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CELLDÖMÖLK

KIADÓ
Celldömölk központjában
(Dr. Szomraky Z. u. 5.)
a Vízitársulat székházában
udvarról nyíló
59 m2 alapterületû
(2 iroda, 1 raktár
+ 1 mellékhelyiség)
irodahelyiség kiadó.

Érd.: 06 30/298-7733

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/m3.
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.
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» AKTUÁLIS

Mindegy, mivel fûtünk?
A földgáz árának drágulása az utóbbi
idõben komoly anyagi terheket ró a lakosságra, ezért egyre kevesebben tudják finanszírozni, és kénytelenek átállni vegyes tüzelésre. Éppen ezért a sajtó és a média az utóbbi idõben egyre
többet foglalkozik a vegyes tüzelésû
kazánok égéstermékei vel, károsanyag- kibocsátásával , következ ményeivel – amennyiben nem rendeltetésszerûen használjuk. Errõl kérdeztük
Végh Szilárd környezetmérnököt.
– Környezetvédelmi szempontból a
fosszilis tüzelõanyagok közül legelõnyösebb a gáz, amely a legkevesebb
terhelõ anyagot bocsátja ki a levegõbe, másodsorban a fatüzelés, harmadszor pedig a szén. Mintegy húsz évvel
ezelõtt éppen azért állt át Európa, benne Magyarország is a gázfûtésre, mivel
egyrészt biztonságosabban megoldható a termelése és szállítása, másrészt
egy gáztüzelésû kazánnak ugyanolyan
energialeadás mellett töredéke a
szennyezõanyag-kibocsátása, mint
egy szilárd halmazállapotúnak. Az is az
igazsághoz tartozik, hogy ez sokkal ellenõrzöttebb keretek között mûködhet, mint a többi: amíg egy gázkazánban kizárólag gázzal lehet fûteni, addig egy vegyes tüzelésûbe nem biztos,
hogy csak fát illetve szenet raknak, hanem egyéb olyan dolgokat, hulladékot
is, amelyeknek – az égés folyamán –
elég komoly következményei lehetnek az élõ szervezetre. A gázzal való
fûtés mintegy húsz évig mûködött, de
valóban az utóbbi idõben anyagi okok
miatt egyre többen visszaálltak, viszszaállnak a vegyes tüzelésre.
» Valóban vannak, akik a legkülönfélébb anyagokat rádobják a tûzre…
– Ha kizárólag szénnel illetve fával tüzelünk, az még az elfogadható kategóriát takarja. A fatüzeléssel kéndioxid
kerül a levegõbe melléktermékként,
ez, ha vízzel érintkezik, ebbõl lesznek a
savas esõk. A szén esetében a korom a
jellemzõ, ez szilárd szennyezõanyag, a
tüdõ hörgõit teszi tönkre. Ennek a kettõnek ez a hátránya. A földgáznál meg

inkább a nitrogén-oxidok jelentenek
problémát – a gáz magasabb hõmérsékleten ég el, így a levegõben lévõ
nitrogén nitrogén-oxiddá alakul. Érdemben talán a gázfûtés a legkevésbé
szennyezõ. Ha csak a fenti fûtõanyagok
bármelyikével fûtenének azonban, ez
nem okozna olyan nagymértékû levegõszennyezést, hiszen mindegyik
égéstermék kibocsátása a határértéken belül van, a problémát abban látom inkább, hogy az emberek mindenféle háztartási hulladékot elégetnek. És
az csak az egyszerûbb eset, hogy az újságpapírt dobják a tûzre. Ott sem a papírral van gond, hanem a festék, amely
rákerül, olyan szerves és szervetlen oldószereket tartalmaz, amelyek égés
során rákkeltõ anyagokat szabadítanak
fel. De sajnos nagyon gyakran nemcsak az újságpapír kerül a kazánba, hanem a mûanyag termékek is.
» Ennek milyen káros következményei
lehetnek?
– A hulladékártalmatlanításra kétféle
lehetõség van: a lerakás és az égetés.
Vannak hulladékégetõk, de ezek szigorú elõírás szerint mûködnek: három
melléktermék keletkezik: a hamu és a
pernye, az energia, valamint a füstgáz. Ami nem ég el, az a hamu és a
pernye, az energiát jó esetben hasznosítjuk, a füstgáz pedig szintén veszélyes anyagokat tartalmaz. Ezeket
az anyagokat újra elégetik, kezelik. Az
otthoni hulladékégetésnél az energia
hasznosítva van, a hamut – jó esetben
– beleteszik a hulladékgyûjtõ edénybe, de vannak, akik ezzel próbálják
megoldani a jégmentesítést, vagy
egyszerûen elássák a kertben. Tudni
kell, hogy a mûanyagok 80%-a mesterségesen elõállított anyag, magas
hõfokon dioxin keletkezik. Ha a mûanyag hamuját a kertben ássuk el, ott
feldúsulnak, a növények felveszik –
ezekben ugyan nem okoz problémát,
hiszen a dioxinok általában zsírban oldódnak, de ha állati vagy emberi fogyasztásra kerülnek, beépülnek a
DNS-láncba, és olyan módosulásokat
okoznak a szervezetben, amelyek tor-

zulásokat, daganatos megbetegedéseket okoznak.
» Ennek levegõbe kerülve milyen káros hatása van?
– Levegõbe kerülve a szennyezõanyag-kibocsátás az idõjárástól függ.
Szeles idõben a kibocsátott szennyezõ
anyag pillanatok alatt felhígul, nem
okoz különösebb problémát. Ha felhõs,
borús, szélcsendes idõ van, a szennyezés értelemszerûen magasabb fokú,
mint amikor fúj a szél. Az égetés során
hosszú szénláncú vegyületek képzõdnek, ezek a tüdõn keresztül a szervezetbe jutnak, és különbözõ – az ember
számára végzetes – módosulásokat
eredményezhetnek. A mûanyagból a
PAH-ok és a dioxinok kerülnek ki. A
PAH-ok lebomlanának, de égetés során a levegõbe kerülve daganatos
megbetegedést okoznak. A dioxinok
égetés során átalakulnak, ezek a legveszélyesebb génmódosító szerek.
» Milyen jogszabályi vonatkozásai vannak az égetésnek?
– Kormány- és a helyi rendelet is szabályozza a fentieket: a 306/2010-es a
levegõ védelmérõl szóló kormányrendelet, helyi szinten pedig a 32/2009
(XI. 20.) a környezetvédelem helyi
szabályozásáról szóló rendelet.
»LOSONCZ ANDREA
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Helyreállítási munkálatok a Marcal mentén
Magyarország eddigi legnagyobb, tíz
ember életét és számtalan sebesültet
követelõ környezetkárosító katasztrófája történt 2010. október 4-én, amikor átszakadt a MAL Magyar Alumínium Termelõ és Kereskedelmi Zrt. tulajdonában lévõ vörösiszap-tároló gátja.
Az erõsen lúgos, maró kémhatású ipari hulladék kb. 40 négyzetkilométer területen károsított természetet, lakott
területet egyaránt.
Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely
nevét nemcsak hazánkban, de a világ
számtalan részén napokig, hetekig
emlegették a különbözõ médiák képviselõi. A szennyezõdés a Torna-patak
teljes élõvilágát kipusztította, erre a
sorsra jutott a Marcal Torna torkolata
alatt fekvõ része, mely érintette kistérségünket is. A katasztrófa megtörténte óta folyamatosak a mentési

munkálatok. Többek között Nemeskocsnál a keresztgátnál és Szergénynél gipsszel próbálták meg semlegesíteni a mérgezõ anyagokat. Ennek eredményeképpen Nemeskocs településnél már elbontották a keresztgátat, a víz minõsége is többé-kevésbé helyreállt. Megkezdõdtek az iszapkotrási munkálatok az ártérben, illetve
a további szakaszokon a mederkotrás
elõkészítési munkálatai folynak. Az
ehhez szükséges útépítés is megindult, így a nagy teherautók el tudják
majd szállítani a kikotort iszapot. E miatt sajnos az útban lévõ fákat is ki kellett vágni. Az iszapot az arra kijelölt ajkai tárolóba szállítják vissza.
A celldömölki katasztrófavédelmi iroda vezetõje, Fódi Károly a helyreállítási munkálatokat illetve azok hatásait
rendszeresen figyelemmel kíséri.
A szakember elmondta, hogy a Marcal

teljes hosszán meg fog történni a kotrás, ennek várható befejezési határideje 2011. június 30. lesz. A Marcal
folyó mentén az ökoszisztéma regenerálódása már elkezdõdött, de még
sok-sok évnek kell eltelnie a teljes
gyógyulásig.
»TAKÁCS M. TÜNDE

Katasztrófa-elhárítási gyakorlat volt városunkban
Cel ldömölk Város Polgármesteri Hivatala adott otthont nemrégi ben a Cel ldömölki Polgári Védelmi Iroda és a
H e l y i V é d e l m i B i z o t t s ág á l t a l s z e r v e zett gyakorl atnak, mel y elméletben
épí tette fel egy adott vészhelyz et elhárításának legfõbb mozzanatai t.
A szer ve zõk min den év ben nagy
hangsúlyt fektetnek a gyakorlat elvég zé sé re, hi szen na gyon fon tos,
hogy egy valós helyzetben a segítõk
fel legyenek készülve annak elhárítására, illetve a már meglévõ károk
enyhítésére. Munkájuk nagyon sokrétû, s hogy milyen nagy szükség
van rájuk, azt a közelmúltban történt vörösiszap-katasztrófa is bizonyította. Az idei gyakorlat alaphelyzetében Csönge–Kenyeri külterület
epi cent rum mal kö ze pes erõs sé gû
földrengés történt, aminek következtében ismeretlen okokból tûz keletkezett a tartályparkban. A kelet-
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kezett nagy mennyiségû füst Celldö mölk Város északi részét érte el. Ebbõl a helyzetbõl kiindulva határozták meg a gyakorlaton résztvevõ
szer ve ze tek és ma gán sze mé lyek
legfontosabb feladatait. Az aktív
közremûködõk elsõsorban a kataszt rófa- és polgári védelmi szervek és
szervezetek szakemberei mellett a
rendvédelmi szervek, a rendõrség, a
polgárõrség és a tûzol tóság, az Országos Mentõszolgálat, az ÁNTSZ, a
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi
Felügyelõség, a MÁV Celldömölki Állomásfõnökség, a közmûveket üzemeltetõ szervezetek helyi kirendeltségei, valamint a karitatív szervek.
Az elméleti teendõk mellett a gyakorlatban mutattak be egy, a kimenekített lakosság befogadására berendezett helyiséget a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtárban.
Itt a bemutató hely parancsnoka, Ko-

vács Imre alezredes ismertette a helyiség technikai és adminisztrációs
feltételeit.
Egy valós vészhelyzet esetén nagyon
fontos, hogy a lakosok fõleg a saját
ér de kük ben min den te kin tet ben
együtt mû köd je nek és se gít sék a
men tés ben részt ve võk mun ká ját.
Ezért nagyon fontos a folyamatos és
tényszerû tájékoztatás. Erre a feladatra köztisztviselõk és közalkalmazottak vannak kijelölve. Fódi Károly
fõszervezõ, a Helyi Polgári Védelmi
Iroda vezetõje és gyakorlatparancsnoka megköszönte minden résztvevõnek az aktív, tudatos és szakszerû
munkát.
Fehér László, Celldömölk Város polgármestere és Baranyai Attiláné dr.,
Celldömölk Város jegyzõje is részt
vettek a Védelmi Bizottság gyakorlatán és aktív hozzászólásukkal segítették annak munkáját.
»TMT
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» OKTATÁS

Sportorientált osztály az elsõsöknek
A 2011/12-es tanévben az elsõ osztályosok beíratásának idõpontja mindkét
általános iskolában 2011. április 5. és 6.

» Mivel várják a leendõ elsõ osztályosokat? – kérdeztük Danka Adélt, a Városi
Általános Iskola igazgatóját.
– A múlt év októbere óta játékház keretében ismertetjük az iskolával az elsõ
osztályba indulókat. Elsõ osztályban a
szilárd alapok, készségek kibontakoztatása mellett órarendszerûen informatikát tanulhatnak a gyermekek, délutáni
foglalkozás keretében pedig – annak,
aki igényli – játékos formában idegen
nyelv tanulására is lehetõséget biztosítunk. Jól mûködik úszás szakkörünk is,
ez minden évfolyamon választható.
Ebéd után pedagógus kolléga kíséri a
gyerekeket a helyi járatos busszal a fürdõre és vissza az iskolába. Felkészültünk
arra is, hogy minden évfolyamon vannak olyan kisgyermekek, akik speciális
igénnyel érkeznek hozzánk: õket beszédfejlesztõ, fejlesztõ pedagógusok,
logopédus és pszichológus várják.
» Két éve mûködik az iskolában a sportorientált osztály. Milyen tapasztalatokat
gyûjtöttek ez alatt az idõ alatt? – kérdeztük Kazári József testnevelõt.
– Annak idején a sportorientált osztály
hármas céllal jött létre. Elsõdleges cél
volt, hogy az alsó tagozatos gyermekek

mozgásigényét kielégítse. Aki ebbe az
osztályba jár, már gyermekkorban sajátjává válik az egészséges életmódhoz
szükséges mozgás. Ez a késõbbiekre is
kihat, hiszen ez az igény felnõtt korra is
megmarad. A következõ cél az volt,
hogy ha ezeket a gyerekeket valamilyen szinten válogatjuk, sportolóvá neveljük. Az elmúlt évek tapasztalatai
alapján kijelenthetem, hogy az ebben a
korosztályban versenyeztethetõ gyerekek 90%-a innen kerül ki. A harmadlagos cél pedig az volt, hogy egy magasabb szintû úszásoktatást nyújtsunk a
sportág iránt érdeklõdõknek. A fenti célokhoz rendeltünk egy eszközrendszert:
amíg a többi osztálynak három testnevelés óra van az órarendjébe építve, a
sportorientált osztálynak öt: két óra
úszás egész éven át – ez arra elég, hogy
a gyermek megtanuljon úszni. A másik
három óráját garantáltan testnevelõ
tartja tornateremben. A délelõttire épül
rá a délutáni foglalkozás: különféle
sportági edzéseken vesznek részt, úgy
mint úszás, szivacs-kézilabda, labdarúgás, kötélhajtás.
Elmondhatom, hogy ez a forma nagyon
bevált, nagy iránta az érdeklõdés. Az alsó tagozatos gyermekek nagy mozgásigénye hívta életre, és õk szívesen vállalnak minden mozgásos feladatot.
»LA

Tanulói
laptop-program
a Városi Általános
Iskolában
Újabb projekt megvalósítása van
folyamatban az általános iskolai
oktatás módszertanának és eszközrendszerének fejlesztése érdekében. A Tanulói laptop-programot Cell dö mölk Vá ros Ön kor mányzata a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében
meghirdetett A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése
címû pályázati felhívásra benyújtott projektje alapján elnyert 49
millió forintos támogatásából valósítja meg. Az intézmény négy
telephelyén hamarosan 370 tanulói és tizenöt tanári laptop járul
majd hozzá a tanulók képességeinek fejlesztéséhez.

Nyelvi vetélkedõ az esélyegyenlõség jegyében
Másfél éve folyik városunkban az
Esélyegyenlõségi program végrehajtása Celldömölk Városában pályázat
végrehajtása, melynek keretein belül
a város közoktatási intézményeiben
fõleg a hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek
óvodai és iskolai elõmenetelének,
fejlesztésének és fejlõdésének, az általános iskolai tanulók érdeklõdési
körének megfelelõ pályaválasztásának, valamint az óvoda, általános iskola és a középiskolák közötti együttmûködésnek tartalmi elemeibõl áll.
A projekt közel 50 pedagógus bevonásával valósul meg. Ennek a pályázatnak a keretein belül került sor a
Celldömölki Mûszaki Szakközép- és
Szakiskolában német nyelvi vetélke-

dõre, amelyen a Városi Általános Iskola és EPSZ 7–8. évfolyamos HH-s és
HHH-s diákjai, valamint a középiskola
9. és 10. évfolyamos szakiskolai és
szakközépiskolai tanulói vettek részt.
Összesen hat csoport mérte össze tudását. A német nyelvi vetélkedõ célja
volt a tanulók motiválása az idegen
nyelv tanulására, a nyelvi órákon elsajátított ismeretek alkalmazása, valamint a tananyagban nem, vagy csak
részben megjelenõ országismereti témák fel ele ve ní té se, új is me retek
szerzése a célnyelvi országokról.
A vetélkedõ fõ szervezõje Soós Andrea igazgatóhelyettes, német szakos
tanár volt, aki a vetélkedõ kiemelt
céljának tekintette a tanulók idegen
nyelvi kommunikációjának fejleszté-

sét, illetve a társas- és egyéb kompetenciák elsajátítását és az együttmûködést.
A vetélkedõt Sipos Tibor igazgató és
Szomju Tamás, a pályázat szakmai
vezetõje nyitották meg. A jó hangulatú, játékos vetélkedõ végén minden
résztvevõt kis tárgyi ajándékkal leptek meg a szervezõk.
»TAKÁCS M. TÜNDE
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Követendõ példa a kistérségben

HERMANN BINDER,

A

BINDER

CÉG ÜGYVEZETÕJE ÉS

BREZNOVITS ISTVÁN,

A

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG

ÜGYVEZETÕ

IGAZGATÓJA ALÁÍRTÁK A TÁMOGATÓI SZERZÕDÉST

A Binder Kft. százmillió forint uniós támogatást nyert el a Nyugat-Dunántúli
Operatív Program Telephelyfejlesztés
címû pályázati kiírásán. A 324 millió forintos összköltségvetést meghaladó beruházásból új üzemcsarnokot építenek.
Ennek támogatási szerzõdését írták alá
2011. február 2-án. A szerzõdéskötésen jelen volt Kovács Ferenc, Vas Megye Közgyûlésének elnöke is, aki elmondta, mindennemû fejlesztésnek
örül a térségben. Munkahelyteremtés
szempontjából a megyének két neuralgikus pontja van: egyik a Vasvári, a
másik a Celldömölki Kistérség, pedig
mindkettõnek megvan az adottsága
ahhoz, hogy a vállalkozások megvessék a lábukat. A fenti beruházással
még szorosabbá válik az ipari együttmûködés a Binder Kft.-vel, hiszen a
324 millió forintos összköltségvetésû
projekt uniós forrásból 100 millió forintot nyert, a több mint 200 millió forintot a gazdasági társaság vállalta
magára. És mivel a jó ipar és a jövõ záloga a jó szakképzés, említést tett a
Celldömölki Mûszaki Szakközép- és
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Szakiskoláról is, ahol magas szintû szakképzés folyik.
Hermann Binder, a Kft. ügyvezetõje
röviden bemutatta vállalkozását: a
Binder vállalatcsoport magyarországi
leányvállalata, a Binder Kft. 1995-ben
alakult, Csöngén 1999 óta mûködik sikeresen. Cégük fõ profilja az ipari létesítmények és erõmûvek acélépítmény-alkotóelemeinek precíz gyártása és összeszerelése. Három gyárcsarnokot építettek már az évek folyamán,
ez most a negyedik építési fázis. Öszszességében mintegy másfél milliárd
forintos beruházásról beszélhetünk. Az
uniós támogatással épülõ új üzemcsarnokkal jövõbeni kapacitásaik bõvülhetnek. A tervek szerint egy új, 36×90
m-es, földszintes, acélváz-szerkezetû
csarnokot építenek, egy szintén acél
szerkezetû magas raktárral, ahol a felhasználásra váró fémlemezeket tárolják. A csarnokból leválasztott rész szintén alapanyag tárolására szolgál, de
ebben az üzemrészben kapnak helyet
a szociális blokk helyiségei és egy aprócikk raktár is. A 2700 m2 alapterületû üzemcsarnokba – a hatékony és kor-

szerû munkavégzés érdekében – beépítenek egy lemezhajlító automata
gépsort és új hegesztõhelyeket is kialakítanak.
Portschy Tamás, a Planex tervezõiroda
ügyvezetõje örömét fejezte ki, hogy
ismét õket választották a tervezéshez.
Nem az elsõ megrendelésük ez a cégtõl, hiszen 1998-ban az elsõ üzemcsarnokot is õk tervezték. Most más jellegû kihívásokkal találkoztak, mint korábban, hiszen más technológiai elvárásoknak kell megfelelni. Az új üzemépület a magasraktárral együtt bruttó
3560 m2 alapterületû. Portschy Tamás
elmondta még, hogy a jelenlegi munka azért kihívás számukra, mert az
épülõ üzemcsarnokot most ugyan egy
meghatározott rendeltetésre tervezték, de technológiaváltás esetén könnyen át lehet alakítani. Tervezéskor a
megrendelõ igényét tartották szem
elõtt, és igyekeztek megfelelni a korszerû technológiai követelményeknek.
A kivitelezõ nevében Szita Sándor, a
Vasi Tandem Kft. ügyvezetõje beszélt a
felhasználandó anyagok mennyiségérõl és minõségérõl.
A pályázat egyik legfõbb jelentõsége,
hogy sikerült megtartani 78 fõ munkaerõt, sõt az új üzemcsarnokban újabb
10 fõt tudnak foglalkoztatni. Ez a mintegy 90 fõ a környékrõl: Csöngérõl,
Vönöckrõl, Celldömölkrõl jár ide dolgozni. Elmondható tehát, hogy a
Binder cég a környéken élõ 90 családnak nyújt biztos megélhetést.
»LOSONCZ ANDREA

Köszönetnyilvánítás
A Kemenessömjéni Berzsenyi Közalapítvány köszöni, hogy jövedelemadója 1%-ával támogatta a település fejlõdését szolgáló tevékenységet.
Amennyiben az idei évben is megt i s z t e l n é az a l ap í t v á n y t a d ó j a
1%-ával, nyilatkozatán a

18864989-1-18
adószámot tüntesse fel.
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» PORTRÉ

Bazsika József, a színek ihlette képek festõje
Szépen gondozott udvar és télvíz idején
is a növények szeretetérõl árulkodó
kert fogadott minket Bazsika Józsefnél,
Józsi bácsinál, amikor meglátogattuk,
hogy mûvészetérõl kérdezzük. A kutya
vígan csahol gazdája lábánál, vizslat
minket. Gazdája kedvesen csitítja türelemre lakótársát.
Elõbb a birtokot tekintjük meg, amit Józsi bácsi gyermekeként szeret: a kis
kerti tavat, amely befagyva sem hétköznapi látványosság, körülötte növények, fák, díszbokrok, szõlõ, majd az erdõ széle és a szántóföld. Ilyenkor télen,
amikor szinte minden pihen, szunnyad,
ihletet és erõt merít a természet, hogy
tavaszra teljes pompájában tündököljön a határ. A fák hûvösében majd jól
fog esni nyáron az alkotás, a festés...
A szoba melegében aztán megelevenednek a régmúlt történései, eseményei
és Józsi bácsi mesél:
– 1934-ben születtem Csombrádon (Somogy megyében), általános iskolás koromban, Mernyén, hatodikos voltam,
amikor a tanítónk behozott egy szál virágot, hogy rajzoljuk le. Lerajzoltam, és jól
sikerült. Itt fedezték fel, hogy van érzékem a képzõmûvészethez. Így kerültem
1948-ban Budapestre a Képzõ- és Iparmûvészeti Gimnáziumba. Tudja, milyen
világ volt ekkor fent Pesten? A nyugodt
kis falumból, ahol ha bementem a kamrába, ha éhes voltam és vágtam egy
szelet kenyeret vagy kolbászt (már ha
Rákosi hagyott valamit, a padlássöprések idején) – köhög egyet ironikusan –
bekerültem egy olyan világba, ahol éhezés volt és romok mindenütt... 3 évvel a
háború után. Nem bírtam sokáig, pár hónap után hazajöttem.
» És mi történt azután, hogy hazajött? kérdezem, és Józsi bácsi már mondja is:
– Édesapám a kertjét gondozta, így Pécsre kerültem, a ciszterciek gimnáziumába. Miután a rend feloszlott, mert az állam feloszlatta a papi rendeket, átkerültem az építõipari technikumba, de nem
tudtam folytatni az iskolát, mert nem
volt „elég szegény” a családom. Aztán
munkába álltam Kaposváron, majd jött a
katonaság. De tudja, én akkor sem tudtam elszakadni az alkotástól. Nem ebbõl

éltem, hiszen gyárban dolgoztam, így az
alkotás nem kényszer, hanem önkifejezés maradhatott.
» Úgy tudom, a fõiskolát is elkezdte...
– Felvételt nyertem az Iparmûvészeti Fõiskolára, de alig kezdtem el a tanulmányaimat, jött 1956 októbere, és ez is
megszakadt. A politika ismét közbeszólt.
Késõbb a munka fizetést, megélhetést
hozott, ezért aztán nem akaródzott a
biztosat egy bizonytalanért, az alkotás
örömét a kényszerért elhagyni.
» Hogyan tudta összeegyeztetni a munkát a családot és az alkotást?
– A sors valahogy mindig megadta, hogy
a gondolataimat, elképzeléseimet megvalósíthassam: a családom támogatta
ezt a hóbortomat – csak így beszél szerényen Józsi bácsi a sok-sok festményrõl,
faragásról és dombormûrõl... – Voltak
idõszakok, amikor nem volt kedvem festeni, akkor nem erõltettem, de egy idõ
után mindig visszatértem hozzá. Ez nálam úgy mûködik, hogy jön egy ötlet és
kigondolom, hogyan tudom elkészíteni.
» Józsi bácsi nagy utat tett meg, míg itt
kötött ki vidékünkön. Hogy kerültek Kaposvár környékérõl ide, Külsõvatra?
– Amikor mind a ketten nyugdíjasok lettünk a mamával, elhatároztuk, hogy veszünk egy kis parasztházat valami nyugodt, csendes kis faluban, az Õrségben,
Kõszeg környékén vagy a Bakonyban, és
ott eléldegélünk életünk végéig. Aztán,
amikor Ildikó lányomék megtudták,
hogy mire készülünk (Ildikó férje idevalósi), azt mondták, sehova máshova
csak ide költözhetünk. Nem kellett volna
nekem ekkora hatalmas telek, hiszen itt

rengeteg a munka – nem mintha félnék
tõle, engem munkával megijeszteni
nem lehet, de mi lesz velem, ha megöregszem, most még csak idõs vagyok…
– és Józsi bácsi nevet, csak nevet, és vele nevetünk mi is...
» Józsi bácsi sokat olvas?
– Ma már sajnos a szemem miatt csak
keveset tudok, de régen rengeteget, fõleg a történelmi, mûvészettörténeti
könyveket szerettem, a szépirodalom
annyira nem vonzott. Amikor a mûterembe jártam, akkor éjfélekig olvastam,
reggel meg mentem dolgozni a gyárba.
Nem sokat aludtam, de akkor még nagyon fiatal voltam. Hazamentem szombat délután anyámhoz – akkor még nem
volt szabad szombat –, és csak aludtam.
Vasárnap megvacsoráztam, aztán felültem a vonatra és irány vissza,
Kaposvárra…
» Visszatérve Józsi bácsi munkáira:
mennyi idõ alatt születik meg egy-egy
alkotás?
– Az sok mindentõl függ… elõször is az
ember agyban „megkomponálja”, elbeszélget magával, hogy hogyan, milyen
technikával tudja megvalósítani… Van,
mikor egy fél nap alatt összeáll egy alkotás, de van olyan képem is, ami hónapokig készült, és még mindig nem érzem,
hogy elkészült. Azért a kiállítás után – Józsi bácsinak szeptemberben volt kiállítása a Vulkán Gyógy- és Élményfürdõ konferenciatermében – még vagy nyolc képet készítettem… Jöjjenek, nézzék meg
a mûtermemet! – Józsi bácsi szívesen invitál bennünket a nagyszobába. Elõkerülnek régi és új festmények, fotózunk,
Józsi bácsi pedig magyarázza, meséli a
képek történetét, milyen ötlettõl vezérelve és milyen technikával készültek.
Közben kérdez és figyeli az arcunkat –
véleményt nem vár, hiszen minden ott
van a szemekben… a többi csak máz. Kifelé menet aztán még megcsodáljuk Józsi bácsi bronz dombormûveit és faragásait. Minden itt van: a mûvészi szabadság, az alkotás öröme, múlt, jelen és a
jövõ. Elköszönünk, jó egészséget kívánunk Józsi bácsinak. Feltöltõdve, kissé
vonakodva térünk vissza a jelenünkbe,
Celldömölkre...
»H. BENKÕ LILLA
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Modern mese, klasszikus értékek

A Soltis Lajos Színház ismét mesejátékkal bõvítette elõadás-repertoárját a közelmúltban. A kerekerdõ négyszögletesítése címû mesejáték premierjét február 6-án tartották a kamaraszínházban.
A négyszögletû kerek erdõ címû Lázár
Ervin mese alapján készült elõadást
B. Péter Pál rendezésében vitték színre
a soltisosok. Mint azt a rendezõ elmondta, elsõsorban az örök klasszikusnak számító mese szereplõi foglalkoztatták, és
úgy gondolta, mindnyájan elég korszerû
mesehõsök ahhoz, hogy felvegyék a
versenyt a mai, nagy költségvetésû, hollywoodi produkciókban látható szereplõkkel. Mindemellett nem tûnnek ósdinak, és nem olyan nyelvet beszélnek,
vagy olyan világban élnek, ami tõlünk,
illetve a mai gyerekektõl távol áll.
Mikka-makka, Vacskamati, Ló Szerafin,
Döm-dödöm és társaik ma is könnyen
belopják magukat a gyerekek szívébe,
ahogy életre keltõik is hamar szívükbe
zárták õket a megannyi próba során.

A négyszögletû kerek erdõ önálló mesék
füzére, melyet a szereplõk személye
tesz egységessé, hiszen az erdõlakók
mindannyian különös, különc egyéniségek, akik néha önmagukkal, néha egymással kerülnek konfliktusba. Csökönyös
természetük, kalandjaik azonban a kisszerû vitákon túlmutatva a másik elfogadásának tanulásáról szólnak, illetve arról, hogy milyen nehéz feladniuk úgy
önmagukat, hogy valami értékesebb részévé válhassanak. Ennek az elfogadásnak lesz az alapja a szeretet és a közösség ereje, amely akár tanulságként is
szolgálhat a gyermek és a felnõtt közönség számára egyaránt.
A mesejátékkal természetesen tájolni is
fog a színház csapata, várhatóan körülbelül háromezer kisgyermek ismerheti
meg megyeszerte a kerekerdõ lakóinak
életét, emellett érkeztek meghívások a
fõvárosból, és fesztiválokra is szeretnének eljutni Lázár Ervin meséjével.
A Soltis Lajos Színház társulata a közelmúltban egy ötfelvonásos drámát is
színre állított Katona Imre rendezésében. Albert Camus: Az igazak címû mûvébõl készült színdarabot február 26-án
és 27-én 19 órai kezdettel tekinthetik
meg az érdeklõdõk a kamaraszínházban.
A színház tíz évvel ezelõtt települt Celldömölkre, ennek apropóján összegzõ és
jövõtervezésre vonatkozó kerekasztal
beszélgetést szerveznek, március 7-én
15 órakor a kamaraszínház épületében.
»REINER ANITA

Az élet nem a születéssel kezdõdik
A celldömölki Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár szülésre és anyaságra készíti fel azokat az érdeklõdõket, akik gyermeket várnak, kérdéseik vannak. Amennyiben szeretnének többet tudni a várandósság szépségeirõl, nehézségeirõl, valamint terhes tornával szeretnének fizikailag jó kondícióban maradni,
2011. március 10-tõl, minden csütörtökön 16 órától terhes tornával egybekötötten várják az érdeklõdõket:
Szeifridné Kis Olga szülésznõ: 06 70/615-9578 és
Vass Béla gyógytornász: 06 20/480-1747.
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Liszt Ferenc és
a mûvészetek
A mûvelõdési központ ifjúsági komolyzenei hangverseny-bérletének soros rendezvényeként a Liszt
Ferenc-emlékévhez kapcsolódóan
Liszt Ferenc és a mûvészetek címmel mutatta be zenés-verses elõadását Hegedûs Endre Liszt Ferenc-díjas világhírû zongoramûvész és Mohácsi Attila színmûvész, február 14-én.
A repertoárban elõször a Szózat
hangzott el Mohácsi Attila szavalatában, majd Liszt Ferencnek a
Himnusz és a Szózat hangjaira
írott fantáziája csendült fel Hegedûs Endre zongorajátékában. Az
irodalomhoz és a 14. századba
visszanyúlva az olasz költõ, Petrarca 104. szonettjének elhangzása után annak Liszt Ferenc által
szerzett zenei változatát ismerhették meg a közönség soraiban
ülõ diákok, majd a mûvészetek
további összekapcsolódásaként
egy Raffaello festmény elevenedett meg a muzsika hangjai által.
Az Eljegyzés címû alkotás nyomán
keletkezett A holt költõ szerelme
címû melodráma, melyet Hegedûs Endre zongorakíséretével mutatott be Mohácsi Attila.
» RA

Kérdésünk
Hányadik éve várja a Sörgödör a vendégeit? A beküldõk között egy db
ajándékcsomagot sorsolunk ki.
Beküldési határidõ: 2011. március 4.
Cí münk: ujkemenesalja@gmail.com,
vagy Kemenesaljai Mûvelõdési Központ
és Könyvtár II. emelet 9. számú iroda
(Dr. Géfin tér 1.)
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Hazai alkotó gazdag képanyaga
Banyó Gyula mûvésztanár alkotásaiból
nyílt kiállítás a mûvelõdési központ
galériáján, február 11-én. A tárlatot,
mely a mûvész jubileumi, tizedik kiállítása, Pálné Horváth Mária intézményvezetõ nyitotta meg.
Az alkotó életútját méltatva elhangzott, hogy a mûvészetek alapjait Rács
Reich Imre iparmûvésznél tanulta, máig õt tartja elsõrangú mesterének. A
természet sokoldalúságát expresszív
erõvel ábrázoló Banyó Gyula képein a
Kemenesalja tájai, a Ság hegy lankái
mint kedvenc témák köszönnek vissza.
Ezek mellett csodaszép virágok, csendéletek, különbözõ évszakban és hangulatban pompázó tájak, természeti

» PROGRAMAJÁNLÓ
 Má rcius 2 . (szerda) 1 7. 00 ó ra
–Kerekítõ – ölbeli játékklub. Cirógatós-höcögtetõs-dögönyözõs-mondókázós-éneklõs vidám foglalkozás
0–3 éves korig. Vezeti: Fálmon Erika.
Részvételi díj: 500 Ft.


EGYMÁSRA HANGOLVA – szeretetnyelvek
a családban – Soós Attila, a Nyitott
Szemmel Magazin fõszerkesztõjének
elõadássorozata
 Március 3. (csütörtök) 17.30 óra –
Az eredményes kommunikáció titka I.
– Miért nem értik a férfiak a nõk
nyelvét?


Március 17. (csütörtök) 17.30 óra –
Az eredményes kommunikáció titka
II. – Miért nem értik a nõk a férfiak
nyelvét?


Március 24. (csütörtök) 17.30 óra –
Ki hordja a nadrágot? Modern férfi és
nõi szerepek vagy szerepcserék?


Márc ius 4 . (péntek) 10 .00 és
14.0 0 óra – Csizmás kandúr – meseszínház a Nektár Színház mûvészeinek elõadásában.

szépségek, városképek varázsolják el
a képeiben gyönyörködõket. Technikáját tekintve elsõsorban olajjal és akrillal veti vászonra a kifejezni kívánt témákat. A kezdetben hobbiként indult
alkotótevékenység mára hivatássá
nõtte ki magát a nyugdíjas Banyó Gyula számára. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy a mûvelõdési központban kiállított negyvenkét festmény zöme a 2010–2011-es év folyamán készült.
„Egy képnek üzenetet kell hordoznia,
el kell gondolkodtatnia a nézõt, mint
egy költeménynek, és úgy kell hatni
rá, mint egy zenemûnek” – olvasható
a meghívón. Ott és akkor együtt is volt
minden, hiszen a szemnek kedves lát-

OLVASÁSRA AJÁNLJUK
Nemrégiben mutatták be Kósa András
egyetemi tanár: ÉRTELMISÉGI KÖRÖKBEN - Egy matematikaprofesszor feljegyzései címû könyvét. Celldömölkön is sokan jelen voltak a rendezvényen (például ott ültek a padsorokban
az író helyben lakó osztástársai), Budapesten pedig különösen sokan jelentek meg. Budapesten a jelenlévõk
között sok reálértelmiségit is lehetett
látni. Ez magától értetõdõ, hiszen a
hallgatóságot érdekelte, nemcsak az
értelmiségiek helyzete, hanem a magyar közéletben betöltött kiemelkedõ
szerepe is.
A novelláskötet összesen 43 elbeszélést tartalmaz. A fejezetcímek is nagyon találóak, sokat elárulnak a könyv
tényleges tartalmából. Ime: a., Iskolák
körül, b., Innen – onnan, c., „Ó én édes
hazám, Te szép Magyarország”, d., Alma materem, e., Jártomban – keltemben. A kötetben olvashatunk rövid elbeszéléseket volt tanárainkról (Katica
1, 2.), a leghíresebb magyar matematika professzorokról: Riez Frigyesrõl,
Fejér Lipótról és Szász Pálról.
Emellett megjelenik egy-két olyan
személy is, akiket a szerzõ szülõföldjé-

vány mellett a muzsika hangjai is hatottak az Ádám Jenõ Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény tanárának és növendékeinek közremûködésében.
»R. ANITA
rõl ismer (Sárika, Editke). Betekintést
nyerünk a szerzõ budapesti életébe, ír
az õt ért megpróbáltatásokról és a külföldön eltöltött öt esztendõrõl (Róma,
Chile, Moszkva stb.). A történeteket
egyszerûen és világosan meséli el,
akárcsak írói példaképe, Petõfi. „Példamutatóan pontos és ugyanakkor
egyszerû fogalmazásmódja, szép magyar nyelvezete révén a könyv olvasása igazi szellemi élvezetet nyújt.” - írja az Ajánlásban professzortársa, Varga Zoltán. Ez a könyv szép példája a
Kisfaludy Sándor, Arany János és Juhász Gyula nyelvén felnõtt magyar írónak, akiknek példáját (egyszerûségét,
világosságát és pontosságát) módszertani szempontból követi. Kitûnõ a
könyv azért is, mert szerzõje õszintén
ragaszkodik szülõföldjéhez, Kemenesaljához. A könyvbõl nemcsak elbeszéléseket, történeteket ismerhetünk
meg, hanem továbbgondolásra késztetõ kérdéseket is.
Mi, egykori celli osztálytársak pedig
büszkék vagyunk arra, hogy Kósa András a körünkbõl való. Legújabb könyvében nemcsak nekünk, hanem az
egész magyar értelmiségnek irányt és
célt mutat.
» DR. TUNGLI GYULA
NYUG. FÕISKOLAI TANÁR
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Volt egyszer egy iskola...
Az Isteni Szeretet Leányai Társulata Celldömölkön

A

CELLDÖMÖLKI RÓMAI KATOLIKUS LEÁNYISKOLA KORABELI FOTÓJA.

(A

KÉPESLAP

VIDA LEVENTE

TULAJDONA)

„A leányka jól nevelve /Lesz nemének
gyöngye, fénye; /Szíve és erénye által/ A
család’ legszebb reménye. /És hogy a lánykák szívébe /Oltsák az erény virágát:
/Létre hoztad itt a nõi /Zárdát s annak iskoláját. /Míg e zárda – s iskolának /Fog virulni mûködése: /Alkotójának a népnél
/Élni fog hálás emléke.” (Jeney Ernõ:
Örömdal. Íródott Hollósy Jusztinián dömölki
apátságának 25. évfordulójára, 1899-ben.)
A celldömölki polgári Leányiskolát és a
hozzá tartozó zárdát Hollósy Jusztinián
(1818-1900) dömölki apát alapította
1891-ben, kemenesaljai munkálkodásának 17. évében. Az intézmény vezetésével
az Isteni Szeretet Leányai Társulatát
(Societas Filiarum Divinae Caritatis, FDC)
bízta meg, akik akkorra már több, mint
húszesztendõs oktatási tapasztalatokra tekinthettek vissza Magyarországon.
A rend ma is mûködõ, életerõs, pápai jogú
nõi szerzetes kongregáció, amely oktatási
és karitatív intézmények sorozatát üzemelteti szerte a világban. Az 1868-ban M.
Franziska Lechner (1833-1894) bajor tanítónõ által Bécsben alapított társulat célja a
vidékrõl a városba került, fiatal és tapasztalatlan szolgálóleányok kiszolgáltatott
helyzetén való változtatás volt, a leányok
kiképzése, oktatása, elhelyezkedésük segítése és részükre öregotthonok létesítése
által. Az alapítás után két évvel, 1870-ben
már Magyarországon is mûködött a társulat. A gyors fejlõdés az alábbi adatokon is
lemérhetõ: 1877-ben 1 házban 15, 1910ben 10 házban 171, 1930-ban 11 házban
200, 1950-ben, a rend szétszórattatásakor
12 házban 270 nõvér élt. (A Magyar Katolikus Lexikon adatai alapján.) Az 1940-es
évek elejére karitatív szervezeteik megtartása mellett már fõképp óvodákat és iskolákat üzemeltettek, Vas megyében Celldö-
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mölkön és Toponáron (ma Kaposvár része).
Az alapító Lechner Franciska anya által
még 1893-ban megfogalmazott Nevelési
Szabályzat itt-ott ugyan már megmosolyogtató majdnem 120 esztendõ távlatából, összességében azonban még mindig
hihetetlenül korszerûnek mondható: egy
érzékeny, gyermek-centrikus elvek alapján felépített nevelési rendszerrõl kaphatunk képet részleteinek olvasásakor:
„1. §. Azon nõvér kit az iskola, vagy az intézet vezetésével megbiztak, õrködjék,
hogy a felügyelet a gyermekeknél, ugy az
iskolában, mint azon kivül lelkiismeretes
legyen, vezérelje azt az okosság és szeretet. Hasson oda, hogy a gyermekek egyenlõ bánásmódban részesüljenek, egyes növendékeknek különös elõnyökben való
részesitését a lehetõség szerint akadályozza meg. Az ifjuság szeme éles és átható,
már a természetes ész is mondja nekik,
hogy hasonlók közt egyesek különös elõnyökben nem részesülhetnek.
3. §. Különösen nagy tapintatossággal kell
a jutalmazásoknál és büntetéseknél eljárni. Az ebbõl származható visszaélések elkerülése végett nincs megengedve a testvéreknek az intézet, vagy iskolák vezetésével megbizott testvér tudta nélkül egy
gyermeket szigorubban megbüntetni.
4. §. Teljesen ellenkeznék a nevelés alapelveivel, ha egy gyermeknél ugyanazon
hiba többszöri elkövetése miatt a javulás
lehetõségérõl lemondanánk. Egy gyermeket folytonosan inteni, mások elõtt
megszégyeniteni, megbüntetni a legnagyobb tapintatlanság, mert nemcsak a becsületérzést tompitják el, hanem elkeseredik a tanitónõ iránt, és nemcsak készakarva fog hibákat elkövetni, hanem másokat
is arra csábit, csak azért, hogy az illetõ testvért bosszanthassa.
6. §. A jellemek különfélesége, a gyermekek elõbbi életmódja, egyénisége rendkivüli nehézségeket gördithet a nevelés
utjába. Azért a gyermekeknek elõbbi életviszonyait, uralkodó hajlamait, hibáit és
egészségi állapotát ne csak az intézet
prefektája, hanem az elsõ kézimunkatanitónõ, sõt, nagyobb intézeteknél a második is ismerje.
16. §. A szükségtelen kiadások elkerülése
végett és pedagógiai okoknál fogva is óhajtjuk, hogy az idegen nyelvek és zene tanitásánál ugyanazon taneszközöket (könyveket, kottákat) használják a Társulat min-

den házában, kivétel csak azon esetben
van, ha a különféle nyelvi viszonyok azt lehetetlenné tennék.
22. §. A gyermekeknek a vidámságot meg
kell engedni, nehogy a tulságos szigor következtében az õ nyilt szabad természetük
képmutatássá és tettetéssé fajuljon. A jó
példa a legjobb tanitómester.
24. §. Minden hónapban látogassa meg a
fõnöknõ a háztartási iskolát és gyõzõdjék
meg személyesen, hogy a tanitást gyakorlati irányban vezetik-e? Nem tanulnak-e
olyan tárgyakat, melyeknek hasznát késõbb nem veszik, csak szükségtelenül
gyötrik õket vele.
31. §. Bár megszivlelnék a nõvérek, kik
mások nevelésére vannak hivatva, mily
nagy, mily fönséges és mily nagy felelõsséggel járó hivatal ez, akkor mindenekelõtt önmaguk megszentelésére törekednének: csak az lehet másoknak biztos vezetõje a jóban, ki maga is megszokta a helyes utat járni.” (Internátusi szabályok
Lechner M. Franciska anyától.)
A celli polgári leányiskola egyik leghíresebb
növendéke kétségkívül
az a Szabó Ilona (18941986) volt, aki Szabó
M. Irén néven 1941 és
1971 között, harminc
esztendeig volt az IsteSZABÓ M. IRÉN
ni Szeretet Leányai Társulatának budapesti tartományfõnöknõje,
és aki mindehhez Kemenesalja fõvárosában, az egykori Kiscellben kapott indíttatást. A továbbiakban az õ visszaemlékezéseibõl idézek: „Egyik celli búcsújárás után
édesanyám és a nagynéném arról beszélgettek, hogy milyen szépen, rendezetten
mentek az iskolás gyerekek a templomba
az apácák vezetésével és milyen szépen
viselkedtek ott. Majd átterelõdött a beszéd
az apácákra. Én az egész beszélgetésbõl
fõleg ezt jegyeztem meg: az apácák élete
szép élet, õk nem mennek férjhez, egészen Istennek szentelik magukat, némelyek betegeket ápolnak, mások tanítanak.
Az õ jámbor beszélgetésük, mint evangéliumi mag hullott a lelkembe, ott jó talajra
talált és a szerzetesi hivatás csírázott ki belõle. Sokat gondolkodtam a hallottakról,
vonzott a szerzetesi élet, végül elhatároztam, hogy én is apáca leszek, mégpedig
“celli apáca.” (Irén tartományfõnöknõ visszaemlékezésel. A fotó a Viola utcai zárda
tulajdona.)
FOLYTATJUK

»KUPI MIKLÓS

Új Kemenesalja » 2011. 02. 25.

Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Milyen szolgáltatásokat használ a fürdõn?

»KÉRDEZ: REINER ANITA

»FOTÓ: H. BENKŐ LILLA

Bellovics
Diána

Elég gyakran járok a fürdõre,
hiszen a szinkronúszók edzõje vagyok. A szolgáltatások
közül a szaunát rendszeresen
igénybe veszem, és a
sódézsa egészségre gyakorolt
jótékony hatását is sokszor kihasználom. A gyakran megrendezett egészségnapokat
és az elsõ alkalommal lebonyolított fitness napot is jó
kezdeményezésnek tartom,
hiszen jó, ha minél több formában tudunk gondoskodni
az egészségünk megõrzésérõl. Ennek érdekében természetesen úszni is szoktam, és
a meleg vizes medencében is
áztatom magam.

Braunmüller
Judit

Az infraszaunát rendszeresen
látogatom, havonta kétszer
egy-egy órára igénybe veszem. Elsõsorban az immunrendszer erõsítésére, a betegségek megelõzése céljából
tartom hasznosnak. Emellett
a gõzkabint, a sódézsát és a
masszázst is kipróbáltam
már, ezek mindegyikét jónak
találom. Összességében elégedett vagyok a fürdõ szolgáltatásaival, de a pénteki
hosszú nyitva tartást meghagyhatták volna, és még
olyan irányban fejlõdhetne a
létesítmény, hogy télen is el
lehessen tölteni hosszabb
idõt gyerekkel.

VULKÁN FÜRDÕ
F ü rdő na p

március 7-én, hétfőn

fantasztikus napi belépőjegyekkel
(300–600 Ft) szabadban élvezhető
gyógyvizes jakuzzi használattal.

Nőnapi ajándékutalvány
igény szerinti összeállításban
már 470 forinttól.
A m egf ize t he tő
m inős ég !

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

Gosztonyiné
Torma
Mariann

Tomor
István

Amíg Cellben laktam, rendszeres vendége voltam a fürdõnek. Most Sárváron élek,
de ha hazalátogatok, minden alkalommal eljövök a
Vulkán fürdõbe. Elsõsorban
az úszás miatt jövünk a családommal, de elég gyakran
igénybe vesszük például az
infraszaunát is. A sódézsát,
aromaterápiát, masszázst is
néhányszor kipróbáltuk már,
ezek mindegyike tetszik, valamint a gõzkabint tartom
még nagyon kedvezõ hatásúnak. Számomra a mozgás
a lényeg, és az egészség
megõrzése, ennek érdekében reggeli úszásra is járok.

Nagyon közel áll a szívemhez a celli fürdõ, hiszen felnõtt fejjel itt tanultam meg
úszni, és azóta is törzsvendégnek számítok. Szeretem
ezt a helyet, és mivel lételemem a mozgás, így hetente
kétszer rendszeresen járok
úszni, és a jakuzzit is sokszor
használom. Havonta egy-két
alkalommal szaunázom is.
Minden tekintetben meg vagyok elégedve a fürdõ szolgáltatásaival, sõt terveim
közt szerepel egy csoportos
tréning, mely az Újjászületés
a vízben címet viselné, ezáltal is szeretném népszerûsíteni fürdõnket.

Nyerteseink
Legutóbbi lapszámunk kérdése így hangzott: hogyan módosul a Vulkán fürdõn a gyógyászati részleg nyitva tartása? A helyes válasz: az idõtartam nem változik, csak a fürdõ nyitva tartásához igazodva kedden, szerdán és pénteken 10.00 órakor kezdõdik a
gyógy ásza ti ke ze lé sek idõ pontja, illetve ugyanezeken a
napokon az eddigi

18.00 óra helyett 19.00 órakor zár a gyógyászat.
A helyes megfejtést beküldõk
közül Páliné Molnár Ilonának
(Celldömölk, Petõfi S. u. 30.)
és Udvardy Szilviának (9500
Celldömölk, Kodály Z. u. 5/c.
fsz.) kedvezett a szerencse.
Mindketten egy-egy db kétszemélyes napijegyet nyertek szauna-használattal, melyet a Vulkán fürdõ recepcióján vehetnek át. Gratulálunk!

Kedves Olvasóink!
Amennyiben szeretteit névnapjuk, születésnapjuk, ballagásuk, házassági évfordulójuk stb. alkalmából vidám hirdetéssel szeretné meglepni, lapunkban ezentúl megteheti.
Egy hirdetés 1/8 oldalon jelenik meg, igény szerint fotóval
vagy anélkül. Díja mindkét esetben: 2500 Ft. A leközlendõ
anyagot az ujkemenesalja@gmail.com címre várjuk.
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Pezsgett a víz – I. Nemzetközi Úszóbajnokság
Jó hangulatú, látványos nemzetközi úszóverseny színhelye
volt február 5–6-án a Vulkán fürdõ. A hagyományteremtõ
szándékkal meghirdetett verseny házigazdája a Celldömölki
Vulkán Vízisport Egyesület volt, fõrendezõje pedig Esküdt Roland vezetõedzõ. A két nap alatt 24 versenyszámban 87 versenyzõ mérte össze tudását kilenc egyesület képviseletében
4 nõi és 4 férfi korosztályban. Összesítésben a legeredményesebben a Szombathelyi Vízmû SC sportolói szerepeltek, mögöttük a sorrend az alábbiak szerint alakult: Dél-Zalai Vízmû
SC, Bajai SVSC, Vulkán Vízisport, Esztergomi Úszó Klub, Pápai
SE, TJ Sumperk (CZ), Szentes Városi Úszó Klub és Delfin-Tiffer
21 SE. Ez utóbbi egyesület versenyzõi szerepeltek viszont a
leghatékonyabban, hiszen a pénzdíjas egyéni LEN pontszám
versenyt mind a nõi, mind a férfi kategóriában megnyerték. A
számítás alapja az elért eredménynek az aktuális világcsúcshoz való viszonyításából fakad – a világcsúcs ér 1000 pontot –,
ehhez képest a verseny legjobb idejét 828 ponttal Nagy Réka
úszta 200 nõi gyorson. Mivel ezen kívül is több 700-800 ponton felüli teljesítmény is akadt, elmondható, hogy ilyen szempontból is színvonalas volt a város elsõ nemzetközi úszóversenye. Az egyéni pontversenyben való részvételhez több versenyszámban is rajthoz kellett állni, így mintegy 500 nevezés
alapján alakult ki a sorrend. A gyõztesek mellett a legjobb három celli LEN pontos összetett eredményét tüntetjük fel:

Nõi kategória:
1.
5.
14.
18.

Nagy Réka (1986) Delfin-Tiffer 21 SE
Csehó Judit (1994) Vulkán Vízisport
Németh Réka (1998) Vulkán Vízisport
Hegyi Viktória (1998) Vulkán Vízisport

D2 korosztály
D2 korosztály
C2 korosztály
C2 korosztály

3224
2782
1688
1412

pont
pont
pont
pont

NB III Bakony Csoport
tavaszi menetrendje
03. 06.
03. 12.
03. 20.
03. 26.
04. 02.
04. 09.
04. 17.
04.23.
04. 30.
05. 07.
05. 14.
05. 21.
05. 28.
06. 04.
06. 11.
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vasárnap
szombat
vasárnap
szombat
szombat
szombat
vasárnap
szombat
szombat
szombat
szombat
szombat
szombat
szombat
szombat

14.30
14.30
15.00
15.00
16.00
15.30
16.00
16.00
16.30
16.30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00

ZTE II. – CVSE
CVSE – Balatonfüred
Lipót – CVSE
CVSE – Haladás II.
MTE – CVSE
CVSE – Badacsonytomaj-Tapolca
Sárvár – CVSE
CVSE – Répcelak
Hévíz – CVSE
CVSE – Pápa II.
Sopron – CVSE
CVSE – Várpalota
Bük – CVSE
Csorna – CVSE
CVSE – Kõszeg

Férfi kategória:
1.
10.
21.
23.

Nagy Péter (1985) Delfin-Tiffer 21 SE
Vass István (1995) Vulkán Vízisport
Vass Péter (1998) Vulkán Vízisport
Fekete Csongor (1999) Vulkán Vízisport

D1 korosztály
C1 korosztály
B1 korosztály
A1 korosztály

3136
2027
1451
1423

pont
pont
pont
pont

Az egyes versenyszámokban az alábbi celldömölki
érmes helyezések születtek:
C2
D2
A1
D2
B1
C1
D2
A1
C1
C2
B1
C1
A1
C1
A1
C2
D2
A1
C1
D2
A1
D1
C2

50 mell
50 mell
50 gyors
400 vegyes
400 vegyes
400 vegyes
200 mell
100 hát
100 hát
200 gyors
200 pillangó
200 pillangó
50 hát
50 hát
100 mell
100 mell
100 mell
50 pillangó
50 pillangó
50 pillangó
200 hát
100 gyors
100 gyors

2.
2.
3.
3.
3.
2.
2.
2.
1.
3.
2.
2.
1.
2.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
2.
2.
3.

Hegyi Viktória
Csehó Judit
Fekete Csongor
Csehó Judit
Vass Péter
Vass István
Csehó Judit
Fekete Csongor
Vass István
Németh Réka
Vass Péter
Vass István
Fekete Csongor
Vass István
Fekete Csongor
Hegyi Viktória
Csehó Judit
Fekete Csongor
Vass István
Csehó Judit
Fekete Csongor
Zammit Mark
Németh Réka

0:44.02
0:34.72
0:31.43
5:15.44
5:45.39
5:11.52
2:40.50
1:15.50
1:10.64
2:31.45
2:48.02
2:27.81
0:35.06
0:33.12
1:32.96
1:34.35
1:16.18
0:37.66
0:29.67
0:32.74
2:44.82
1:02.29
1:10.42

351
715
337
668
389
530
719
364
444
464
321
472
368
437
271
358
680
244
499
514
354
466
451
»DOTTO

Folytatódik a kézis szezon
MKB Veszprém KC II. – Celldömölki VSE 28-20 (14-8). –
Veszprém, NB II-es férfi kézilabda-mérkõzés, vezette: Murvai, Szilvási. CVSE: MÉSZÁRICS – Sali 1, Rozmán, Lendvai 2,
Skoda 5, Kazári 4, Berghoffer 5. Csere: ORBÁN (kapus),
Benczik 3, Ludvig, Somlai, Ahmetovics. Edzõ: Kósa Ottó. Az
elõzetes papírformával mit sem törõdve kezdett a celli csapat a dobogóért küzdõ hazaiak ellen. A mérkõzés elsõ felében egyenrangú ellenfél volt Kósa Ottó együttese, ám az elsõ játékrész közepén rákapcsoltak a veszprémiek. A félidõre
már hatgólos volt a hazaiak elõnye, és a második félórában
sem engedtek ki, így a vége sima lett. Ifi: 46-21 (19-13).


SZESE Gyõr – Celldömölki VSE-Swietelsky 16-25 (5-10). –
Ikrény, NB II-es n õi kézilabda-mérkõzés , vezette: Õri,
Szalayné. Celldömölk: SZABÓ – KAZÁRI 4, NÉMETH V. 4,
SZOMORKOVITS A. 5, VLASICH, FARKAS B. 1, FARKAS A. 3. Csere: GÕCZE 8, Fülöp, Horváth, Szabó M., Varga M., Recse. Edzõ:
Hegyi Gábor. Nem ígérkezett könnyûnek a találkozó, ennek
ellenére remekül kezdtek a celli lányok. A gyõriek nem igazán találták a ritmust, nem tudtak újítani játékukban. A CVSE
védekezésben és támadásban is fegyelmezett volt, és ennek köszönhetõen magabiztosan õrizte elõnyét az egész
»CSUKA LÁSZLÓ
mérkõzésen. Ifi: 17-27 (8-12).

Új Kemenesalja » 2011. 02. 25.

» SPORT

Gyõzelem a megyei rangadón
Büki TK – Celldömölki VSE-Swietelsky
Wewalka 1:9. – Bük, Extraliga asztalitenisz-mérkõzés, vezette: Kiss, Streng.
Páros: Szûcs, Bari–Kriston, Fazekas 3-2 (8, 8, 10, -8, 10). Szokatlan összeállításban állt asztalhoz a celli páros, ezt ki is
használták a hazaiak (1-0). Egyéni, 1.
kör: Bari–Kriston 1-3 (-6, -4, 10, -8). A
harmadik szettet leszámítva egy percig
sem forgott veszélyben Kriston gyõzelme (1-1). Szûcs–Lindner 0-3 (-7, -2, -5).
Lindner félgõzzel is simán nyert (1-2).
Németh–Fazekas 0-3 (-7, -5, -9). Fazekas nem adott esélyt ellenfelének (1:3).
2. kör: Bari–Lindner 0-3 (-5, -7, -9). Barinak csak villanásai voltak, Lindner végig magabiztos volt (1-4). Németh–
Fazekas 2-3 (9, 10, -10, -8, -8). Németh

nem állt messze a gyõzelemtõl, de végül a nagyobb tudás döntött (1-5).
Szûcs–Fazekas 0-3 (-9, -5, -8). Fazekas
ezúttal is hozta a kötelezõt (1-6). 3. kör:
Németh–Lindner 1-3 (-4, 15, -2, -6). Ez
is sima volt (1-7). Bari–Fazekas 2-3 (-9,
-6, 11, 8, -9). Bari 0–2-rõl állt fel, de Fazekas a végén nem hibázott (1-8).
Szûcs–Kriston 1-3 (-6, 10, -6, -7). Kriston
sima gyõzelmet aratott (1-9). Gyõzött:
Lindner 3, Fazekas 3, Kriston 3, illetve a
Szûcs–Bari páros.
Férfi Klubcsapatok Szuperligája elõdöntõ idõpontjai: 2011. 03. 01., kedd, 17
óra, Alsósági Sportcsarnok: CVSESwietelsky-Wewalka – SVS Niederösterreich. 2011. 03. 08., kedd, 18 óra,
Schwechat: SVS Niederösterreich – CVSESwietelsky-Wewalka.
»CSUKA

Bajnoki mérkõzések
NB II. – CVSE-Swietelsky-Wewalka II. –
Kanizsa Sörgyár SE 14:4 – Benák András 4, Ölbei Péter 4, Tamás László 3, Orbán Renátó 2, Benák–Ölbei páros. A
celliek könnyedén vették az akadályt a
tartalékos vendégek ellen.
NB III. – Gyyõri Vertikál SE – CVSESwietelsky-Wewalka III. 6:12 – Tarr
Sándor 4, Máthé Gyula 3, Balázs Gyula
2, Gyömörei Pál 2, Tarr–Máthé páros.
A jobb játékerõt képviselõ vendégek
magabiztosan gyõztek. Szombathelyi
Vízépték AK – CVSE-Swietelsky-Wewalka IV. 12:6 – Izsák Rudolf 4, Rózsa
Gábor 2, Izsák–Rózsa páros illetve Fekete Béla 3, Varga Elemér2, Lukács Balázs 2, Csupor Máté 2, Talián Csaba 1,
Lukács–Csupor páros. A hazaiak magabiztosan nyertek a tartalékos
»CSUKA L.
vendégek ellen.

Az önvédelem koreai mûvészete: a taekwondo
A lábbal és kézzel küzdés mûvészete.
Szabad fordításban így lehetne összefoglalni azt a több mint 2000 éves múltra visszatekintõ koreai eredetû harcmûvészetet, amelyet taekwondonak
nevezünk. A taekwondo azonban nemcsak küzdõsport és önvédelmi rendszer,
filozófiája egy életformát is takar,
amely a szellem, a lélek és a test harmonikus fejlõdését szolgálja. Magyarországon 1989-ben alakult meg az elsõ
magyar WTF Taekwondo Klub Patakfaly
mester vezetésével. Celldömölkön
Szarkali Dezsõ 2005-ben kezdett el foglalkozni taekwondo oktatással, majd a
becsületesség, udvariasság, állhatatosság, önuralom és az egészséges küzdõszellem képviseletében tavaly nyáron
Szarkali Dezsõ elnök, és Kovács Zsolt
technikai vezetõ alapításával megnyi-

Új
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»
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

totta kapuit városunkban a Celli Csapás
WTF Taekwondo Club. A Celli Csapás
edzései Celldömölkön és Sárváron egyaránt zajlanak, a két csoport azonban
nem egymástól függetlenül mûködik,
hanem az egységet, a csapatszellemet
képviselik. A helyi csoport felnõtt és
gyermek kategóriában jelenleg 24 tagot számlál, amelyben visszatérõ tanítványok is akadnak, de a klubhoz folyamatosan lehet csatlakozni, akár általános iskola elsõ osztályától is. A csoport
edzõi Szarkali Dezsõ és Kovács Zsolt a
taekwondo oktatás mellett késharc tanítását, nõi tornát és egyéni érdeklõdés
alapján személyi edzést is vállalnak. A
Celli Csapás célja a sport megszerettetése és a mozgáskultúra fejlesztése, miközben a gyermekek és felnõttek egyaránt olyan értékekkel gazdagodnak,

amelyeket az élet más területeire is át
tudnak vinni, mint például a kitartás, a
becsület és a tisztesség.
» VAJDA ZSUZSA

Bakó István • FELELÕS SZERKESZTÔ: Dr. 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, Dr. Géfin tér 1. Telefon: 95/779-302 • E-mail: ujkemenesalja@freemail.hu; ujkemenesalja@gmail.com • 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:
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Felhívás a Kemenesaljai Baráti Kör
Jónás-Szente pályázatára
A Kemenesaljai Baráti Kör pályázatot hirdet a celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium és a Celldömölki
Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola diákjai számára.
PÁLYÁZNI LEHET: Bármely irodalmi, történelmi, helytörténeti, népmûvészeti, képzõmûvészeti, természettudományos, matematikai és informatikai munkával, illetve
bármely, a felsorolt témakörhöz nem tartozó, önálló alkotással is. Olyan egyéni és csoportos pályázatokat fogadunk el, amelyekkel más pályázatokon még nem
vettek részt. (Errõl a pályázótól írásbeli nyilatkozatot
kérünk mellékelni). A pályázat jeligés. Az írásos pályázatokat gépelve, ízléses formában kérjük beadni. A pályamunkákat az iskolák igazgatói gyûjtik össze és továbbítják a Kemenesaljai Baráti Körnek. A pályamunkákat az iskolák igazgatói gyûjtik össze és továbbítják a
Kemenesaljai Baráti Körnek. A pályázatok beküldési határideje: 2011. május 17. Beküldési cím: Celldömölk,
9501 Pf.: 49., illetve a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár Celldömölk, Dr.Géfin tér 1. 9500. A pályamunkákat külsõ szakértõkbõl álló zsûri értékeli.
Eredményhirdetés és díjkiosztás: 2011. június 04.
(szombat) - a Kemenesaljai Baráti Kör közgyûlésén. Díjak: iskolánként: I. díj: 10000 Ft  II.díj: 8000 Ft  III.díj:
6000 Ft  különdíjak. A végzõs osztályok tanulói közül
iskolánként egy-egy diák, 10000 Ft összegû díjban részesül, az összteljesítményért és magatartásért (tanulmányi eredmény, kulturális és sporttevékenység, közösségi munka, stb.) – az iskola írásbeli javaslatára. A
pályamunkák közül egy-egy kiemelkedõ szintû, elsõsorban irodalmi és népmûvészeti pályamunkát 10000
Ft különdíjban részesítünk, amelyet Szente Imre, a celldömölki gimnázium volt tanára, a Baráti Kör tagja ajánlott fel.
KEMENESALJAI BARÁTI KÖR

Gyermekekrõl – felnõtteknek!
Gyermekkori vészhelyzetek, S.O.S. megoldások – a gyakorlatban. Dr. Bárdi Edit gyermekgyógyász szakorvos elõadása
2011. március 4. péntek 16 óra Celldömölkön a Kemenesaljai Mûvelõdési Központban. Várjuk azokat az érdeklõdõket kismamáktól, nagypapákig, akiknek kérdései vannak és
szeretnének többet tudni a gyermekkori vészhelyzetek és
azok jól használható, gyakorlati megoldásairól. Jelentkezés
és érdeklõdés telefonon:

Szeifridné Kis Olga
06-70/615-9578  kis.olgi1@gmail.com
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Lépjél le a Gödörbe!
Már hatodik éve várja vendégeit Celldömölkön, a Sági
úton, a volt pinceklub helyén a Sörgödör nevû szórakozóhely. Az egység üzletvezetõje, Varga Róbert, „Gunya”
már a nyitáskor komolyan gondolta azt a szót, hogy
’szórakoztató’ hely legyen a Gödör. Ennek egyik alapkövét az élõ zenében látta, és elképzelése maximálisan
bevált. A különbözõ stílusokat felvonultató elõadóknak
is köszönhetõen megvalósulni látszik Celldömölk és környéke, valamint Sárvár és Szombathely fiataljai egy-egy
rétegének összefogása a zenén keresztül. Nagy siker folyamatosan az élõ zenei koncerteken belül az úgy nevezett underground, hip-hop és rap jó néhány celldömölki
elõadóval, akik közül többen már saját lemezzel is rendelkeznek, melyek elkészítésében is segítséget nyújt a
vendéglátóegység üzemeltetõje. A másik népszerû stílus a rock és a blues, nagyon sok amatõr zenekar kapott
és kap majd a jövõben is lehetõséget a fellépésre a Sörgödörben. Innen indult többek között a Major zenekar, a
helyi fiatalok körében nagy népszerûségnek örvendõ
FloorAkkusztik Band, és az örökké bohém Csabigél
együttes. Kemenesalján kívül Vas megyébõl, sõt az ország egész területérõl is érkeznek fellépõk a különbözõ
rendezvényekre. A repertoár sokszínûségét mutatja,
hogy a tinédzserek mellett az idõsebb, harmincas-negyvenes korosztály is ellátogat egy-egy koncertre. E mellett a retro, a reggae és a dance stílus is jelen van a Gödörben, valamint rendszeresen megfordulnak az elektro
és a drum & bass stílus képviselõi és kedvelõi is. A zene
mellett a próza is helyet kap: a Soltis Színház több elõadást tartott már itt nagy sikerrel, és a jövõben is terveznek bemutatókat.
Ki kell emelni még a Sörgödör jótékonysági rendezvényeit is, amellyel nagyon sok fiatalt sikerült megmozgatni egy-egy nemes cél érdekében. Néhány évvel ezelõtt a celldömölki kórház szülészeti osztálya jutott adományozás útján modern szülõágyhoz, amelyhez a fenti
szórakozó hely is hozzájárult egy, az ezen cél érdekében
szervezett jótékonysági koncertesten befolyt adományokkal. A közelmúltban pedig a vörösiszap-katasztrófa
kisállat-áldozatainak megsegítésére rendeztek koncertet. Az adományok a Noé Állatotthonhoz kerültek.
A Sörgödör belsõ kialakítása színvonalas és hangulatos,
folyamatosan igazodva a vendégek igényeihez. A hely
hétrõl hétre változatos programokkal várja a szórakozni vágyó közönséget. A Sörgödör rendezvényeit a
www.sorgodor.cellkabel.hu internetes oldalon kísérhetik figyelemmel az érdeklõdõk.
» PH

Dr. Szalay Füredi Lúgos
Rákot is okozhat a sok sav!

Legtöbb betegség kialakulásának oka a szervezet elsavasodása. A savas környezet kedvez a
gombák kialakulásának, amelyek életciklusuk folyamán kibocsátott salakanyaga táptalaja a rák
kialakulásának. Őrizze meg egészségét, állítsa
helyre szervezete sav-bázis egyensúlyát, melynek egyik hatékony eszköze a Dr. Szalay Füredi Lúgos pH9 többszörösen
szűrt, csírátlanított ivóvíz, mely sem tartósítószert, sem adalékanyagot nem tartalmaz, így bárki korlátozás nélkül fogyaszthatja.
Miért inna mást? Ön megérdemli a legjobbat! Dr. Szalay Viktor
Cégek, intézmények részére 19 l-es ballon.
Vízadagoló bérbeadása, illetve értékesítése

Értékesítő helyek:

–Horváth Ferenc, Kemenessömjén, Berzsenyi u. 96.
–Mini ABC, Vönöck, Kossuth u. 75.
–Szuh Istvánné, Kemenesmagasi, Kossuth u. 33.
–Kiscelli Patika Kft., Celldömölk, Kossuth u. 12.
–Kuti ABC, Celldömölk, Koptik O. u. 26.
–Vitamin Zöldség és Gyümölcs kereskedés,
Celldömölk, Sági u. 18.
0,5 l  1 l  1,5 l  2 l  5 l
–Wewalka Kft., Celldömölk, Pápai u. 27.

Beszerzési címekről és kiszállításról érdeklődni:

Hír Trafik Kft. 06-30-385-3890

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.

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

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

