ilyen kö rül mé -
nyek ne vel het nek egész sé ge sen gon -
dol ko dó utó do kat, nem ze tet!” A múlt
ha gyo má nyát meg õriz vén az is ko la
je len le gi di ák jai is em lé ket hagy tak a
jö võ nek, tár gya kat he lyez tek el a ki -
bon tott fal koc ká ba, amely nek üze ne -
tét tíz év múl va tár hat ja fel a jö võ
nem ze dé ke.                    »VAJ DA ZSU ZSA

Mûveltségi vetélkedõ Bobán

KÉR DÉ SÜNK: Ho gyan mó do sul a Vul kán für dõn
a gyógy ásza ti rész leg nyit va tar tá sa?
A be kül dõk kö zött két db két sze mé lyes
egész na pos für dõ be lé põt sor so lunk ki
szauna használattal.

Be kül dé si ha tár idõ: 2011. feb ru ár 18.
Cí münk: ujkemenesalja@gmail.com, vagy
a Vá ros há za tit kár sá ga (Vá ros há za tér 1.)
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AA  sszzaa  llaagg  aavvaa  ttóó  üünn  nneepp  sséégg  aa  kköö  zzéépp  iiss  kkoo  llááss
ddii  áá  kkookk  ééllee  ttéé  nneekk  eeggyyiikk  lleegg  ffoonn  ttoo  ssaabbbb  ééss
lleegg  eemm  lléé  kkee  zzee  ttee  sseebbbb  ááll  lloo  mmáá  ssaa..  

Feb ru ár 4-én a Cell dö möl ki Mû sza ki
Szak kö zép is ko la és Szak is ko la vég zõs di -
ák jai szá má ra is el ér ke zett a vár va várt
pil la nat, a sza lag fel tû zés nap ja. Az ün ne -
pi mû sor ke re te in be lül el sõ ként Sipos
Ti bor igaz ga tó kö szön töt te az is ko la tor -
na csar no ká ban fel so ra ko zott 52 vég zõs
ta nu lót, hoz zá tar to zó i kat és a meg je len -
te ket. Ün ne pi be szé dé ben el mond ta,
hogy az est fény pont ja a kö zép is ko lás
éve ik le zá rá sa elõtt ál ló fi a ta lok so ra és a
fel tû zött sza lag, amely a rö vi de sen vé get
érõ ta nul má nyok vé gét és a ki hí vá sok
kez de tét szim bo li zál ja. A kö szön tõ sza -
vak után a sza lag fel tû zés öröm te li, meg -
hitt pil la na tai kö vet kez tek. A há rom vég -

zõs osz tály mel lé re osz tály fõ nö ke ik,
Oszkó At ti la, Ta más Gáborné és Hor váth
Sa rol ta tûz ték fel az érett sé gi és szak mai
vizs gák kö ze le dé sét jel zõ sza la go kat,
ame lyek a nagy ko rú ság ra és a fe le lõs -
ség re is fi gyel mez tet nek. Az ün ne pé lyes
ava tó után Fe hér Lász ló pol gár mes ter
szólt a fel nõtt kor kü szö bé re ér ke zett ta -
nu lók hoz. Kö szön tõ jé ben sok si kert és ki -
tar tást kí vánt a meg mé ret te té sek elõtt
ál ló fi a ta lok nak, akik nek út ra va ló ul a kö -
vet ke zõt ta ná csol ta: „Hig  gye tek ab ban,
hogy ta nu lás sal, mun ká val iga zi tar tal -
mat te remt het tek éle te tek nek”.  A sza -
lag ava tó ren dez vény má so dik fe lé ben az
is ko la ál tal év köz ben szer ve zett di ák na -
pon fel csil lanó te het sé gû di á kok lép tek
szín pad ra, és ze nés-tán cos pro duk ci ók kal
ked ves ked tek di ák tár sa ik nak és a meg -
je len tek nek. Az est to váb bi ré szé ben a

vég zõs ta nu lók ré gi osz tály ké pei idéz ték
fel a kö zép is ko lá ban töl tött évek em lé -
ke it, majd a Shahrazad has tánc cso port
ke cses moz gá sai kö töt ték le a né zõk fi -
gyel mét. Az ün nep ség a vég zõ sök nyi tó -
tán cá val, bé csi ke rin gõ vel foly ta tó dott,
majd a szü lõk kel va ló kö zös tánc cal kez -
de tét vet te a sza lag ava tói bál.            

»VZs

Sza lag ava tó a szak kö zép is ko lá ban

PPééll  ddaa  éérr  ttéé  kkûû  ööss    sszzee  ffoo  ggááss  ssaall  ttoo  vváábbbb  bbõõ  --
vvüülltt  aa  BBeerr  zzssee  nnyyii  DDáá  nnii  eell  GGiimm  nnáá  zzii  uumm
ssppoorrtt  eesszz  kköözz  ttáá  rraa..  JJaa  nnuu  áárr  2288--áánn  hhii  vvaa  ttaa  lloo  --
ssaann  iiss  ffeell  aavvaatt  ttáákk  aazztt  aa  mmáásszzóóffaallaatt,,  aammee--
llyy  nneekk  lléétt  rree  hhoo  zzáá  ssáá  bbaann  ttaa  nnáá  rrookk,,  ddii  áá  kkookk,,
sszzüü  llõõkk  ééss  ttáá  mmoo  ggaa  ttóókk  eeggyy  aarráánntt  kkii  vveett  ttéékk
rréé  sszzüü  kkeett..  

A ne ve lés fo lya ma tá ban ki emelt sze re -
pe van az is ko lai test ne ve lés nek. A test -
ne ve lés ha gyo má nyos esz kö zei, mint a
bor dás fal, ug ró szek rény, gyû rû, kor lát a
mai fi a ta lok szá má ra ke vés bé von zó ak.
A fi a ta lok min dig va la mi újat, vál to za to -
sat, ér de ke set és ka lan dot kí ná ló le he -
tõ sé ge ket ke res nek – fo gal maz ta meg
gon do la ta it ün ne pi be szé dé ben
Dózsáné Ba logh Vi o la, a Ber zse nyi Dá ni -
el Gim ná zi um igaz ga tó ja a sport lé te sít -
mény át adá sa kor. Az újon nan ava tott
mászófal va ló ban a di á kok igé nye i hez
iga zod va, moz gás kul tú rá juk fej lesz té -
sét, fej lõ dé sét szol gál ja, de nem csak a
fi zi kai kon dí ci ót, ha nem a men tá lis ké -
pes sé ge ket is pró bá ra te szi. A mászófal
épí té sé nek kez de ti mun ká la tai már
szep tem ber ben el kez dõd tek, és a fo lya -
ma tos mun ká nak kö szön he tõ en négy

hó nap alatt el ké szült a mint egy 500
ezer fo rint ér té kû, biz ton sá gos kö rül mé -
nyek kö zött hasz nál ha tó sport esz köz. Az
ün ne pé lyes át adást kö ve tõ en fal má szó
be mu ta tó ke re té ben a fi a ta lok meg tud -
hat ták, mi min den re jó az esz köz, majd
a be mu ta tó vé ge z té vel a gim ná zi um ta -
nu lói vet ték bir tok ba az új lé te sít ményt,
amely lát ha tó an nagy nép sze rû ség nek
ör vend a di ák ság kö ré ben. Árbócz
Ta más tól, a gim ná zi um pe da gó gu sá tól
meg tud tuk, hogy kül sõs cso por to kat is
vár nak hét fõn, szer dán 16 és 17 óra, va -
la mint 19.30 és 21 óra kö zött, ked den,
csü tör tö kön és pén te ken 16.00-tól
18.00-ig és 19.30-tól 21.00-ig. Elõ ze tes
egyez te tés és be je lent ke zés a gim ná zi -
um tit kár sá gán, a 95/420-049-es te le -
fon szá mon.
A gim ná zi um kö szö ne tet mond a tá mo -
ga tók nak nyúj tott se gít sé gért. Tá mo ga -
tók vol tak: Cellcomp Kft., Cell dö möl ki
Ká bel te le ví zió Kft., Swietelsky Vas út -
tech ni ka Kft., Celli Huke Kft., Cell-Modul
Kft., Sza bó és Tsa Mér nö ki Iro da Bt., Var -
ga At ti la ev., Ad ri & Ka Fe hér ne mû Szak -
üz let, Deja Vu Pan zió,  Pa pi rusz Cell Kft.,
Kemenesi Tej Kft., Ba logh Zsolt ev.,

Ko vács és Ko vács Kft., Bu dai Ber na dett
ev., Né meth Ani kó Vi rág stú di ó ja, Szalai
Sza ki, Cell dö mölk Vá ros Ön kor mány za -
ta, Mar ton Zsolt ev., Cságoly Ti bor ev.,
Harsányi Be at rix, Szabóné Limpár Tí mea
és Feny ve si Ta más ev.  

»VAJ DA ZSU ZSA

Mászófalat avattak a gim ná zi um ban

A FELNÕTT ÉLET KÜSZÖBÉN

NAGY NÉPSZERÛSÉGNEK ÖRVEND AZ ÚJ SPORTLÉTESÍTMÉNY
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AA  SSoollttiiss  LLaa  jjooss  SSzzíínn  hháázz  nnéévv  aaddóó  jjaa,,  mmûû  vvéé  --
sszzee  ttii  vvee  zzee  ttõõ  jjee,,  vvaa  llaa  mmiinntt  kkéétt  eeggyy  kkoo  rrii  sszzíí  --
nnéé  sszzee::  KKuurruucczz  LLáásszz  llóó  ééss  FFiiggeerr  SSzzaa  bbii  nnaa
22000000--bbeenn  ttrraa  ggii  kkuuss  aauu  ttóó  bbaall  eesseett  bbeenn  ééllee  --
ttüü  kkeett  vveesszz  tteett  ttéékk..  AA  sszzíínn  hháázz  aazz  õõ  eemm  lléé  --
kküükk  nneekk  aaddóózz  vvaa  kkéétt  éévveenn  ttee  OOrr  sszzáá  ggooss
SSzzíínn  hháá  zzii  TTaa  llááll  kkoo  zzóótt  rreenn  ddeezz,,  mmeellyy  rree  iiddéénn
mmáárr  ööttöö  ddiikk  aall  kkaa  lloomm  mmaall  kkee  rrüülltt  ssoorr..

A ja nu ár 28. és 30. kö zött zaj ló fesz ti -
vál nyi tó ren dez vé nyén Fe hér Lász ló
pol gár mes ter kö szön töt te a ha tá ron
in nen és túl ról ér ke zett tár su la to kat,
majd Majthényi Lász ló, a Vas Me gyei
Köz gyû lés el nö ke nyi tot ta meg az al -
ter na tív tár su la tok be mu tat ko zá sá ra
szol gá ló prog ram so ro za tot. El sõ elõ -
adás ként a há zi gaz da soltisosok ta va -
lyi, har minc éves év for du ló ra szín re
vitt ju bi le u mi dísz elõ adá sát, a Fehér-
lófiát te kint het ték meg az ér dek lõ dõk,
me lyet Ecsedi Er zsé bet mo nod rá má ja,
a ro má ni ai Szászrégenbõl ér ke zett

együt tes elõ adá sa, to váb bá a szlo vá -
ki ai õrsújfalui szín ház, és a veszp ré mi
Teleszterion Szín há zi Mû hely pro duk -
ci ó ja kö ve tett. A fesz ti vál má so dik
nap ja is több mint fél tu cat be mu ta tót
tar to ga tott a szín ház ked ve lõk szá má -
ra. A bu da pes ti Trainingspot Tár su lat
Marquezt, a szlo vá ki ai ÉS?! Szín ház
Arany Já nost, a pá pa ko vá csi Szó és
Kép Szín pad Shakes peare -t vitt szín re,
és mu tat ta be nagy si ker rel. A Soltis
La jos Szín ház egye bek mel lett vá sá ri
ko mé di á val szó ra koz ta tott, a ver se -
nyen kí vül in dult soltisos Álom evõ ket
meg elõ zõ en pe dig a szom bat he lyi
Ferrum Szín há zi Tár su lás da rab ját lát -
hat ták az ér dek lõ dõk. A szín há zi ta lál -
ko zó utol só nap ja két elõ adás sal bú -
csú zott: a bu da pes ti e ken kí vül a Soltis
Szín ház gyer mek stú di ó ja sze re pelt. A
há rom na pos fesz ti vált le zá ró ered -
mény hir de té sen a ta lál ko zó leg jobb
elõ adá sá nak já ró Soltis La jos-dí jat a

ba la ton al má di Teleszterion Szín há zi
Mû hely Az ötös szá mú vá gó híd cí mû
elõ adá sa ér de mel te ki. A ta lál ko zó
leg jobb nõi sze rep lõ jé nek já ró Figer
Sza bi na-dí jat Víg Ág nes nyer te a bu -
da pes ti Traningspot Tár su lat ál tal be -
mu ta tott A vi lág leg na gyobb szál lo dá -
ja cí mû elõ adás ban és a Parlando cí -
mû pro duk ci ó ban nyúj tott ala kí tá sá -
ért, a leg jobb fér fi sze rep lõ nek já ró
Kurucz Lász ló-dí jat pe dig Pályi Zol tán
kap ta az õrsújfalui ÉS?! Szín ház ál tal
be mu ta tott két pro duk ci ó be li ala kí tá -
sá ért. A ta lál ko zó kü lön dí ját a Szlo vá -
ki á ból ér ke zett És?! Szín ház nyer te
ki emel ke dõ szín vo na lú já té ká ért és a
szín ház te rem tõ kö zös sé gi erõért. A
deb re ce ni Cso ko nai Szín ház ál tal
fel aján lott kü lön dí jat a hazai Soltis
La jos Szín ház kap ta meg a fesz ti vál
ma gas szín vo na lú meg szer ve zé sé ért
és le bo nyo lí tá sá ért. 

»REINER ANITA

Há romna pos fesztivállal adóz tak Tháliának 

SSSS ZZZZ AAAA UUUU NNNN ÁÁÁÁ ZZZZ ÓÓÓÓ KKKK                     
HHHH ÉÉÉÉ TTTT VVVV ÉÉÉÉ GGGG ÉÉÉÉ JJJJ EEEE ::::

Február 11–13.
Szauna-jegy féláron: 525 Ft/fő

FFFF IIII TTTT TTTT NNNN EEEE SSSS SSSS     NNNN AAAA PPPP ::::
Február 19., szombat
Fürdővendégeinket mozgásos programokkal, bemutatókkal 
várjuk: aerobic, többféle torna, hastánc, szinkronúszás.

Lepje meg kedvesét
VVVVaaaalllleeeennnnttttiiiinnnn    nnnnaaaappppiiii
ajándékutalvánnyal!

Minden, ami a
fürdőről fontos:

www.vulkanfurdo.hu

VULKÁN FÜRDÕ
A megfizethető minőség!

VULKÁN GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDÕ
Celldömölk, Sport u. 8. � T.: 06 95/525-070

 
Vulkán Gyógy- és Élményfürdő

Ké zi mun kák ból nyílt ki ál lí tás a Vul kán Gyógy- és
Él mény für dõ kon fe ren cia ter mé ben, ja nu ár 25-én.
Ka sza Istvánné Hor go lá sok cí mû ki ál lí tá sá nak meg -
nyi tó ján Hor váth Zol tán, a Vul kán Gyógy- és Él mény -
für dõ üze mel te tés-ve ze tõ je kö szön töt te a meg je len -
te ket, majd Pápoc pol gár mes ter ének be teg ség mi at -
ti tá vol lét ében, lá nya, Hor váth Er zsé bet tol má csol ta
édes any ja kiállításmegnyitó sza va it. A hor golt
re mek mû vek ké szí tõ jé nek, Ka sza Istvánnénak élet -
út ját is mer tet ve el hang zott, hogy kez det ben kép és
min ta alap ján, ké sõbb azon ban már sa ját öt let tõl
ve zérel ve szü let tek meg ke ze nyo mán a szebb nél
szebb csip ke cso dák. Mun kái pre cíz sé get, tü rel met
tük röz nek, mely hez erõt Is ten tõl és csa lád já ból
me rít. Ka sza Istvánné négy évig ké szült tel jes szív -
vel er re a ki ál lí tás ra, mely több mint fél száz sze met
gyö nyör köd te tõ, ap ró lé kos és ala pos mun ká val
ké szí tett te rí tõt, dísz pár nát, ki sebb-na gyobb dísz tár -
gya kat tár kö zön ség elé. A hor golt ké zi mun kák
tár la tát feb ru ár 23-ig te kint he tik meg a für dõ kon fe -
ren cia ter mé ben az ér dek lõ dõk.  

»RA

Ki ál lí tás csip kék bõl
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��  FFeebb  rruu  áárr  1111.. (pén tek) 18.00 óra –
BANYÓ GYU LA MÛ VÉSZ TA NÁR KI ÁL LÍ -
TÁ SÁ NAK MEG NYI TÓ JA.
Kö szön tõt mond: Pálné Hor váth Má ria
igaz ga tó. Köz re mû köd nek: az Ádám
Je nõ Ze ne is ko la Alap fo kú Mû vé szet -
ok ta tá si In téz mény nö ven dé kei. 
Hely szín: ga lé ria.

��  FFeebb  rruu  áárr  1144.. (hét fõ) 10.00 óra –
LISZT FE RENC ÉS A MÛ VÉ SZE TEK – IF JÚ -
SÁ GI KO MOLY ZE NEI HANG VER SENY.
Köz re mû köd nek: He ge dûs End re zon -
go ra mû vész, Moh ácsi At ti la szín mû -
vész. Hely szín: szín ház te rem.

��  FFeebb  rruu  áárr  1177.. (csü tör tök) 14.00 óra –
A vá ro si ál ta lá nos is ko la far san gi mû -
so ra. Hely szín: szín ház te rem.

�� FFeebb  rruu  áárr  1188.. (pén tek) 10.00 és 14.00
óra – AZ AL MA EGYÜT TES KON CERT JEI.
Hely szín: szín ház te rem.

��  FFeebb  rruu  áárr  1199.. (szom bat) 18.00–24.00
óra – TÁNC HÁZ. Ze nél: a Bog lya ze ne -
kar. TÁN COT TA NÍT: Mol nár Pé ter és
Györke Esz ter (Szö kõs Együt tes,
Szom bat hely). Be lé põ jegy: 500 Ft.
Hely szín: szín ház te rem.

��  FFeebb  rruu  áárr  2211.. (hét fõ) 19.00 óra –
DU MA SZÍN HÁZ – Dom bó vá ri Ist ván és
Had há zi Lász ló elõ adó est je. Be lé põ -
jegy: 2500 Ft (elõ vé tel ben) 3000 Ft
(hely szí nen).  Hely szín: szín ház te rem.

��  FFeebb  rruu  áárr  2222.. (kedd) 16.00 óra – FAR -
SANG a Ba ba-ma ma Klub ban. Hely -
szín: klub te rem.

��  FFeebb  rruu  áárr  2255.. (pén tek) 16.00–22.00
óra – FAR SANG FAR KI AS  SZONY PAR TI.
KÖZ RE MÛ KÖD NEK: a Kok tél Duó és a
Kemenessömjéni As  szony kó ros.
Be lé põ jegy: 600 Ft. Hely szín: ga lé ria.

��  FFeebb  rruu  áárr  2266.. (szom bat) 15.00–20.00
óra  – „Itt a far sang áll a bál” – jel mez -
ver seny és tom bo la gye re kek nek.
18.00 óra – Ope rett-slá ge rek. KÖZ RE -
MÛ KÖD NEK: Gosztola Dorina és Turi
Gá bor. Hely szín: az izsákfai fa lu ház.

»PROGRAMAJÁNLÓ

Cell dö mölk Vá ros Ön kor mány za ta, a Ke -
me nes al jai Mû ve lõ dé si Köz pont és
Könyv tár, va la mint a Kresznerics     Fe -
renc Könyv tár ün nep sé get szer ve zett a
Ma gyar Kul tú ra Nap ja al kal má ból, ja nu -
ár 21-én. A ren dez vény ke re té ben ad -
ták át az ön kor mány zat ál tal 2008-ban
ala pí tott Kresznerics Fe renc-dí ja kat is. 
Az ün nep ség kez de tén Mol nár Gá bor
nyu gal ma zott mû ve lõ dé si szak re fe rens
sza val ta el a Him nuszt, majd Nagyné
Ferencz Myrtill ön kor mány za ti kép vi se lõ
mond ta el ün ne pi kö szön tõ jét, meg em -
lé kez ve 1823. ja nu ár 22-rõl, ami kor Köl -
csey Fe renc le tisz táz ta nem ze ti him nu -
szunk kéz ira tát. A ren dez vény meg hí -
vott elõ adó ja Kiss Gá bor nyel vész, le xi -
kog rá fus, a Tin ta Könyv ki adó fõ szer -
kesz tõ je volt, aki „A szó az élet tük re: a
ma gyar nyelv ré gi és új sza vai” cím mel
tar tott elõ adást. Az elõ adás után Liszt
Fe renc 13. Ma gyar Rap szó di á ja hang zott
el Kiss Már ton zon go ra já té ká ban, majd
a Kresznerics Fe renc-dí jak át adá sá ra ke -
rült sor. Az idei év ben is két Kresznerics-
díj ta lált gaz dá ra, me lyet a vá ro sunk -
hoz, Ke me ne sal já hoz kö tõ dõ, táj egy sé -
günk kel kap cso lat ban ma ra dan dó élet -
mû vet al ko tók nak ítél nek oda. Az egyik
dí ja zott Káldos Gyu la nyu gal ma zott
könyv tár igaz ga tó volt, aki há rom év ti -
ze den ke resz tül irá nyí tot ta a vá ro si
könyv tá rat és a hon is me ret el kö te le -

zett je ként Kresznerics Fe renc cel is so kat
fog lal ko zott. A 2011-es év Ma gyar Kul -
tú ra Nap ja al kal má ból ado má nyo zott
Kresznerics-díj má sik bir to ko sa Né meth
Ti bor könyv tár ve ze tõ, aki nek ne vé hez
fû zõ dik a 283000 sze mély ada ta it tar -
tal ma zó Ma gyar Élet raj zi Ka la uz ne vû
internetes köz szol gá la ti adat tár is.
A prog ram to váb bi ré szé ben a Gra zi
Ze ne mû vé sze ti Egye tem há rom hall ga -
tó ja szó lal tat ta meg Bee tho ven Tri ó ját:
Benes Szi lárd kla ri né ton, Né meth
And rea csel lón, Kiss Már ton zon go rán
mû kö dött köz re, me lyet kö ve tõ en szó -
tár ki ál lí tás nyílt a könyv tár ban. A ma -
gyar szó tá rak tör té ne tét be mu ta tó tár lat
a nyom ta tott szó tá rak tól a 20. szá za di
szó tá ra kig öle li fel a szó tár iro da lom gaz -
dag sá gát, két tár ló pe dig Kresznerics
Fe renc élet mû vét tar tal maz za.   »R. ANI TA

Kresznerics-díjat kaptak

Ked ves Ol va só ink!

Leg utób bi lap szá munk ban kér dé -

sünk így hang zott: hasz nál ha tunk-e

il ló ola jat a sza u ná ban? A he lyes

vá lasz: Vá lasz: igen, sza u ná zás kor

nem csak a lég zés ré vén, ha nem

egész tes tün ket érint ve, a bõ rön át

is ér vé nye sül az il ló olaj ok jó té kony

ha tá sa. Ezért ha tá ro zot tan aján lott

a sza u ná ban az il ló olaj hasz ná la ta!

Több mód szer rel pró bál koz ha tunk,

pl. egy me rõ ka nál nyi víz be 5-6

csepp il ló ola jat té ve, a fel he ví tett 

kõ re önt jük. Elõt te azonban min -

dig meg kell bi zo nyo sod nunk ró la,

hogy raj tunk kí vül más is elõny -

ben ré sze sí ti-e az il ló olaj hasz ná -

la tát a sza u ná ban! A he lyes meg -

fej tést be kül dõk kö zül Ja kab Dó rá -
nak (j.dory@freemail.hu) és Tóth
Kriszti ná nak (tkrisz19@freemail.hu)

ked ve zett a sze ren cse. Mind ket ten

egy-egy db két sze mé lyes na pi je -

gyet nyer tek sza u na-hasz ná lat tal,

me lyet a Vul kán für dõ re cep ci ó ján

ve het nek át. Gra tu lá lunk!
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CCeellll  ddöö  mmööllkk  bboomm  bbáá  zzáá  ssáá  nnaakk  5566..  éévv  ffoorr  dduu  --
llóó  jjaa  ffeebb  rruu  áárr  1133--áánn  vvaann..  SSaajj  nnooss,,  eezz  aa  ddáá  --
ttuu  mmaa  aa  cceellllii  llaa  kkáá  ssuunnkk  bboomm  bbaa  ááll  ttaa  llii  tteell  jjeess
llee  rroomm  bboo  lláá  ssáá  nnaakk  iiss..  EEggyy  úúggyy  nnee  vvee  zzeetttt  lláánn  --
ccooss  bboomm  bbáátt  ddoobb  ttaakk  aa  hháázz  rraa,,  aammii  nneekk  aazz
eemmee  llee  ttéénn  vvoolltt  aa  bbéé  rreelltt  llaa  kkáá  ssuunnkk  aa
DDiinnkkggrreevvee--hháázzbbaann,,  aa  KKooss  ssuutthh  LLaa  jjooss  uutt  ccaa
1144..  sszz..  aallaatttt..

1945. feb ru ár 13-án is egyik ri a dó jel zés
kö vet te a má si kat. Édes anyám be teg
volt, nem kelt fel az ágy ból, nagy ma -
mám fõ zött a kony há ban, öcséim az ud -
va ron ját szot tak, én is le men tem az ud -
var ra ta nul ni, nem akar tam a ri a dójel zé -
sek gya ko ri sá ga mi att fel-le fut kos ni az
eme le ti la kás ból. Egy re na gyobb ro baj jal
száll tak a re pü lõk fe let tünk, köz ben gép -
pus ka ro po gás és egyéb rob ba ná sok is
hal lat szot tak, úgy hogy több ször fel csen -
get tem anyuéknak, hogy jöj je nek le a
pin cé be. Nagy ma mám is kér lel te Anyu -
kát, hogy olyan rossz ér zé se van, öl töz -
zön fel, és jöj je nek le a pin cé be. Én is,
ab ba hagy va a sok csen ge tést el in dul tam
le fe lé, hogy az óvó he lyen foly tas sam a
ta nu lást. Anyukámék is le jöt tek vég re,
ki seb bik öcsé met is le hoz va, és jöt tek a
töb bi ek is a ház ból és a há rom né met
ka to na is, akik az ud va ri épü let ben lé võ
Dinkgreve Nyom dá ban dol goz tak (a né -
me tek a nyom dát már elõ zõ leg le fog lal -

ták). Édes anyám ép pen La ci öcsé mért ki -
ál tott, hogy jöj jön le a pin cé be, mi kor
óri á si ro baj és a pin ce ta la já nak meg -
moz du lá sa köz ben La cit a lég nyo más le -
ha jí tot ta a pin ce fel sõ lép csõ jé rõl, s mint
egy út szé len el te rü lõ bé ka, ha son el te -
rül ve ért föl det a pin cé ben. Édes anyám
hoz zá fu tott, sze ren csé re na gyobb ba ja
nem tör tént. Aki a bom ba be csa pó dá sa -
kor állt a pin cé ben, az a föld moz gás és
lég nyo más ha tá sá ra térd re esett. A pin -
cé ben lé võ kat lan ol dal fa la szét nyí lott.
Ak kor még nem gon dol tuk, hogy a pin -
ce fe let ti há zunk ra hullott, mert azt hit -
tük ko ráb ban, hogy ha az ut cánk vé gén
lé võ vas út ál lo más ra es ne bom ba, az ut -
cá ban lé võ né hány eme le tes ház le om -
la na a nagy ráz kó dás és lég nyo más kö -
vet kez té ben. Mi után ma gunk hoz tér -
tünk a nagy rob ba nás után, az egyik né -
met ka to na fel ment meg néz ni, hogy mi
van oda kint, az zal jött vis  sza: „oben is
alles ka put” (oda fenn min den tönk re
van). Édes anyám fel ro hant a pin cé bõl ki
az ut cá ra, hogy meg néz ze, mi tör tént.
Úgy lát ta kí vül rõl, hogy áll a ház, csak az
ab la kok tör tek be. Ide ges sé gé ben nem
lát ta, hogy a kül sõ, az ut ca fe lõ li fal hat
ab la ka he lyett csak négy van meg, mert
a szél sõ szo ba he lyén csak rom hal maz
van. Ez után az eme let re sza ladt fel, és
ahogy be nyi tott az elõ szo bá ból nyí ló kö -
zép sõ ut cai szo bá ba, az ebéd lõ be, majd -
nem le zu hant a mély be, mert a kü szöb
mö gött már csak rom má tört bú tor és
fal tör me lék hal ma za me re de zett, rom -
hal maz zá vált min den egy pil la nat alatt.
Az ut cai há rom szo bá nak csak a kül sõ és
az ol dal só fa luk egy ré sze állt még, a ház
te te je is ro mok ban a mély be zu hant.
Édes anyám le fe lé már ma gá ba ros kad -
va, las san jött le az eme let rõl. El mond ta,
hogy mi a hely zet oda fenn. Min den el -
ve szett, de há la is ten nek, mind nyá jan
élünk. Nem tud tuk, hol fo gunk es te

alud ni, mi lesz ve lünk. Édes apám
Devecserben volt, va la ki te le fo nált ne -
ki, hogy a há zunk bom ba ta lá la tot ka -
pott, de a csa lád jól van. Mi vel a bom -
bá zás a vas utat is ér te, a vo na tok nem
köz le ked tek, így gya log jött ha za a feb -
ru á ri idõ ben, ret teg ve, hogy mi tör tén -
he tett ve lünk. Mi még a ha za ér ke zé se
elõtt megtud tuk, hogy a tõ lünk nem
mes  sze lé võ Er zsé bet ut cá ban a Var ga
csa lád há za is te li ta lá la tot ka pott és a
bom ba a pin cé jü ket is le rom bol ta, aho vá
le me ne kül tek, és a szü lõk a há rom gyer -
me kük kel meg hal tak. Egy kis lá nyuk ma -
radt élet ben, akit va la mi ért az édes any -
ja át kül dött a ro ko nuk hoz a ri a dó elõtt.
Õt a ro ko nok örök be fo gad ták, úgy tu -
dom, Szom bat he lyen él. 
Ben nün ket, a hat ta gú csa lá dot nem a jó -
mó dú ba rá tok, is me rõ sök, ha nem a
szom szé dunk ban la kó ha di öz vegy tra fi -
kos né ni fo ga dott be, át ad va két kis szo -
bá ja egyi két. Több hét után utal tak csak
ki egy két szo bás, le rom lott ál la po tú
szük ség la kást, ahol még kút sem volt, a
vi zet a szom széd ud var ból, ivó vi zet a vá -
ro si ar té zi kút ból hord tunk. Év ti ze de kig
él tünk ott. A bom bá zás után még ar ról
hal lot tunk, hogy a Kos suth ut ca 14. szá -
mú ház zal szem ben a jár dán is meg halt
egy Ba já ról Szom bat hely re tar tó fér fi, aki
a ri a dó mi att ki ürí tett vo nat ból ki száll va
in dult be a köz ség be. Itt ér te a bom bá -
zás kor a ha lá los sé rü lés, lég nyo más. 
Ezek az em lé kek jut nak eszem be, ha a
nap tár feb ru ár 13-at mu tat. Ha rá kér dez
va la ki, hogy ezek után a 13-i pén te ki na -
pot sze ren csés vagy sze ren csét len nap -
nak gon do lom-e, egy ér tel mû, hogy a jó
Is ten ke gyel me volt ve lünk, hisz mind -
nyá jan élet ben ma rad hat tunk és bár el -
ve szett az össz kom for tos ott ho nunk, így
az oro szok be jö ve te le kor már nem volt
sem mink, ami mi att bán tó dás ért vol na.

»BA LOGH JÓZSEFNÉ DR. DO BOS IRÉN

A celldömölki bombatámadás napja
1945. feb ru ár 13-án bom ba tá ma dás ér te Cell dö möl köt, amely nek kö vet kez té ben töb ben meg se be sül tek, meg hal tak,
má sok fe dél nél kül ma rad tak. Ki tö röl he tet len em lék ként él ez az esemény kis vá ro sunk la kó i nak szí vé ben. Ba logh
Józsefné dr. Do bos Irén gyer mek ként él te át ezt a ször nyû él ményt, meg ír ta la punk nak, s most en ged jék meg, ked ves
Ol va só ink, hogy meg os  szuk Önök kel. Így em lé ke zik:

A TEMPLOM ELÕTTI TÉR A BOMBATÁMADÁS UTÁN

FOTÓ: CZIRÓK ZOLTÁN: VÉGIGDÜBÖRÖGTEK FELETTÜNK A HALÁL FUVAROSAI CÍMÛ KÖNYVÉBÕL
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Kiss
Dóra

Varga
Ákos

Nagy
Diána

Szabó
Mirjam

Meg kér dez tük
» vá la szol tak Hol sze ret nél to vább ta nul ni?

»KÉR DEZ: REINER ANI TA »FOTÓ: GYURICZA IMRE

Az Eöt vös Lo ránd Tu do -
mány egye tem pszi cho ló gia
sza ká ra ad tam be a je lent -
ke zé se met, és más egye te -
mek szin tén ezen ágá ra. Ha
nem si ke rül ezek va la me lyi -
ké re be jut nom, ak kor a lo -
go pé dia irá nyá ban gon dol -
ko dom. An gol ból és né met -
bõl elõ re ho zott érett sé gi
vizs gát tet tem, és meg van a
nyelv vizs gám mind ket tõ bõl.
Ez plusz pon to kat je lent, és
tör té ne lem bõl fo gok emelt
szin ten vizs gáz ni, az is plusz
negy ven pon tot ér. A cé lom
az, hogy a tör té ne lem érett -
sé git mi nél job ban meg ír -
jam, mert azon fog múl ni a
fel vé te lim.   

A Bu da pes ti Mû sza ki Egye -
tem vil la mos mér nök sza ká -
ra je lent kez tem. Azért vá -
lasz tot tam ezt, mert ér de -
kel nek a mû sza ki dol gok, és
ilyen vég zett ség gel jól el le -
het he lyez ked ni, akár még
in for ma ti kus ként is. Ma te -
ma ti ká ból emelt szin tû
érett sé gi vizs gát te szek, a
vá lasz tott tár gyam a fi zi ka
lesz. An gol ból és né met bõl
kö zép fo kú nyelv vizs gám
van, ez plusz pon to kat ér,
emel lett a ma tek emelt
szin tû vizs ga is. Igyek szem
min den írás be lit a le he tõ
leg job ban meg ír ni, így re -
mé lem nem lesz szük ség a
pont ja im dup lá zá sá ra. 

Az Eöt vös Lo ránd Tu do -
mány egye tem jo gi ka rá ra,
osz tat lan jo gász kép zés re
sze ret nék men ni. Ha ez
nem si ke rül, ar ra az eset re a
Páz mány Pé ter Ka to li kus
Egye tem ugyan ezen sza kát
je löl tem meg. Ahogy tu -
dom, na gyon ma ga sak a
pont ha tá rok, így ke mé nyen
meg kell küz de ni a be ju tá -
sért. An gol ból, né met bõl
meg van a nyelv vizs gám, és
mind ket tõ bõl az elõ re ho -
zott érett sé gi vizs ga is. Tör -
té ne lem bõl fo gok emelt
szin ten érett sé giz ni, jó len -
ne be lõ le nyolc van szá za lé -
kot el ér ni, ak kor már biz to -
sab bá vál na a be ju tá som.  

El sõ he lyen a gyõ ri Szé che -
nyi Ist ván Egye tem köz gaz -
da sá gi sza kát je löl tem meg,
és a to váb bi he lye ken is
ugyan ezt a te rü le tet, így a
sop ro ni egye tem nél szin tén
a gaz dál ko dá si és me nedzs -
ment sza kot. Ha nem len né -
nek ele gen dõ ek a pont ja im,
ar ra az eset re fel sõ fo kú sza-
k kép zés re, és költ ség té rí té -
ses kép zés re is be ad tam je -
lent ke zé se met. Ének bõl és
né met bõl már ta valy meg -
csi nál tam az elõ re ho zott
érett sé gi vizs gát, né met bõl
pe dig emelt szin ten sze ret -
nék érett sé giz ni, ez plusz
negy ven pon tot je lent a be -
szá mí tás nál.

AA  hhii  ddee  ggeebbbb  hhóó  nnaa  ppookk  bbaann  kkii  sseebbbb  aa  VVuull  kkáánn
GGyyóóggyy--  ééss  ÉÉll  mméénnyy  ffüürr  ddõõ  lláá  ttoo  ggaa  ttootttt  ssáá  ggaa..  AA
ffüürr  ddõõ  vvee  zzee  ttéé  ssee  eelleemm  zzéésstt  vvéégg  zzeetttt  aa  ffüürr  ddõõ
ffoorr  ggaall  mmáátt  iill  llee  ttõõ  eenn,,  ééss  kkii  ddee  rrüülltt,,  aa  hhéétt  kköözz  nnaa  --
ppii  rreegg  ggee  llii  nnaa  ppoo  kkoonn  mmii  nnii  mmáá  lliiss  aa  bbee  lléé  ppõõkk
sszzáá  mmaa,,  iill  lleett  vvee  ppéénn  ttee  kkeenn  ééss  sszzoomm  bbaa  ttoonn  eess  --
ttee  nnyyoollcc  óórraa  uuttáánn  eellhhaaggyyjjáákk  aa  ffüürrddõõtt  aa  llááttoo--
ggaattóókk,,  eezzéérrtt  ggoonn  ddooll  ttaa  aazztt  aa  ffüürr  ddõõ  vveezzeettééssee,,
hhooggyy  aa  nnyyiitt  vvaa  ttaarr  ttáá  sstt  aa  lláá  ttoo  ggaa  ttóóii  iiggéé  nnyyeekk  --
hheezz  iiggaa  zzíítt  jjáákk..

2011. feb ru ár 16-tól mó do sul a Vul kán
Gyógy- és Él mény für dõ nyit va tar tá si rend -
je – tud tuk meg Ba kó Ist ván tól, a Vul kán
Gyógy- és Él mény für dõt üze mel te tõ Vá ros -
gond nok ság igaz ga tó já tól. – Feb ru ár kö ze -
pé tõl a strand sze zon kez de té ig, má jus 31-
ig a für dõ csök ken tett nyit va tar tás sal vár -
ja lá to ga tó it. A nyit va tar tá si rend a kö vet -
ke zõ kép pen ala kul: mun ka nap okon 9.00
óra he lyett 10.00 óra kor nyit a für dõ,

szom ba ton és va sár nap vál to zat la nul 9.00
óra kor, il let ve pén te ken és szom ba ton fél
órá val ko ráb ban, 9.00 óra he lyett fél ki -
lenc kor zá runk. Ez zel pár hu za mo san a gyó-
gy ásza ti rész leg ben is mó do sul a nyit va
tar tás. Az idõ tar tam nem vál to zik, csak a
für dõ nyit va tar tá sá hoz iga zod va ked den,
szer dán és pén te ken egy órá val ké sõbb,
te hát 10.00 óra kor kez dõ dik a gyógy ásza ti
ke ze lé sek idõ pont ja, il let ve ugyan eze ken
a na po kon egy órá val to vább tart, te hát az
ed di gi 18.00 óra he lyett 19.00 óra kor zár a
gyógy ászat. A csü tör tö ki és szom ba ti na -
pok nyit va tar tá sát és az or vo si ren de lé sek
idõ pont ját nem érin tik a fen ti vál to zá sok.                     

Feb ru ár kö ze pé tõl mó do sul a für dõ nyit va tar tá sa Meg hí vó
Sze re tet tel meg hív juk Önt
és ked ves csa lád ját a Rez -
gõ nyár fa Ét te rem ben
22001100..  ffeebbrr..  1188--áánn, pén te -
ken 19 óra kor kez dõ dõ
RRee  ffoorr  mmáá  ttuuss  BBááll  rraa. A be lé -
põ jegy ára: 4.000 Ft (va-
csora+1 po hár bor). A bál
be vé tel ét gyü le ke ze ti éle -
tünk ki adá sa i ra for dít juk.
Sü te mény re, tom bo la -
tárgy ra fel aján lá sát elõ re
is kö szön jük. Je lent ke zés
Szalóky End re gond nok nál
(Cso ko nai u. 5., Telefon:
+36 30/649-8866). 
Min den kit nagy sze re tet -
tel vá runk! 
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CCeellll  ddöö  mmööll  kkii  VVSSEE--SSwwiieetteellsskkyy--WWeewwaallkkaa  ––
SSTTAAVVOO--IIMMPPEEXX  HHoolliicc  66––44.. - Cell dö mölk,
Szu per li ga asz ta li te nisz-mér kõ zés a négy
kö zé ju tá sért, ve zet te: Sza bó, Bencsik. 
PPáá  rrooss:: Lindner, Fazekas–Mrkvicka, Wang
Yang 3–1 (-9, 10, 8, 9). Jól kezd tek a ven -
dé gek, de a celli pá ros rá kap csolt ((11--00))..
EEggyyéé  nnii,,  11..  kköörr:: Kriston–Wang Yang 0–3 (-
6, -11, -5). Kriston nem tu dott mit kez de -
ni a kí nai kel le met len stí lu sá val ((11--11)).
Lindner–Bazenov 3-0 (6, 10, 4). Lindner
si mán ver te a szlo vá kot ((22--11))..
Fazekas–Mrkvicka 3–0 (9, 9, 7). A 3–0 el -
le né re nem volt ez si ma meccs, Fa ze kas
na gyot küz dött a gyõ ze le mért ((33--11))..  22..
kköörr:: Lindner–Wang Yang 0–3 (-3, -9, -11).
Lindner hi á ba ta lál ta meg a kí nai gyen -
gé it, így sem tu dott már for dí ta ni ((22--33)).
Kriston–Mrkvicka 1–3 (9, -9, -1, -2). A
szlo vák jobb volt ((33--33)).. Fazekas–Bazenov
3–2 (-9, 1, 6, -7, 5). Iz gal mas, pör gõs
mec  cset vív tak a fe lek ((44--33))..
Lindner–Mrkvicka 3–0 (12, 11, 5). Jól kez -
dett a szlo vák, de vé gül ös  sze om lott ((55--
33)).. Fazekas–Wang Yang 2–3 (-7, 8, -11, 6,
-9). Fa ze kas jól ját szott, vé gig par ti ban
volt, de a kí na i nak sze ren csé je volt ((55--44))..

Kriston–Bazenov 3–2 (5, 12, -6, -10, 6).
Kriston fej ben jobb volt, a szlo vák el vesz -
tet te tü rel mét ((66--44))..
SSTTAAVVOO--IImmppeexx  HHoolliicc  ––  CCeellll  ddöö  mmööll  kkii  VVSSEE--
SSwwiieetteellsskkyy--WWeewwaallkkaa  33––66.. - Holic, Szu per -
li ga asz ta li te nisz-mér kõ zés, vis  sza vá gó. 
PPáá  rrooss:: Zajic, Wang Yang–Lindner, Fa ze kas
1–3 (7. -7, -4, -8). A celli ket tõs ma ga biz -
tos volt ((00--11))..  EEggyyéé  nnii,,  11..  kköörr::  Zajic–Kriston
2–3 (-9, 6, 12, -6, -5). Kriston nagy csa tá -
ban nyert a sze ré nyebb ké pes sé gû szlo -
vák el len ((00--22)).. Wang Yang–Fazekas 3–1
(9, 10, -9, 10). Itt is na gyot csa tá zott a
két já té kos, és saj nos megint a kí nai
nyert ((11--22)).. Lindner já ték nél kül nyert ((11--
33))..  EEggyyéé  nnii,,  22..  kköörr:: Wang Yang–Kriston 3–1
(-12, 5, 2, 11). Meg le pe tés re Kriston so -
ká ig ve ze tett a kí nai el len, ám a vé gén
ki en ge dett ((22--33)).. Zajic–Lindner 0–3 (-7, -
7, -6). Lindner kön  nye dén nyert ((22––44))..
Fa ze kas já ték nél kül nyert ((22––55))..  33..  kköörr::
Wang Yang–Lindner 3–0. Lindner fel ad ta
a mér kõ zést (3–5), Kriston já ték nél kül
nyert ((33––66))..
Nem volt zök ke nõ men tes a két csa pat
küz del me a Klub csa pa tok Szu per li gá já -
ban. A szlo vák gár da két já té ko sa nem

volt ne vez ve a ku pa so ro zat ra, így áll tak
asz tal hoz Al só sá gon. A cell dö möl ki
sport ve ze tõk ezt je lez ték az oszt rák szö -
vet ség nek, de vá lasz nem ér ke zett, így
ma radt a 6–4 a vis  sza vá gó ra. A vissza vá -
gó ele jén ki de rült, hogy a Holic két já té -
kos sal áll ki a meccs re, ezért a Cell dö -
mölk már szin te az ös  sze csa pás elõtt to -
vább ju tó nak érez het te ma gát. A bí rók
5–2-es celli ve ze tés nél be fe je zett nek
nyil vá ní tot ták a ta lál ko zót, ami be a szlo -
vá kok szpon zo ra nem iga zán tu dott be -
le nyu god ni, és jó fél órán át ki a bált min -
den ki vel, aki az út já ba ke rült, le gyen az
já té kos, edzõ, bí ró vagy ép pen szur ko ló.
Ez a köz já ték sem vál toz tat azon ban a
té nyen, hogy a CVSE-Swietelsky-
Wewalka csa pa ta ott van a leg jobb négy
kö zött, ahol az oszt rák SVS
Niederösterreich-hel csap ös  sze. A pár -
harc nem ígér ke zik könnyû nek, hisz a vi -
lág baj nok Werner Schlagerrel fel ál ló
oszt rá ko kat ed dig még nem si ke rült ki -
ver nünk a KSZL-bõl. Az el sõ ös  sze csa pás -
ra már ci us 1-jén, az Al só sá gi Sport csar -
nok ban ke rül sor.

»CSUKA

Négy közé jutott csapatunk a KSZL-ben 

CCeellll  ddöö  mmööll  kkii  VVSSEE--SSwwiieetteellsskkyy--WWeewwaallkkaa  ––
FFéélleeggyyhháázzii  AASSII  1100––00.. - Cell dö mölk, Ext -
ra li ga asz ta li te nisz-mér kõ zés, ve zet te:
Kátai, Han ti. 
PPáá  rrooss:: Lindner, Fazekas–Vajda, Pá lo si
3–0 (13, 5, 6). Dö cö gõs kez dés után si -
ma celli si ker ((11––00))..  EEggyyéé  nnii,,  11..  kköörr::
Fazekas–Kapornoki 3–0 (7, 2, 9). Osz -
tály kü lönb ség volt a két já té kos kö zött
((22––00)).. Kriston–Vajda 3–1 (-6, 9, 9, 5).
Kriston ne he zen len dült be le, de a vé -
gé re ös  sze szed te ma gát ((33––00))..
Lindner–Pálosi 3–1 (-9, 7, 8, 3). Lindner
is ál mo san kez dett, de ha mar fel pör -
gött ((44––00))..  22..  kköörr:: Fazekas–Vajda 3–1 (-
12, 12, 4, 6). Fa ze kas na gyobb tu dá sa
dön tött ((55––00))..  Lindner–Kapornoki 3–0
(4, 4, 4). Lindner át gá zolt el len fe lén
((66––00)).. Kriston-Pálosi 3-1 (8, -7, 6, 9). A
celli já té kos job ban kon cent rált, en nek
kö szön he tõ a gyõ zel me ((77––00))..  33..  kköörr::

Lindner–Vajda 3–1 (-11, 5, 3, 9). Lindner
kön  nye dén hoz ta a kö te le zõ gyõ zel met
((88––00)).. Kriston–Kapornoki 3–0 (8, 8, 1).
Kriston fel õröl te el len fe lét ((99––00))..
Fazekas–Pálosi 3–1 (3, 7, -6, 5). Hi á ba
küz dött a félegyházi já té kos, Fa ze kas
ma ga biz tos volt ((1100––00))..

BBaajj  nnoo  kkii  mméérr  kkõõ  zzéé  sseekk

NNBB  IIII.. CCVVSSEE--SSwwiieetteellsskkyy--WWeewwaallkkaa  IIII..  ––
BBaa  llaa  ttoonn  ffüü  rree  ddii  FFCC  1133::55
Benák And rás 4, Ölbei Pé ter 3, Or bán
Renátó 2, Luk ács Ba lázs 2, Benák-Ölbei,
Or bán-Lu kács pá ro sok. Az egy sé ge sebb
ha za i ak könnye dén hoz ták a mér kõ -
zést.
NNBB  IIIIII.. HHéé  vvíízz  SSKK  IIII..  ––  CCVVSSEE--SSwwiieetteellsskkyy--
WWeewwaallkkaa  IIIIII..  22::1166
Fe hér Lász ló 4, Máthé Gyu la 4, Ta más
Lász ló 4, Ba lázs Gyu la 3, Fehér–Máthé

pá ros. A vá ra ko zás nak meg fe le lõ en a
celliek si mán hoz ták a mec  cset.
GGyyõõ  rrii  VVeerrttiikkááll  SSEE  ––  CCVVSSEE--SSwwiieetteellsskkyy--
WWeewwaallkkaa  IIVV..  99::99
Teket At ti la 2, Luk ács Ba lázs 2, Sza bó
Fe renc 2, Csu por Má té 2, Teket-Szabó
pá ros. A celliek kö zül sen ki nek sem si -
ke rült le gyõz ni a gyõ ri ek kér
éljátékosát, így meg kel lett elé ged ni ük
a dön tet len nel. 
TTuurrrriiss  SSEE  ––  CCVVSSEE--SSwwiieetteellsskkyy--WWeewwaallkkaa  IIIIII..
1111::77
Fe hér Lász ló 2, Ta más Lász ló 2, Tarr
Sán dor 1, Gyömörei Pál 1, Fehér-Tarr
pá ros.  A tar ta lé kos celliek csak meg -
szo rí ta ni tud ták a ha za i a kat.
MMoo  ssoonn  mmaa  ggyyaa  rróó  vváá  rrii  TTEE  ––  CCVVSSEE--
SSwwiieetteellsskkyy--WWeewwaallkkaa  IIVV..  99::99
Teket At ti la 4, Csu por Má té 3, Ta li án
Csa ba 1, Rodler Gá bor 1. A cellieknek
el úszott a két pá ros, így meg kel lett
elé ged ni ük a dön tet len nel.

»CSUKA LÁSZLÓ

To vább ra is ve ret le nül az ext ra li gá ban
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I M P  R E S   S Z U M

Meg kezd ték a fel ké szü lést a ta va szi sze -
zon ra a CVSE fel nõtt lab da rú gói egy jól
si ke rült ös  sze ko vá cso ló cseh or szá gi tur -
nét kö ve tõ en. A vár ha tó an már ci us 5-
én foly ta tó dó pont va dá szat ra gya kor la -
ti lag együtt ma radt a ke ret, ed dig egy
tá vo zó van Ko vács Sza bolcs sze mé lyé -
ben, aki 2003-ban egy évet, most vi -
szont csak egy fél évet ját szott Cellben.
Az NB II. Ke le ti cso port já nak 9. he lye -
zett jé hez, Vecsésre iga zolt az õs  szel ki -
lenc szer pá lyá ra lé põ lab da rú gó. Ed dig
egy biz tos ér ke zõ van, Kalcsó Gá bor, aki
2009-ben egy fél évet fo ci zott már az
együt tes ben, az tán el iga zolt Veszp rém -
be, ahol 22 mec  csen sze re pelt hét gólt
lõ ve az NB III-at meg nye rõ csa pat ban. A
veszp ré mi ek NB II-es be mu tat ko zá sa

nem si ke rült olyan jól, je len leg ki esõ
he lyen van nak, igaz, ez nem igen ír ha tó
Kalcsó szám lá já ra, mert csak öt ször ka -
pott le he tõ sé get a bi zo nyí tás ra az õszi
sze zon ban. Tesz tel még né hány já té kost
a szak osz tály, de az õ sor suk még nem
dõlt el, idõ van még, az át iga zo lá si idõ -
szak feb ru ár 21-én éj fé lig tart. Ki fe je zet -
ten poszt ra, el sõ sor ban tá ma dó jel le gû
já té ko so kat ke res Csákvári Zsolt ve ze tõ -
edzõ, aki ja nu ár 17-tõl he ti há rom-négy
edzést ve zé nyel, rend sze rint a mû fü ves
pá lyán. Az edzé sek mel lett meg kez dõd -
tek az edzõ mec  csek is, az el sõ re feb ru -
ár má so di kán ke rült sor a Ka pu vár el len
(a pá pai mû fü ve sen). Csa pa tunk Se bes -
tyén Ro land gól já val egy gól lal ver te a
me gyei I-ben ötö dik  he lye zett el len fe -

lét. A kö vet ke zõ – egy ben a pa pí ron leg -
erõ sebb el len fél – a ZTE II. el len feb ru ár
ötö di kén el ma radt a mér kõ zés Za la -
eger sze gen, mert a cellieknél olyan so -
kan baj lód tak sé rü lés sel és be teg ség gel,
hogy nem lett vol na ér tel me a meccs -
nek. Re mél he tõ leg a to váb bi, igen csak
sû rû prog ram ban ilyen jel le gû prob lé -
má val már nem kell szem be néz nie a
szak osz tály ve ze tés nek.
A kö vet ke zõ idõ szak prog ram ja:

Feb ru ár 09. 18.00 Sár vár–Cell dö mölk
Feb ru ár 12. 10.30  Ha la dás II.–Celldömölk
Feb ru ár 16. 17.30  Pá pa II.–Celldömölk
Feb ru ár 19. 10.00  Celldömölk–Sárvár
Feb ru ár 23. 17.30  Cell dö mölk–Já nos há za
Feb ru ár 26. 10.30  Cell dö mölk–Vas vár.

»DOTTO

Készülõdés a tavaszi futballszezonra

A cell dö möl ki Szent Be ne dek is ko la
ha gyo má nyai kö zé tar to zik a té li
sítábor, amely re min den év ben nagy
az ér dek lõ dés nem csak a di á kok, de
a csa lá dok ré szé rõl is. Iga zi kö zös sé -
gi él ményt adó prog ram ez. Az idei
év ben az auszt ri ai Murauban lé võ
Kreischberg sí pa ra di csom ban él vez -
het ték a té li üdü lé sü ket a Szent
Benedekes di á kok, ta ná rok és szü -
lõk.  Ja nu ár 14–18 kö zött zaj lott a tá -
bor, a szál lás a me sés szép sé gû kis -
vá ros ban, Oberwölzben volt. A di á -
kok – sítudásuknak meg fe le lõ en –
há rom cso port ban ré sze sül tek ok ta -
tás ban. Még a kez dõk is szép ered -
mé nye ket ér tek el, és a tá bor vé gé -
re le tud tak jön ni a kö ze pes ne héz -
sé gû pá lyá kon. Az utol só es te az az -

na pi ver seny ün ne pé lyes ered mény -
hir de té sé re ke rült sor. Min den di ák
em lék pla ket tet ka pott aján dék ba, s

ter mé sze te sen a leg eredményesebb
résztvevõk arany, ezüst, illetve
bronz mi nõ sí tés ben ré sze sül tek.

A SÍTÁBOR VÉGÉRE A KEZDÕK IS MEGBIRKÓZTAK A KÖZEPES NEHÉZSÉGÛ PÁLYÁKKAL IS 
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
CCeellll  ddöö  mmööllkk  VVáá  rrooss  ÖÖnn  kkoorr  mmáánnyy  zzaa  ttaa  KKéépp  vvii  ssee  llõõ--tteess  ttüü  lleett  éénneekk  PPéénnzz  üüggyyii,,
GGaazz  ddaa  ssáá  ggii  BBii  zzootttt  ssáá  ggaa  ppáá  llyyáá  zzaa  ttoott  hhiirr  ddeett  aazz  öönn  kkoorr  mmáánnyy  zzaatt  ttuu  llaajj  ddoo  nnáá  bbaann
lléé  vvõõ  aalláább  bbii  kköölltt  sséégg  eell  vveenn  mmeegg  ááll  llaa  ppíí  ttootttt  llaakk  bbéé  rrûû  llaa  kkáá  ssookk  bbéérr  bbee  aaddáá  ssáá  rraa::
�� CCeellll  ddöö  mmööllkk,,  GGáá  bboorr  ÁÁrroonn  uu..  2299.. III..  eemmee  lleett  1133.. Te rü le te: 93 m2 (3 +
1/2 szo bás, össz kom for tos). BBéérr  llee  ttii  ddíí  jjaa::  5599..990000  FFtt//hhóó..
�� CCeellll  ddöö  mmööllkk,,  GGáá  bboorr  ÁÁrroonn  uu..  2299..  IIIIII..  eemmee  lleett  1144.. Te rü le te: 78 m2 (2 +
1/2 szo bás, össz kom for tos). BBéérr  llee  ttii  ddíí  jjaa::    5500..223300  FFtt//hhóó..
�� CCeellll  ddöö  mmööllkk,,  SSáá  ggii  uu..  118888//AA  ffsszztt..  11.. Te rü le te: 81 m2 (1 + 3x1/2 szo -
bás, össz kom for tos). BBéérr  llee  ttii  ddíí  jjaa::    5522..116600  FFtt//hhóó..
�� CCeellll  ddöö  mmööllkk,,  BBeemm  uu..  22..  11//22.. Te rü le te: 73 m2 (1 + 2x1/2 szo bás,
össz kom for tos). BBéérr  llee  ttii  ddíí  jjaa::    4477..001100  FFtt//hhóó..
A bér le ti dí jat az ön kor mány zat a pi a ci ér ték rend hez iga zít va, ren de le -
té ben éven te emel he ti. A bér be adás idõ tar ta ma: ha tá ro zott idõ re, leg -
fel jebb 5 év re. A la kás meg te kint he tõ: te le fo non tör té nõ elõ ze tes
egyez te tés alap ján hét fõ–csü tör tök 8–16, pén tek 8–12 órá ig.
A pá lyá za tot írás ban, le zárt bo rí ték ban kell be nyúj ta ni. A pá lyá zat nak
tar tal maz nia kell a pá lyá zó ne vét, cí mét, il let ve azon nyi lat ko za tát,
hogy hány ha vi bér le ti dí jat tud meg fi zet ni elõ re, a bér le ti szer zõ dés
alá írá sá val egyi de jû leg.
Pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2011. feb ru ár 22. kedd, 12 órá ig.
A be ér ke zett pá lyá za tok fel bon tá sá ra 2011. feb ru ár 22-én 15 óra kor
ke rül sor a pol gár mes te ri hi va tal föld szin ti ta nács ko zó ter mé ben.
A bér le ti jo got az nye ri el, aki több ha vi bér le ti díj elõ re tör té nõ meg -
fi ze té sét tud ja vál lal ni. Ezen felül a bér le ti szer zõ dés meg kö té se kor a
le en dõ bér lõ kö te les 2 ha vi lak bér nek meg fe le lõ ös  sze get óva dék cí -
mén be fi zet ni.
Szer zõ dés kö tés és bér be adás vár ha tó idõ pont ja: 2011. már ci us 1.
To váb bi in for má ció a pol gár mes te ri hi va tal va gyon ke ze lõ jé nél, il let ve
a 95/525-813-es te le fo non kap ha tó.

HIRDETMÉNY
CCeellll  ddöö  mmööllkk  VVáá  rrooss  ÖÖnn  kkoorr  mmáánnyy  zzaa  ttaa  éérr  ttéé  kkee  ssíí  ttee  nnii  kkíí  vváánn  jjaa  
aa  ttuu  llaajj  ddoo  nnáá  bbaann  lléé  vvõõ  aalláább  bbii  iinn  ggaatt  llaa  nnaa  iitt::
�� CCeellll  ddöö  mmööllkk,,  ZZaall  kkaa  uu..  5566..  II//33..  sszzáámm  aallaatt  ttii,, 75 m2 nagy sá gú, 2+2 fél -
szo bás tár sas há zi örök la kás és 16 m2 nagy sá gú ga rázs a tár sas ház tu -
laj do ná ban ál ló épü let ré szek kel és esz mei tu laj do ni há nyad dal együtt.                                
AA  llaa  kkááss  eell  aaddáá  ssii  áárraa::  1100..220000..000000  FFtt..  AA  ggaa  rráázzss  eell  aaddáá  ssii  áárraa::  11..336688..000000  FFtt..
�� CCeellll  ddöö  mmööllkk,,  TTee  mmeess  vváárr  uu..  88..  sszzáámm  aallaatt  ttii,, 1156 m2 nagy sá gú volt
Men tõ ál lo más in gat la na. EEll  aaddáá  ssii  áárr::  1111..660000..000000  FFtt..
�� CCeellll  ddöö  mmööllkk,,  VVaass  vváá  rrii  PPááll  uu..  66//aa  sszzáámm  aallaatt  ttii 19 m2 nagy sá gú ga rázs.
EEll  aaddáá  ssii  áárr::    11..553399..000000  FFtt..
�� CCeellll  ddöö  mmööllkk,,  MMii  kkeess  uu..  1188..  sszz..  aallaatt  ttii tár sas ház föld szint jén lé võ volt
könyv tá ri he lyi sé gek a tár sas ház kö zös tu laj do ná ban ál ló 88/1000-ed
tu laj do ni há nyad dal együtt. A há rom egy be nyi tott he lyi ség és vi zes -
blokk te rü le te ös  sze sen 74 m2 nagy sá gú. EEll  aaddáá  ssii  áárraa::  55..118800..000000  FFtt..
�� CCeellll  ddöö  mmööllkk  SSáá  ggii  uu..  111111..  ffsszz..  22..  sszz..  aallaatt  ttii,, 59 m2 nagy sá gú, egyéb
épü let meg ne ve zé sû, ko ráb ban a pos ta ál tal hasz nált épü let részt, a
tár sas ház tu laj do ná ban ál ló épü let ré szek kel és esz mei tu laj do ni há -
nyad dal együtt. EEll  aaddáá  ssii  áárraa::  55..990000..000000  FFtt..
�� CCeellll  ddöö  mmööllkk  SSzzéé  cchhee  nnyyii  uu..  5544//55..  sszz..  aallaatt  ttii 57 m2 nagy sá gú, 2 szo bás
tár sas há zi örök la kás a tár sas ház tu laj do ná ban ál ló épü let ré szek kel és
esz mei tu laj do ni há nyad dal együtt. EEll  aaddáá  ssii  áárraa::  33..999900..000000  FFtt..

CCeellll  ddöö  mmööllkk  VVáá  rrooss  ÖÖnn  kkoorr  mmáánnyy  zzaa  ttaa  bbéérr  bbee  aaddááss  ccééll  jjáá  bbóóll  hhiirr  ddee  ttii  aa  ttuu  llaajj  ddoo  --
nnáátt  kkéé  ppee  zzõõ::
�� CCeellll  ddöö  mmööllkk,,  VVaass  vváá  rrii  PPááll  uu..  66..  sszzáámm  aallaatt  ttii 4. szá mú 18 m2 nagy sá gú
gép ko csi tá ro ló he lyi sé get. BBéérr  llee  ttii  ddíí  jjaa::  66..884400  FFtt//hhóó..
Az in gat la nok meg te kint he tõ ek: te le fo non tör té nõ elõ ze tes egyez te tés
alap ján mun ka nap okon 8–16 órá ig. To váb bi fel vi lá go sí tás a pol gár mes -
te ri hi va tal va gyon ke ze lõ jé nél a 95/525-813-as te le fo non kap ha tó.

FELHÍVÁS
A Kemenesvíz Vízíközmű Kft. felhívja Celldömölk lakossága
figyelmét, hogy Celldömölk Város Önkormányzata Kép-
viselőtestületének 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 köz-
szolgáltatás díja 2.000 Ft + 25% Áfa/m3, így a szennyvíz szip-
pantásért 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 szolgál-
tatás 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 időpont-
egyeztetés történik.
A megadott vezetékes és mobil telefonszámok 24 órás (éjjel-
nappal) és a hét minden napján (szombaton és vasárnap is) a
diszpécser szolgálaton működnek.

»KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMÛ KFT.

1. K 1. K 1. P

2. SZE 2. SZE 2. SZO

3. CS BIO MINDENKI 3. CS BIO MINDENKI 3. V

4. P 4. P 4. H MARADÉK 1-ES

5. SZO 5. SZO 5. K

6. V 6. V 6. SZE MMAARRAADDÉÉKK  22--EESS

7. H MARADÉK 1-ES 7. H MARADÉK 1-ES 7. CS BIO MINDENKI

8. K SZELEKTÍV 8. K SZELEKTÍV 8. P MARADÉK 3-AS

9. SZE MMAARRAADDÉÉKK  22--EESS 9. SZE MMAARRAADDÉÉKK  22--EESS 9. SZO

10. CS 10. CS 10. V

11. P MARADÉK 3-AS 11. P MARADÉK 3-AS 11. H

12. SZO 12. SZO 12. K SZELEKTÍV

13. V 13. V 13. SZE

14. H 14. H 14. CS BIO MINDENKI

15. K 15. K 15. P

16. SZE 16. SZE 16. SZO

17. CS BIO MINDENKI 17. CS BIO MINDENKI 17. V

18. P 18. P 18. H MARADÉK 1-ES

19. SZO 19. SZO 19. K

20. V 20. V 20. SZE MMAARRAADDÉÉKK  22--EESS

21. H MARADÉK 1-ES 21. H MARADÉK 1-ES 21. CS BIO MINDENKI

22. K 22. K 22. P MARADÉK 3-AS

23. SZE MMAARRAADDÉÉKK  22--EESS 23. SZE MMAARRAADDÉÉKK  22--EESS 23. SZO

24. CS 24. CS 24. V

25. P MARADÉK 3-AS 25. P MARADÉK 3-AS 25. H

26. SZO 26. SZO 26. K

27. V 27. V 27. SZE

28. H 28. H 28. CS BIO MINDENKI

29. K 29. P

30. SZE 30. SZO

31. CS BIO MINDENKI

2011. évi hulladékgyűjtési naptár Celldömölk2011. évi hulladékgyűjtési naptár Celldömölk
FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS



SZESZFÕZDE VÖNÖCKÖN

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

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

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

Új

»

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

Az Új Kemenesaljában, TV-Cellben
hir det ni rek lá moz ni sze ret ne?

NAGY ANTALT KE RES SE.
Tel: 06 70/338-9880

tvtv

MACI -CUKIMACI -CUKI
Celldömölk, Szomraky. u. 2.
Tel: 06 /30/ 237-6097

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

FIGURÁS TORTÁK: 
LÓ, SCOOBY-DOO...

Marcipánnal bevont is: 3500 Ft

HAGYOMÁNYOS TORTÁK:
Csokis, dobos...
2200 Ft + díszítés + doboz

NYITVA TARTÁS:
HHééttffőő::  sszzüünnnnaapp
KKeedddd––vvaassáárrnnaapp::  88..0000  óórrááttóóll  1188..0000  óórrááiigg



Fiesta, Focus szerviz*       18.900 Ft
Focus vezérműszíjcsere    37.800 Ft

3+ Dupla kedvezmény**

Minden márka
műszaki vizsgája!

Karosszéria és fényezőműhely
Bízza ránk a biztosítási ügyintézést!

Javítás idejére csereautót adunk!

19 éve hivatalos                Márkaszerviz
SSttrraauussss  AAuuttóósszzaalloonn  KKfftt. 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.

Car TTeecchhnniikk Celldömölk
Gumiabroncs-értékesítés, -szerelés

és centírozás

TEHER- ÉS SZEMÉLYGÉPJÁRMŰVEK
MŰSZAKI VIZSGÁRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉSE,

MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁSA!

TTeecchhnniikk

CCíímm::  CCeellllddöömmööllkk,,  KKoolloozzssvváárrii  uuttccaa  1188..
TTeelleeffoonn::  ++3366  ((9955))  777799--880000

EE--mmaaiill::  cceellllttrruucckk@@cceellllkkaabbeell..hhuu


