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TANKOLJON MINDIG OLCSÓBBAN!

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

Balogh Zsolt vállalkozó és munkatársai.

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






SHOP szolgáltatások
Online telefontöltés
Autópálya-matrica eladás
Bankkártyás fizetés
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» AKTUÁLIS

A szabadság ünnepére
Mi a szabadság, és mi a szolgaság?
Mit jelentett a 19. században a szabadság, és mit jelent a 21. században?
Nyugati vagy keleti mintákat követtek
az 1848-as magyarok? Merre tartunk
most?
163 éve, március 15-én a pozsonyi országgyûlés eseményei és a pesti utcákon történtek sorsdöntõ változást
eredményeztek a Magyar Királyság
politikai rendszerében és társadalmi
felépítésében: az abszolutista vonásokkal (politikai rendõrség, elõzetes
cenzúra) rendelkezõ rendi monarchiát
(a kiváltságos rétegek – nemesek, papok, városi polgárok – beleszólhatnak
a politikába, és személyükben szabadok) felváltotta az alkotmányos monarchia (a király hatalma erõsen korlátozott, mindenki beleszólhat a politikába, ha rendelkezik vagyonnal vagy
mûveltséggel, és személyében mindenki szabaddá vált a jobbágyfelszabadítás révén).
1000 és 1222 után ez volt Magyarország harmadik nyugati típusú fejlõdéshez igazodó, nagy fordulata. 1848ban a fejlett gazdaságú, szabad politikájú és társadalmú nyugati országok

(1848–49-es szabadságharc); jogain kért ki kell állni, akár konfliktusokat
vállalva is (politikai küzdelmek a rejelentették a mintát, amit követni formkorban); el kell várjam a másiktól
akartak a magyarok. Angliában az az emberi bánásmódot: tûrhetetlen,
uralkodó hatalma névleges volt, a nép ha felnõtt embert megaláznak (1848
(a jómódúak) által meghatározott idõ- óta nincs földesúr-jobbágy viszony).
re választott politikusok irányították A szabadság politikai értelme ma: miaz országot; több száz éve megszûnt a énk a felelõsség önmagunk és országunk boldogulásért. Élni szabadsájobbágyság.
E szabad világ nagy lehetõségeket gunkkal: négyévente felelõs döntést
nyújt az egyén számára, de az egyéni hozni a választásokon.
felelõsség is nagyobb: mindenki maga A szolgaságot meg lehet szokni, errõl
alakítja sorsát, nem hibáztathatja a vi- szól Kertész Imre Sorstalansága, Bodor
lágot saját kudarcai miatt. A sikeres Ádám prózája vagy a Dogville címû
ember megtanult jó döntéseket hozni dán film. A túlélés érdekében az em(bölcsesség), ráébredt, hogy kifizetõ- ber feladja elveit, önbecsülését, alkaldõ sokat dolgozni (szorgalom), elsajá- mazkodik a zsarnok elvárásaihoz, emtította azt a képességet, hogy szük- beri tartását vesztheti.
ségleteit részben vagy késleltetve 1945-ben a német koncentrációs táelégíti ki (önfegyelem, takarékosság, borokat felszabadító amerikaiak megrendülve tapasztalták, hogy a lágerekmértéktartás).
A diktatúrák vagy a földesúri függés ben évek óta sínylõdõk még jó ideig
egészen más jellemvonásokat fejlesz - visszajártak aludni a munkatáborba;
tenek ki az emberben: képmutatás, féltek kimenni a szabad világba.
alázatoskodás, szolgalelkûség, felelõt- Szabad országunk akkor lesz, ha újra
lenség (pl. alkoholizmus), felelõsség olyan szabadságszeretõ néppé vááthárítása (bûnbakkeresés), kezdemé- lunk, mint az 1848-as magyarok voltak. Önmagunk és gyermekeink nevenyezõkészség hiánya.
Mivel csak két évtizede vívtuk ki újra a lése ebbe az irányba kell, hogy muszabadságot (beleszólás a politikába tasson: váljunk szabadságra vágyako» MÉSZÁROS GÁBOR
és jogi egyenlõség), 1848 üzenete ma zó emberekké!
GIMNÁZIUMI TANÁR
is aktuális: a szabadságért küzdeni kell
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Változások a szociális területen
A szociális területen is történtek változások az év elején. A jogszabályváltozásokkal összhangban pedig a város képviselõtestületének módosítania kellett az önkormányzat alkotta rendeleteket is. Hogy
milyen változások történtek, erre a kérdésre válaszolt Enyinginé dr. Batári Borbála aljegyzõ:

sához helyszíni szemlére kerül sor, és ha
a lakókörnyezet rendezettsége nem
megfelelõ, úgy ennek teljesítésére a
jegyzõ felszólítja a kérelmezõt 10 napos
határidõ biztosításával. A bérpótló juttatásra már a jogosultnál is hasonló az eljárás, ha a jegyzõ tudomására jut a jogosult lakókörnyezetének elhanyagolása.
Az elõbbi esetben a bérpótló juttatási
– Már megszoktuk, hogy az évkezdés fel- kérelem elutasítására, az utóbbinál pesõbb szintû jogszabályváltozásokat is dig annak megvonására kerül sor. A képhoz magával. Ezek számos, az önkor- viselõ-testület az önkormányzat költségmányzatokat érintõ jogszabály-módosí- vetési kiadásainak csökkentése érdekétásokat is eredményeznek, melyekben ben többek között a szociális ellátások
aktualizálni kell a helyi önkormányzati jövedelemhatár feltételeit a törvényi
rendeleteket, illetve törvényi felhatal- szintre vitte le, illetve a méltányossági
mazással új rendelkezéseket kell vagy alapon biztosított ápolási díjra folyó év
lehet meghatározni. Fentiek függvényé- február 1-tõl nincs lehetõség kérelmet
ben a képviselõ-testület a szociális ren- benyújtani, azaz új ápolási díj nem álladeletét több ellátást érintõen módosítot- pítható meg. Módosított rendeletünk a
ta, illetve rendeletet alkotott az anya- helyi tömegközlekedésben érvényes,
könyvi szolgáltatás helyi szabályairól. kedvezményes bérletjegy árának erejéig
Szociális rendeletünk az újonnan beve - nyújtott utazási támogatás eddigi feltétzetett bérpótló juttatás törvényi jogo - eleihez képest szociális rászorultság fisultsági feltételein túl a kérelmezõ, illet- gyelembevételét is elõírta a mindenkori
ve jogosult számára a lakókörnyezete öregségi nyugdíj legkisebb összegének
rendezettségére vonatkozó szabályokat (jelenleg 28.500 Ft/hó) 250%-ának
is meghatározott. Ezek a feltételek az (71.250 Ft) alapulvételével. Akiknél az
érintett személy lakása vagy háza és an- egy fõre jutó nettó jövedelem meghanak udvara, kertje, illetve az elõtte lévõ ladja ezt a határt, nem jogosult támogajárda tisztántartására, rendeltetésszerû tásra. A támogatás iránt a most aktuális
használatára, higiénikus állapot biztosí- kérelmeket mellékleteivel együtt a celltására írnak elõ szabályokat. Az ellátás dömölki városrészen a polgármesteri hikérelmezését követõen, fentiek tisztázá- vatal 9-es számú irodájában, az alsósági

részen az alsósági kirendeltség irodájában lehet benyújtani 2011. március 15ig. Akik most nem kérnek támogatást,
azoknak a további negyedévekben is le hetõségük van benyújtani a kérelmet. A
kérelmek jogosultsági feltételeit évente
egyszer vizsgáljuk, de az utazási támogatásokat negyedévente fizetjük. A támogatás megállapítását tartalmazó határozatot kézbesítéssel lakcímre juttatjuk. Az utazási támogatás második negyedévi összegét a polgármesteri hivatal
tanácskozó termében (porta mellett) –,
alsóságon az alsósági kirendeltségen
2011. április 1-jén, 4-én és 5-én 8–12 óra
között fizetjük ki a kérelmezõnek, kiskorú esetén szülõnek vagy nagykorú meghatalmazottnak. Ugyanitt, ugyanebben
az idõben a bérlet is megvásárolható a
szolgáltatótól. A következõ negyedév
utazási támogatásában csak akkor részesülhet a jogosult, ha az elõzõ negyedévben a megvásárolt bérletrõl kiállított
számlát a támogatás kifizetése elõtt bemutatja. A képviselõ-testület az anyakönyvi szolgáltatás helyi szabályairól elsõsorban azért alkotott rendeletet, mert
törvényi rendelkezés folytán a házasság,
valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat
hivatali helyiségen, illetve munkaidõn
kívüli megkötése, létesítése esetén a
többletszolgáltatás ellentételezéseként
az önkormányzat rendeletében meghatározott mértékû díjat kell fizetni. Ennek
szükségessége mellett az egyéb szolgáltatási díjakat az alábbiak szerint határozta meg a képviselõ-testület:

Házasságkötések és egyéb családi események szolgáltatási díjai
Házasságkötés munkaidõben és munkaidõn túl az Önkormányzat által kijelölt hivatalos helyiségben, hivatali
munkaidõben bonyolított esemény,
egyéb szolgáltatás nélkül.

Ingyenes

Önkormányzat által kijelölt hivatalos
helyiségben, hivatali munkaidõn kívül
bonyolított esemény.

6.000 Ft

Önkormányzat által kijelölt hivatalos
helyiségen kívül, hivatali munkaidõ ben bonyolított esemény.

10.000 Ft

Önkormányzat által kijelölt hivatali helyiségen kívül, hivatali munkaidõn kívül bonyolított esemény.

15.000 Ft

A

4

Szolgáltatás megnevezése

Összesen 25%
ÁFÁ-val Ft

Teremdíszítés élõ virággal

5000

Teremdíszítés gyertyával

3750

Vers élõ szavalattal

3750

Zeneszolgáltatás CD-rõl
(belefoglalva szerzõi
jogdíj)

3750

Hozott zene (jogdíjjal)

2500

Gyertyagyújtás biztosítása

1250

Pezsgõs koccintás biztosítása (pezsgõt hozzák)

2250

Emléklap díszborításban

1875

SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓT TARTALMAZZÁK.

uk 2011034:uk 5.qxd

2011-03-08

13:40

Oldal 5

Új Kemenesalja » 2011. 03. 11.

Fûtési gondok az
általános iskolában
A Városi Általános Iskolában az utóbbi hetekben akadozik a fûtés. Ennek
oka, hogy az iskolarészeket összekötõ távhõvezetéken szivárgást észleltek. A Városgondnokság kibontotta a
volt alsós Gáyer iskola elõtt a csövet,
de kiderült, a baj sokkal nagyobb,
mint gondolták: a vezeték olyan
szinten korrodálódott, hogy nem lehet már a hagyományos hegesztéssel megjavítani. Nincs más lehetõség, mint az, hogy a Széchenyi utca
alatti védõcsõbõl ki kell termelni a
rossz vezetékszakaszt és teljesen új,
elõre hõszigetelt csõhálózatot kiépíteni. A javítás több millió forintra rúg
és szakcéget igénylõ feladat. A végleges megoldásra valószínûleg március közepén kerül sor. A munkálatok
kb. egy hétig tartanak, de mivel a fûtést ez alatt az idõ alatt teljes mértékben szüneteltetni kell, rendkívüli
iskolai szünetre lehet számítani.
» LA

» KÖZÉLET

A pénzügyi tervrõl is tárgyaltak
2011. február 23-án ülésezett Celldömölk Város Képviselõ-testülete. Fehér
László polgármester beszámolt a két
ülés között történt eseményekrõl, valamint a lejárt határidejû határozatok ról. 2011. március 1-jei hatállyal döntöttek a képviselõk a hulladékkezelési díj emelésérõl. A díjemelés mértéke a lakosságnak éves szinten nettó
6,77%-os emelkedést jelent. A díj
megállapítása a kormányrendeletben
megfogalmazottak szerint az indokolt
költségek és ráfordítások, valamint a
fejlesztések és a tartós mûködéshez
szükséges fedezetek összege, illetve
az elszállítandó hulladék térfogati
mennyisége alapján történt. A díj
emelkedését indokolja a Zalaispának
fizetendõ használati díj növekedése,
valamint az, hogy a lakossági hulladékot kötelezõ Zalabérbe szállítani lerakásra, és jelentõsen növekedett a lerakási díj is. A fentiek következtében
a lakossági hulladékszállítási díj a kö -

vetkezõképpen alakul: a 120 literes
hulladékmennyiség (ürítés/háztartás/hét) után 244 forint + áfát, a 240
literes hulladékmennyiség (ürítés
/háztartás/hét) után 443 forint +
áfát, a gyûjtõedény feletti mennyiség
esetén a 80 literes hulladékzsák darabjáért 248 forint + áfát kell ezentúl
fizetni.
Tárgyalta a város testülete a város
pénzügyi tervét is. Az önkormányzat
a mûködési hitelét már nem növelheti tovább, így a mûködési mérleg tárgyévi hiányát a testület januári ülésének eredményeként 35 millió forintra
sikerült csökkenteni. Az intézményvezetõkkel folytatott többszöri egyeztetést követõen a mûködési mérleg tárgyévi egyenlege a februári ülésre valamivel több, mint 5 millió forintra
csökkent. Futó István könyvvizsgáló
ezt a pénzügyi tervet elfogadásra javasolta.
» LA

A hónap közepén kezdik a munkákat a városközpontban
2010. október 10-én írták alá azt a szerzõdést, amely a városközpont megújítását szolgálja. Ez egy európai uniós támogatás, melynek tervezett összköltsége több mint 762 millió forint, maga a
támogatás meghaladja az 536 millió forintot. Ennek segítségével négy tér (az
Ifjúság, a Dr. Géfin, a Szentháromság és
a Hollósy terek) részbeni vagy teljes felújításáról, a mûvelõdési házban egy art
mozi és elõadóterem létesítésérõl, egy
városképileg értékes önkormányzati tulajdonú épület megújításáról, közfunkcióval való megtöltésérõl és két magánkézben lévõ, szintén városképileg értékes épület felújításának támogatásáról
van szó. Elsõként a Lakber Áruház mögötti tér is érint ve lesz.

ramelemre kötöttünk szerzõdést, a
Swietelsky Magyarország Kft. Vasvári
Építésvezetõségével. Ez azt jelenti,
hogy az elõkészítõ munkák már megkezdõdtek a fakivágási munkákkal, illetve a Kemenesvíz folytatja a vezetéképítési, az Invitel pedig megkezdi a hálózatépítési munkáit. Ezek a munkák
apróbb kellemetlenségekkel járnak
majd: árokásások nehezítik a közleke dést, az Ifjúság téren lakóknak esetleges vízkorlátozásokra lehet számítani uk. A nagy munkák a március 21-ei hét tel kezdõdnek, ekkor vonul fel a kivitelezõ teljes arzenállal. A munkákat a re formátus templomtól, illetve a Temes vár utcai kisparkolótól kezdik és haladnak a Géfin tér és az Ifjúság tér irányá ba, majd a legutolsó munkaterületként
» Mikor és hol kezdõdnek a munkála- a 11 emeletesek parkolója következik.
tok? – kérdeztük Dummel Ottót, a pol- Ez azt is jelenti, hogy a március 24-én
gármesteri hivatal mûszaki osztályának tartandó piac már nem az Ifjúság téren
lesz megtartva, hanem a katolikus
vezetõjét:
– A városmag-rehabilitációs projektnek kegytemplom elõtti téren, a fedett piac,
négy programeleme van az önkor - illetve a Koptik Odó utcai rész pedig
mányzati részt illetõen. Eddig egy prog- marad a régi helyén.

» Mint minden építkezés, ez is kisebbnagyobb kellemetlenségekkel fog járni
a közlekedést illetõen is…
– Bizonyára lesznek parkolási nehézségek
is, de kérjük a lakosság megértését a cél
érdekében. Az üzletek árufeltöltését folyamatosan biztosítani akarjuk, de a személyautó-forgalom idõszakonként ki lesz
tiltva az építkezési területrõl. A gyalogo soknak viszont kénytelenek leszünk biztosítani a kijelölt ösvényeket, de az õ részükrõl is fokozott figyelmet kérünk.
» Meddig tart az építkezés?
– Ami elkészül, természetesen folyamatosan forgalom alá is kerül, az elsõ részek két-három hónap múlva fejezõdnek be és csak utána haladunk tovább.
Amikor itt, az Ifjúság téren már elkészülnek az új parkolók, csak akkor fogunk hozzá a 11 emeletesek parkolójá hoz. Így az ott lakók a lakásukhoz viszonylag közel tudnak majd parkolni. A
tervek szerint augusztus közepére készül el a teljes projekt, tehát az Ifjúság,
a Géfin tér és a 11 emeletes lakóházak
parkolója.
» LOSONCZ ANDREA
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Tíz éve a biztonság szolgálatában
Manapság egyre többet kell foglalkoznunk
a köz- és személyi biztonsággal, vagyont á r g y a i n k v é d el m év el . S ok a b et ör é s ,
mindinkább fel kell szerelnünk ingatlanainkat riasztórendszerrel, vagy más módon
ajánlott biztosítani értéktárgyainkat. Többek között vagyonvédelemmel foglalkozik
városunkban immár 10 éve a PannóniaSecurity Kft., melynek három tulajdonosát,
Joó Lászlót, Gál Lászlót és Kovács Gyõzõt
kérdeztük ebbõl az alkalomból.

ink számára a hagyományos, értesítési
jogkörrel bíró távfelügyeletnél magasabb
színvonalú és teljes körû biztonságot adó
szolgáltatást tudunk biztosítani. Riasztás és
támadásjelzés esetén a diszpécser azonnal
a kivonuló szolgálatot értesíti. A speciális
képzésben részesített gépkocsis járõr a riasztás helyszínére vonul, ahol a tetten ért
személyt a rendõrség kiérkezéséig visszatartja, illetve biztosítja a bûncselekmény
helyszínét.

» Milyen szolgáltatásokat tudnak nyújtani
az ügyfeleiknek?
– Fõ profilunk az õrzés-védelmi szolgáltatás,
mely feladatot képzett és vizsgázott vagyonõrökkel látjuk el. Cégünk szállítmánykísérésre is szakosodott, melyet elsõsorban
megbízóink a vasútépítés során vesznek
igénybe. Rendezvénybiztosítás területén is
állunk ügyfeleink rendelkezésére. Ugyancsak megbízhatóságot igénylõ szolgáltatásunk a takarítás, tisztítás, mely területen is
jelentõs referenciákkal rendelkezünk. A
fenti feladatok mellett gyengeáramú vagyonvédelmi rendszerek telepítésével is
foglalkozunk. A biztonságtechnikai rendszerek teljes palettáját kínáljuk, úgymint
behatolásjelzõ, tûzjelzõ, beléptetõ és hangosítási rendszerek, valamint strukturált és
egyéb gyengeáramú rendszerek. Nagy
hangsúlyt fektetünk az általunk telepített
rendszerek utóéletére, szaktanácsadással,
rendszeres és eseti karbantartásokkal, illetve szakszervizünkkel segítjük a zavartalan üzemeltetést. A kiépített rendszerek
hatékonyságának növelése érdekében
2003-ban elindítottuk távfelügyeleti szolgáltatásunkat. Igény szerint a telepített
behatolásjelzõ rendszerekre 24 órás felügyeletet tudunk biztosítani. A távfelügyelet vezetékes vonalon, GSM, illetve GPRS
rendszereken keresztüli jelzésfogadást jelent. A beérkezõ adatok kiértékelése után
a diszpécser értesíti az ügyfelet, vagy annak megbízottját, a technikai hibajelzésekrõl a technikusok kapnak értesítést, akik a
legrövidebb idõn belül meg tudják kezdeni
a javítást. Rendkívüli esetekben, illetve az
ügyfél távolléte esetén a helyileg illetékes
rendõrhatóság került kiértesítésre. 2010
novemberétõl a rendõrség nem tudja vállalni a kivonulást. Az így keletkezett biztonsági rést legújabb szolgáltatásunkkal, a
távfelügyeleti kivonuló-szolgálat felállításával kívánjuk pótolni. Szerzõdött ügyfele-
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» A riasztástól számítva mennyi idõn belül
érnek ki a helyszínre?
– Celldömölk és Alsóság területén 3-9 perc
alatti kivonulást garantálunk.
» Gondoltak arra, hogy szolgáltatásukat kiterjesszék a környezõ településekre is?
– A szolgáltatás kiterjesztésének megvalósítását a környezõ falvak polgárõrségeinek
bevonásával képzeljük el. A celldömölki
mûködésünk tapasztalatainak kiértékelése
utáni egyeztetõ tárgyalásokat kezdeményezünk az érintett településekkel. Celldömölk Város vezetõségét már értesítettük a
szolgáltatás beindításáról, Fehér László
polgármester úrtól pozitív visszajelzést
kaptunk. Jelenleg a Celldömölki Rendõrkapitánysággal és a városban mûködõ polgárõrséggel történõ egyeztetõ tárgyalások
elõkészítése folyik. A sikeres együttmûködési megállapodás garantálhatja, hogy április 1-jétõl már élõvé váljon ez a szolgálta tásunk is.
» Hány fõt foglalkoztatnak összesen?
– Cégünk az ország teljes területén nyújt
szolgáltatásokat. Celldömölkön és vonzás körzetében 50 fõ körül, országosan kb. 200
fõvel állunk szerzõdéses jogviszonyban.
» Milyen referenciákkal rendelkeznek?
– A tíz év során rengeteg élõerõs õrzés-védelmi referenciát sikerült gyûjtenünk.

Az elmúlt évtizedben többek között a Magyar Posta Zrt.-nek, a Magyar Államvasutaknak és kiemelt önkormányzati és álla mi intézményeknek is nyújtottunk szolgáltatást. Ami a technikai vagyonvédelmi
munkáinkat illeti, talán a legnagyobb referenciánk itt, Celldömölkön a Vulkán Gyógyés Élményfürdõ komplett gyengeáramú kivitelezése volt. Hozzánk tartozott a speciális beléptetõ rendszer kiépítése, a tûzjelzõ,
a behatolás-jelzõ, a videomegfigyelõrendszer, strukturált hálózat, szauna-felügyelet és kaputelefon-rendszer.
Egy nagyon összetett és országosan egyedülálló rendszerünk mûködik a pápai
székhelyû Agroprodukt Zrt.nél. E cégnek Veszprém
megyében kilenc telephelyen építettünk ki videomegfigyelõ rendszert, mely
összesen 168 kamerából és
11 digitális képrögzítõbõl
áll. A kiépített rendszerek
online felügyeletét külön az
erre a célra létrehozott diszpécserszolgálatunk látja el.
A telepek közötti kommunikációt mikrohullámú magánhálózat letelepítése biztosítja. A technikával védett telepeken a video-rendszer kiváltotta az élõerõs õrzést. A diszpécser felügyeli a frekventált kamerák képeit és szükség szerint
a helyszínre irányítja az „elfogó járõrt”.
Technikus munkatársaink 15 éves tapasztalata és az általunk telepített rendszerek
megbízhatósága garantálja a zökkenõmentes üzemeltetést.
» Beszélgetésünk apropója, hogy 10 éve
alapították a céget. A kerek évfordulón az
ünnepelt kínál ajándékot ügyfeleinek. Mirõl is van szó?
– A 10 éves évforduló apropóján valóban
úgy gondoltuk, hogy megajándékozzuk leendõ ügyfeleinket: akik még nem rendelkeznek riasztórendszerrel, azok számára
60.000 forint értékben vállaljuk a rendszer
kiépítését és karbantartását. Ez elegendõ
egy lakáshoz, üzlethez, de családi házhoz
is a fõbb elemeket biztosítani tudjuk ebben
az összegben, ha egyéb kiegészítõ szolgáltatásokra van igény, az már egyéni megbeszélés tárgyát képezi. Felhívnám az olvasók figyelmét továbbá arra is, hogy aki
bõvebben szeretne tájékozódni szolgáltatásainkról, megújult honlapunkon megteheti, címünk: www.pannonia-security.hu.
» LA
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» KÖZÉLET

Megtartják a középiskolákat
AZ

ÁTALAKÍTÁS AZ OKTATÁS SZERVEZÉSÉT JELENTI

S z e r k e z e t i á t a l a k í t ás o k a t i s t e r v e z a z
ö n k o r m á n y z a t az i n t é z m é n y e k v o n a t k o z á s á b a n , a k é p v i s el õ - t es t ü l e t
e l v i d ö n t é s t h o z o t t a k ét k ö z ép i s k o l a
ö s s z e v o n á s á r ó l . A d i ák o k t o v á b b r a i s
m e gs z o ko t t kö r n y e z e t ük be n , sa j át
épül etei kben tanulhatnak.

ti ki a mûködéshez szükséges öszszeggel. Mivel az önkormányzatnak
nem kötelezõ alapfeladata a közép iskolák fenntartása, felmerült második variációként, hogy átadják megyei fenntartásba, ekkor azonban a
megyei közgyûlés dönt a középiskolákról. Így elõfordulhat az is, hogy a
A 2011-es költségvetési koncepció- szintén gazdasági nehézségekkel –
ban 165 millió forint tárgyévi hiányt egymilliárd forintos hiánnyal – küszmutatott tavaly decemberben a vá- ködõ megyei közgyûlés dönt az iskoros büdzséjének mûködési mérlege, la megszüntetésérõl vagy átalakítáamelyet a képviselõ-testület döntése sáról. Celldömölk a megye szélén
értelmében nulla vagy pozitív szaldó- fekvõ kisvárosként nem túl jó pozícival kívántak elfogadni. Ennek érde- ókkal indulna a megye többi középkében az egyeztetések után több ha- iskolájával szemben. A város hosszú
tározatot hoztak, amelyek megtaka- távú érdeke az, hogy megtartsa a
rításokat jelentenek, ezek egy része középiskoláit. Így a harmadik esheaz intézményhálózatot érinti.
tõséget választva az önkormányzat
– Az ország minden önkormányzata vonja össze az intézményeket a leghasonló gondokkal küzd, mint a cell- ké zen fek võbb és gaz da sá go sabb
dömölki: a kiadáscsökkentés érdeké - mûködtetéssel.
ben át ala kít ják az in téz mé nye ik – A diákok továbbra is az eddig megstruktúráját. Több helyen középisko- szokott környezetükben tanulhatnak
lákat szüntetnek meg vagy vonnak tovább, a gimnazisták maradnak a
össze, hiszen a korábban az óvodák- gimnáziumban, a szakiskolások a sara és általános iskolákra jellemzõ de- ját épületükben. Az átszervezés nem
mográfiai hullám, a gyermekek lét- az épületeket, hanem a személyi ki számának csökkenése elérte ezt az hatásokat jelenti – emeli ki a városis ko la fo ko za tot is – tud tuk meg vezetõ. – Jelenleg mintegy 680-an
járnak a két középiskolába, ehhez és
Fehér Lászlótól.
A vá ros pol gár mes te re el mond ta: az igényekhez mérten, a képzési pahárom lehetõség állt elõttük. Meg- lettához igazodva kell kialakítani az
tartják önállóan a középiskolákat, és egyes tagintézmények osztályszertovábbra is az önkormányzat egészí- kezetét. Az elképzelések szerint vál-

Pályázati felhívás
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár Diák-Szín-Tér címmel megrendezi a kemenesaljai ifjú tehetségek mûvé szeti fesztiválját. A rendezvény idõpontja
2011. április 15-16. Helyszíne a mûvelõ dési központ színházterme. A fesztiválra
olyan gyermekek és fiatalok jelentkezhetnek (10-22 év), akik szeretnék megmutatni tehetségüket, tudásukat a következõ
kategóriákban:  komolyzene (ének és
hangszer)  könnyûzene (magánének és
zenekar)  vers- és prózamondás  színházi elõadás (jelenet, történet, drámajá-

ték max. 10 percben) népmûvészet
(népzene, néptánc, népdal)  tánc- és
mozgásmûvészet (egyéni és csoportos)
 valamint egyéb színpadi produkció. A
versenyzõk teljesítményét helyi és meghívott szakemberekbõl álló zsûri értékeli
majd kategóriánként. A fesztiválhoz kapcsolódóan a Diákecset 2011 címû képzõ mûvészeti pályázatra is lehet jelentkezni
különbözõ technikával készült és tetszõleges témájú alkotásokkal (egyénenként
max. 3 pályamû). Jelentkezési illetve a
pályázat beadási határidõ: április 8., péntek. Bõvebb információ a mûvelõdési központban Tóth Andreánál.

tozik a vezetõi struktúra, az intézményvezetõt tagiskola-vezetõ segíti,
és a feladathoz mérten alakulnak át
a tantestületek is. Fontosnak tartom,
hogy mód lesz a két intézményegységben az áttanításokra, az oktatás
együttes szervezésére. Szakképzett
pedagógusaink a meghatározott óraszámoknak megfelelõen biztosítják
továbbra is az oktatást a középiskolai fo kon, pél dá ul fel ké szít ve az
emelt szintû érettségire, a szakmai
továbbtanulás lehetõségére.
Az országban számos példa van arra,
hogy egy középiskolában folytatnak
gimnáziumi, szakközépiskolai és szakmunkásképzést egyaránt, emelte ki
a polgármester. Példa van arra is –
így fel me rült a kép vise lõ-tes tü let
elõtt –, hogy az általános iskolát vonják össze a gimnáziummal, biztosítva
a felmenõ rendszerû oktatást. A három önkormányzati iskola összevonása után és a kistérségi iskolákból
érkezõ gyermekekkel együtt azonban már jelentõsen megnõtt a városi iskola létszáma, így a gimnáziummal együtt már túl nagy intézmény
alakult volna ki.
Az átszervezéshez ki kell kérni a me gye, a szakértõ, az iskola pedagógusai, tanulói és szülõi közösségeinek
véleményét. Az eljárás lefolytatása
után lehet végleges döntést hozni,
és megkezdeni az átszervezést.

Köszönetnyilvánítás
A Celldömölkön mûködõ Új Barátok
Alkoholizmus Elleni Egyesület köszöni,
hogy jövedelemadója 1%-ával támogatta egyesületünk emberbaráti
tevékenységét. Amennyiben ebben
az évben is egyesületünket támogatja
adója 1%-ával, elõre is köszönjük.
» ZÁBRÁDI ISTVÁN TITKÁR
ÉS SZÍH KÁLMÁN ELNÖK

Elõzõ számunk nyertese: Szûrszabó
Csilla, Celldömölk, Ifjúság tér 5. I/7.
Gratulálunk! Nyereményét átveheti a
Sörgödörben.
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Szakmai csúcson, pénzhiánnyal küszködve
Mióta Sitkérõl Celldömölkre költöztek,
figyelemmel kísérjük a Soltis Színház
munkáját. Úgy mûködnek õk is, mint
az élet: egyszer fent, másszor – amikor
az összeszokott csapatból távoznak a
kulcsemberek, akkor – lent. Most éppen szakmai csúcsra jár a színház, külföldi vendégszereplések, megmérettetési lehetõségek egész sora állna
elõttük, ha éppen anyagi lehetõségeik
is megengednék. Merthogy hiába a
szakmai sokszínûség, ha „szegény az
e k l é z s i a ” . É p p e n e z é r t s z e rv ez n e k
plusz elõadásokat, hogy a sok lehetõség közül legalább egyre, az általuk
l egsz ínv on al asabbn ak ítél t norvég
Tromsöben tartandóra kijuthassanak.
Errõl Nagy Gábor, a színház vezetõje a
következõket nyilatkozta:
– Elmondhatom, hogy ebben az évben
elértük, hogy kellõképpen felfigyelt

ránk a világ: áprilisban van pl. egy spanyolországi nemzetközi fesztiválra
szóló meghívásunk, az Álomevõkkel.
Ugyanezzel a darabbal szeretnénk kijutni júniusban a norvég tromsöi világfesztiválra. Ez az Amatõr Színházak Világkonferenciája lesz, és amíg a konferencia zajlik, társrendezvényként a
társulatok a produkcióikat adják elõ.
Ide a tánc- és mozgásszínházi mûfajban 41 színház jelentkezett, ebbõl a
41-bõl választották ki a mi produkciónkat. Mi képviseljük Magyarországot. A
fentieken kívül lehetõségünk lenne
még, hogy eljussunk a társulattal Kairóba illetve Potsdamba, de ezekrõl –
anyagiak híján már lemondtunk. Számunkra a tromsöi fesztivál lenne lényeges, és ennek érdekében március
17-én tartunk délelõtt 10 órakor és
délután fél háromkor egy-egy elõ-

adást a mûvelõdési ház színháztermében, melyen az új darabunkat, A kerekerdõ négyszögletesítését mutatjuk
be a szokásos, 600 forintos jegyáron,
március 29-én délután 3 órától pedig
A dzsungel könyvét játsszuk ugyanitt,
a színházteremben. Ez a mesefesztiválnak lesz egy elsõ, versenyen kívüli
elõadása. A fentieken kívül kibocsátunk ún. támogatói jegyeket 2000,
5000, 10000, 20000 és 50000 forint
értékben, és reméljük, vannak színháztámogató vállalkozók, akik élnek
is a lehetõséggel, és e jegyek megvásárlásával támogatnak bennünket.
Kérjük a közönséget, aki tud, jöjjön az
elõadásainkra, ezzel is elõsegítve kijutásunkat Norvégiába, hogy öregbíthessük szûkebb pátriánk, Celldömölk
hírnevét.
» LOSONCZ ANDREA

A nemeskocsi Cigány Madonna Oberschützenben
mûvelõdési központ igazgatója köszöntötte a megjelenteket. A kiállítást dr. Miklós Tibor nyitotta meg.
Megnyitójában méltatta Illés Erika
mûvészetét: beszélt a zene határokon átnyúló, nyelveken túlmutató
mindenhatóságáról – a képzõmûvészetet pedig a szem zenéjének nevezte. Amíg Erika karácsonyi tematikájú képein a sötétebb színek, a bar2011. március 1-jén nyílt önálló tárla- na és az óarany dominálnak, legfrista Il lés Eri ká nak a bur gen lan di sebb alkotásain inkább az üde zöld, a
Oberschützenben. A Fények címû ki - légies szürke, a halványsárga és a feállításra sokan kíváncsiak voltak a hér a meghatározó. A mûvésznõ legBurgen landban élõ ma gya rok. Dr. újabb bronzszobra, a Cigány Madonna
Josef Wiedenhofer, az oberschützeni látni engedi a korán anyává érett nõt:

WEBLAPOK FORDÍTÁSA
ANGOL,
NÉMET ÉS OLASZ NYELVRE
Érd : 06 70/333–0080
telefonszámon.
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a varkocs, a jellegzetes arcforma, a
hattyúnyak, a keskeny vállak mind a
fiatal lányt idézik, de a mellén már
ott van a gyermek. Nem érett nõt látunk, inkább egy fiatal lányt, akit
csak a gyermeke tett felnõtté.
Dr. Miklós Tibor röviden bemutatta
városunkat, és beszélt a vendégcsalogató Ság hegyrõl, a borról, a Vulkán
fürdõrõl, a kismáriacelli templomról,
kolostorról, Erika köztéri szobrairól. A
burgenlandi kiállítás pozitív fogadtatásra lelt, reméljük, a továbbiakban
is gyümölcsözõ lesz ez az osztrák
kapcsolat.
» LA

Kedves Olvasóink!
Celldömölk Város Önkormányzata nehéz anyagi gondokkal küzd. A fentiek egyik
következménye, hogy a helyi médiumok március 1-jétõl egy cégbe tömörültek, a Városi
Televízió Celldömölk Nonprofit Kft.-be. Jelenleg az anyagi helyzet ismeretében apróbb viszszalépésekre kényszerül az önkormányzat lapja, az Új Kemenesalja is. Több lehetõséget
felvázolva arra a következtetésre jutottunk, hogy a folyamatos megjelenés biztosítása
érdekében, és hogy továbbra is színesben jelenhessen meg a lap, a papírminõség terhére
lépünk vissza – tehát vékonyabb lesz az újság, ezzel jelentõsen csökken a nyomdai elõállítás költsége. Ez azonban nem befolyásolja a tartalmi színvonalat, és bízunk benne, hogy
továbbra is hû olvasóink maradnak. Köszönve megértésüket, üdvözlettel,
» GYÖRÉNÉ LOSONCZ ANDREA FELELÕS SZERKESZTÕ
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március 15. (kedd) 10.00 óra
Ünnepi mûsor az 1848–49-es szabadságharcosok dombormûve elõtti téren.
Beszédet mond: Fehér László polgármester. Az ünnepség után koszorúzás az
1848–49-es hõsök sírjánál a katolikus
temetõben.
 március 15-tõl 31-ig látogatható a
Celldömölk sajtótörténete címû kiállítás,
mely válogatás helyi gyûjtõk anyagából.
Helyszín: KMKK elõcsarnoka
 március 19. (szombat) 19.00 óra
Halász-Eisemann-Békeffi: Egy csók és
más semmi – zenés vígjáték a Budapesti Bulvárszínház mûvészeinek elõadásában. Helyszín: KMKK színházterme.
 március 22. (kedd) 18.00 óra és
20.30 óra – X–faktor mini gála .
Közremûködnek: Wolf Kati, Király L.
Norbert és Takács Nikolas. Helyszín:
KMKK színházterme.
 március 24. (csütörtök) 10.00 óra
Ifjúsági komolyzenei hangverseny Erkel
Ferenc zeneszerzõ mûveibõl. Közremûködik: a Szombathelyi Szimfonikus
Zenekar. Helyszín: KMKK színházterme.
 március 25. (péntek) 18.00 óra
Sodrásban – történet a katonákról és
emlékezés a magyar honvédekrõl.
A Marosvásárhelyi Táncszínház mûvészeinek elõadása. Koreográfus: Könczei
Árpád. Helyszín: KMKK színházterme.


március 26. (szombat) 9.00 órától
12.00 óráig – Babaruha-börze. Helyszín:
KMKK elõcsarnoka. Bõvebb információ:
telefonon: 06 70/334-8856, vagy a
06 70/615-9578-as számokon.
 március 26. (szombat) 18.00 órától
24.00 óráig – Táncház. Közremûködnek:
Varga Albin, a Gencsapáti Hagyományõrzõ Néptáncegyüttes vezetõje és
a Boglya Népzenei Együttes. Helyszín:
KMKK színházterme.

» MÛVELÕDÉS

„Volt egyszer egy mesebolt…”
A Városi Általános Iskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat a korábbi
évek szép hagyományát megõrizvén,
idén is megrendezte a kistérség nagycsoportos óvodásai számára a Gazdag
Erzsi Szavalóversenyt. A tradicionális
rendezvényre február 19-én a környék
óvodáiból 56 iskoláskor elõtt álló versszavaló gyûlt össze. A Városi Óvoda tagintézményei mellett a Hajnalcsillag
Evangélikus Óvodából, a környék településeirõl, Mersevátról és Kemenesmagasiból is érkeztek versenyzõk. A
több éves múltra visszatekintõ rendezvény gyökerei a Gáyer Gyula Általános
Iskola mûködésének idejére nyúlnak
vissza. A verseny célja Gazdag Erzsi mûveinek továbbörökítése, az irodalmi
nyelv és a szép magyar beszéd használatára való nevelés, hiszen a nyelv ápolását nem lehet elég korán elkezdeni. A
rendezvény elején Danka Adél, az álta lános iskola igazgatója köszöntötte a
megjelenteket, majd kezdetét vette a
megmérettetés. Idén, a jelentkezõk
nagy száma miatt kétfordulós volt a

verseny, az elõdöntõben csoportokra
osztva szavalták el az óvodások a költõnõ egy-egy versét, majd a kilenc legjobban szereplõ versmondó továbbjutott a
döntõbe, ahol a nagyközönség elõtt is
megmutathatták tehetségüket. Amíg a
zsûri meghozta döntését, addig az általános iskola második osztályosai zenésverses mûsorszámokkal kedveskedtek a
gyerekeknek, akik már izgatottan várták az eredményhirdetést. A versmondó
verseny szervezõi – az általános iskola
második osztályos tanítónõi – senkit
sem engedtek haza üres kézzel, emléklappal és ajándékkal köszönték meg a
résztvevõknek a felkészülést és a szép
szereplést.
A szavalóversenyen a következõ eredmények születtek:
1. helyezett: Horváth Levente,
2. helyezett: Révfi Dalma,
3. helyezett: Szabó Márton.
Különdíjasok: Nemes Réka, Lampért
Mátyás, Csillag Kinga, Kuthi Mira, Szép
Daniella, Molnár Stella.
» VAJDA ZSUZSA

Fergeteges jókedv farsang farkán
A hagyományoknak megfelelõen idén
is megrendezte farsangbúcsúztató,
férfiakat számûzõ Farsangfarki aszszonypartiját a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár. A kizárólag
hölgyek szórakoztatására rendeltetett
rendezvényre február 25-én várták a
szebbik nem képviselõit.
A férjeket otthonhagyó, mulatozásra
összegyûlt asszonyokat Pálné Horváth
Mária intézményvezetõ köszöntötte,
majd kezdetét vette a vidám, beszél getõs, falatozós este, melynek során a
hölgykoszorú tagjai lábaikat sem
hagyták pihenni. A táncra perdüléshez
szükséges talpalávalót a Koktél Duó
biztosította. Az esti program színesítéseként sztárvendégek is érkeztek a
rendezvényre, a Kemenessömjéni
Asszonykóros nõi ruhába öltözött férfitagjai csaltak mosolyt az arcokra.

Zenés, táncos produkciójukban jól ismert slágereket elevenítettek meg,
látványos koreográfiával fûszerezve.
Elõadásuk végén az asszonyparti
résztvevõit is táncba hívták, tovább
tetézve a felhõtlen jókedvet.
» REINER ANITA
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Volt egyszer egy iskola...
AZ ISTENI SZERETET LEÁNYAI TÁRSULATA CELLDÖMÖLKÖN 2.
Az ostffyasszonyfai kötõdésû Kálmán M.
Szalézia nõvér (1906-1993) szintén ezer
szállal kapcsolódott városunkhoz. Kisgyermekként, még Kálmán Mária néven,
a celli leányiskolában folytatta tanulmányait, és itt került elõször kapcsolatba az
Isteni Szeretet Leányai Társulatával.
„A húsvéti lelkigyakorlat
nagy hatással volt rá. A
nyári szünetben minden
szabadidejét a celli
kegytemplomban töltötte. Augusztusban már
felvételét kérte a kongregációba.” (A rend budapesti, Viola utcai zárdájának nekrológjából.
Ta lán nem meg le põ,
hogy Szalézia nõvér pedagógusi pályája is Cell dömölkön indult, ahol
tizenhárom éven át tanított a római kato li kus
pol gá ri
le ány is ko lá ban
(1930–1943), miközben a zárda Széchenyi utcai épületében lakott. Késõbb a front átvonulását is ebben a
rendházban, valamint ostffyasszonyfai
rokonai körében vészelte át. 1957-ben
részt vett az 1932-ben Celldömölkön
végzett növendékek 25 éves találkozóján. Diákjai mindig há lás szeretettel
gondoltak vissza rá.
A celli római katolikus polgári leányiskolában magas színvonalon folyt az oktatás. Az itt szerzett bizonyítványoknak
nagy értéke volt: négy polgárival már
szinte bárhol el lehetett helyezkedni a
környéken. Az indított osztályok száma
mindig az éppen aktuális jelentkezõi
létszámhoz igazodott. Az iskola igazi közösséget teremtett. A túlnyomóan kato likus vallású diákság körébõl nem voltak
kizárva a más vallásúak sem. Az összetartozás érzését az iskolai egyenruha is
erõsítette: a leányok sötétkék, rakott aljat hordtak matrózgalléros blúzzal és
mandzsettával, s ha azt a tanóra megkívánta, ruházatuk elé vett köténnyel. Ünnepségeik alkalmával Bocskai-blúzt viseltek, valamint egy kicsiny sapkát,
amelynek elején egy jelvény volt „Ora
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et Labora” (Imádkozzál és dolgozzál)
felirattal. Az iskolai egyenruhát a szülõknek maguknak kellett beszerezniük.
„A háborús idõkben ez nem volt könynyû. A Mama elment a pápai piacra,
ahol sikerült vennie egy klott bélésû papi reverendát. A belsejébõl lett az
egyenruha, a külsejét
pedig köténynek varrtuk
meg.” (Török Erzsébet
hajdani celli polgáris diák visszaemlékezése.)
A vallásos nevelésre –
érthetõen – rendkívüli
figyelmet fordítottak. A
ta nu lók nak
kö te le zõ
volt a városi kegytemp lom rendszeres látoga tása, ahol az esperes úr
a mise elõtt elkérte a
könyvecskéiket, amiket
csak a mise után kaptak vissza a részvételt igazoló aláírással. A mai zeneiskola közeli épületében mûködött a Katolikus Ház, ott is gyakoriak voltak a
vallásos foglalkozások. Az iskola eme letén ugyancsak volt egy felszentelt
kápolna, ahol mindennap miséztek az
apácákkal. (Ezeket az idõket idézi az
emeleti mennyezeten pár éve elõbukkant korabeli freskó, amelyen Szent
István ajánlja fel a koronát a magyarok
Nagyasszonyának.)
Minden osztályban feszület volt látható.
A hittanórákat a negyvenes években
László Dániel, majd Becse Gaszton tartotta, akik a bencés kolostorból jártak át
az iskolába. „Dani bácsit” különösen szerették a gyerekek, gyakran énekelték
vele kedvenc nótáját: „Megfejtük a teheneket, megfejtük a kecskét/Hogy vi gyünk át Cédömõkre egy kis jó tejecskét.
/Vedreinkkel utrakelve egy patakhoz
értünk,/S minden kanna tejbe három
kanna vizet mértünk!/Nem láttuk, hogy
ott a vízbe’ még békák is vótak,/S ott a
tejbe, mint az álom, szépen kuruttyótak.” (Török Erzsébet visszaemlékezése.)
Bár gyermekcentrikus elve alapján ne velték õket, a diákok korántsem voltak
elkényeztetve. A tantermeit minden

osztály maga takarította. Mezõgazdasági óráik keretében az iskola virágait
gondozták, és veteményeskertjét mû velték. Rájuk hárult az osztályok díszítése is: ezt saját maguk által szedett és
hozott mezeivirág csokrokkal oldották
meg. Fegyelmezni szinte alig kellett, az
órák meghitt és tiszteletteljes légkörben zajlottak. „Eszünkbe sem jutott
volna a rendbontás, ez akkor nem volt
divatban. Erzília nõvér, a némettanárnõ
volt az egyik legszigorúbb, tõle nagyon
féltünk... Egy nagyobb botrányra emlékszem, amikor egy idõsebb lány kezébe az utcai vonulás közben egy fiúiskolás szerelmeslevélkét akart csúsztatni... De azt a lányt sem csapták ki.”
(Török Erzsébet visszaemlékezése.) A
diákok az utolsó pillanatig rendkívüli
módon kötõdtek iskolájukhoz, mely közösséget teremtett, sokré tû, magas
szintû tudásanyagot közvetített, és életük végéig meghatározta legtöbb erkölcsi döntésüket. 1948. június 16-án a
minisztertanács kimondta az iskolák államosítását, így a celldömölki katolikus
leányiskola is erre a sorsra jutott. S bár
késõbb Eötvös Lóránd Általános Iskola
néven mûködött tovább, a celli polgá rok számára még hosszú évtizedeken
keresztül csak „a lányiskola” maradt,
ahol az oktatás minõségét is sikerült
szinten tartani.
Az intézményt 2007-ben beolvasztották
a Celldömölki Városi Iskolába, s ez teszi
szükségessé azt a hamarosan kezdõdõ
rekonstrukciót, amely szintén jelentõsen
változtat majd az épület karakterén.
Mégis, az öreg falak közé lépve még
mindig ugyanolyan kézzelfoghatóan érzékelhetõ a múlt, mint ahogyan az
Szalézia nõvér idejében lehetett. S bár
az épület hajdan gazdagon díszített lépcsõházának és mennyezetének freskóit
jelenleg mészréteg takarja, bízom benne, hogy ez is lekerülhet egyszer, s az
épület egy napon majd újra régi pompájában fogadhatja látogatóit. Mindannyiunk érdeke, hogy ez a Celldömölk kultúrtörténetében szinte páratlan, nagymúltú
intézmény az új keretek között is meg
tudja õrizni identitását.
(A

KÉP HEGE KÁROLYNÉ TULAJDONA.)

» KUPI MIKLÓS
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Elégedett-e a város közbiztonságával?

»KÉRDEZ: REINER ANITA

»FOTÓ: HÖMÖSTREI PÁL

Lacza
Péter

Én átlagon felülinek ítélem
meg Celldömölköt a közbiztonság tekintetében. Az ország többi részében szerin tem sokkal rosszabb a helyzet, például Borsod megyé ben is. Az a pár bûncselekmény pedig, amit az újságban olvasok, mindenhol elõ fordul. A bolti lopások és a piaci zsebtolvajlások száma –
úgy tudom – csökkent, ezenkívül néhány falopásról hallottam. Sajnos, sok az állástalan, nehéz a megélhetés, némelyek ezért kényszerülnek
lopásra. Munkahelyteremtéssel biztos, hogy csökkenne a
bûncselekmények száma.

Erdélyi
Antalné

Elégedett vagyok a város és
az alsósági városrész közbiz tonságával is. Betöréses lo pás ugyan elõ-elõfordul, de
ezek száma egy ekkora településen elenyészõ. Szerintem
a gépkocsi feltörés sem na gyon jellemzõ, talán a rend õrök rendszeres járõrözésének köszönhetõen. Úgy gondolom, hogy a közbiztonság
szintjét még térfigyelõ kame rákkal lehetne javítani, és elsõsorban arra lenne szükség,
hogy az önkormányzaton kí vül a vállalkozók is beszálljanak ennek költségeibe, hi szen az õ vagyonukat védené
velük a város.

Közbiztonsági kép a Kemenesalján
Városunk és környékének közbiztonságáról Erõss Elemér rendõr alezredes, a celldömölki rendõrkapitányság közrendvédelmi és közlekedésrendészeti osztályának vezetõje adott tájékoztatást.
A celldömölki rendõrkapitányság illetékességi területének közbiztonsága az elõzõ évekhez képest lényegesen nem változott. A területen olyan súlyos bûncselekmény, amely a lakosság biztonságérzetét negatív irányban befolyásolta volna – például emberölés, sú lyos rablás –, nem történt. Tavaly egy olyan esetet regisztráltak,
amely az azt megelõzõ években nem volt jellemzõ: egy idõs korú
személy sérelmére követtek el rablást. Az ügyet a kapitányság
nyomozói felderítették, az elkövetõ csoportot elfogták, jelenleg
bírósági szakaszban van az ügy. Ha a statisztikát nézzük, akkor sajnálatos módon 2010-ben az elõzõ évekhez viszonyítva a rendõr kapitányság területén nõtt ugyan a bûncselekmények száma, de
azon esetek száma emelkedett, amelyek tulajdonképpen a külsõ
szemlélõ számára nem vehetõk észre. Azaz nem közterületen történtek és nem erõszakos bûncselekmények voltak. A közbiztonsági háló program pozitív hatása jelentõsen érezhetõ a területen. A
fokozott rendõri jelenlétnek köszönhetõen például Jánosháza körzetében a bûncselekmények száma két év alatt 50%-kal csökkent.
A fokozott ellenõrzést Celldömölkre is kiterjesztették, a lakosság
tapasztalhatja, hogy városunkban ide vezényelt, idegen rendõrök
is teljesítenek szolgálatot. Ez a közbiztonság mellett a közlekedési helyzetre is pozitív irányban hatott és hat a mai napig is.
» PH

Czikiné Seres
Anna

Nem mondanám jónak a város közbiztonságát, ugyanis
én félek. Egyedül élek, és
sajnos sok lakásbetöréses
esetrõl hallani. Az ember félti
az értékeit, a betöréses lopásoktól én is tartok. Tudom,
hogy a rendõrök és a polgárõrök rendszeresen járõröznek, ez nyújthatna is némi
biztonságérzetet, de azért
óvatosságból többféle zárral
fel van szerelve az ajtóm,
mert jobb félni, mint megijedni. A közlekedés terén
sincs olyan nagy biztonság a
városban, mert néhány autós
sajnos nagyon vadul hajt a
központban.

Rózsavölgyi
Roland

Tavalyelõtt betörtek a cukrászdámba, és a tettesek azóta sem kerültek rendõrkézre, így nekem sajnos ilyen tapasztalatom is van a város
közbiztonságával kapcsolatban. Ezt leszámítva nem panaszkodom, hiszen a rendõrök korrektek, és szerintem
eleget is járõröznek. A város
méretéhez és lélekszámához
viszonyítva Celldömölk egy
nyugodt, békés település,
zsebtolvajlásról, autófeltörésrõl, és egyéb bûncselek ményrõl sem nagyon lehet
hallani. Összességében tehát
megfelelõnek találom a város
közbiztonságát.

Anyakönyvi hírek
Celldömölk Születés: Gyurák Péter és Herold Csilla leánya:
Bíborka, Böröcz Csaba és Markocsányi Judit Csilla fia: Csaba,
Benkõ Jenõ és Minka Zsanna leánya: Boglárka Anna, Biczó
Krisztián és Várkonyi Helga leánya: Gréta, Hodvogner István és
Mihácsi Ildikó fia: András, Remport Zsolt és Ölbei Erzsébet Ilona
fia: Zalán. Halálozás: Molnár Kálmánné sz. Zsirai Ida, Czirok
László, Lenzsér Béla János, Horváth Ferenc Zoltánné sz. Nagy
Ibolya Mária, Somogyi Zoltánné sz. Vörös Erzsébet, Reiner
Aladárné sz. Bánhalmi Julianna, Horváth Sándorné sz. Lengyel
Magdolna, Bakonyi Gézáné sz. Szenes Ilona, Holpert Jenõ,
Ruzsa Ida, Hajas Miklósné sz. Petõ Magdolna, Major Imréné sz.
Nagy Irén, Szabó Jenõné sz. Horváth Rozália Gizella. Boba
Halálozás: Kókai Béláné sz. Cirok Erzsébet. Csönge Halálozás:
Németh Ernõné sz. Pákai Anna. Egyházashetye Halálozás:
Gõcze Zsigmond. Jánosháza: Születés: Kulcsár Zsolt és Beledi
Amanda leánya: Sára, Pintér Zoltán és Szabó Renáta fia:
Levente. Halálozás: Hende Imréné sz. Papp Rózsa, Kiss János,
Szabó Rózsa. Kemenesmihályfa Halálozás: Kovács Istvánné sz.
Kovács Lenke. Kenyeri Halálozás: Horváth Istvánné sz. Lévai
Mária. Köcsk Halálozás: Holpert Károlyné sz. Csarmasz Valéria.
Mersevát: Születés: Bókkon Lajos és Fodor Judit fia: Máté.
Halálozás: Czuppon Szabolcsné sz. Horváth Judit. Szergény
Halálozás: Berecz Dezsõ Jenõné sz. Szabó Etelka.
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Messze került a döntõ asztaliteniszezõinktõl
Celldömölki VSE-Swietelsky-Wewalka –
SVS Niederösterreich 3:6. - Celldömölk,
asztalitenisz Szuperliga-mérkõzés, elõdöntõ, 1. találkozó, vezette: Szentgyörgyi, Bencsik.
Páros: Lindner, Fazekas – Habesohn,
Fegerl 0:3 (-9, -10, -10). Nem várt vereséggel rajtolt a celli kettõs (0-1).
Egyéni, 1. kör: Kriston – Habesohn 0:3
(-5, -11, -9). Az osztrák játékos min den tekintetben jobb volt Kristonnál
(0-2). Lindner – Fegerl 3:2 (7, -7, -8, 4,
6). Lindner nehéz gyõzelmet aratott

(1-2). Fazekas – Chen 0:3 (-5, -12, -7).
A kínai játékos stílusa nem feküdt Fazekasnak (1-3). 2. kör: Lindner – Habesohn 3:2 (-3, -9, 9, 7, 6). Lindner hatalmasat küzdött, 0-2-rõl tudott fordítani
(2-3). Kriston – Chen 0:3 (-8, -3, -4).
Nem tanúsított komoly ellenállást a
celli játékos (2-4). Fazekas – Fegerl 1:3
(-9, 5, -12, -12). Fazekas kicsit túlizgulta a meccset, Fegerl higgadtabban játszott (2-5). 3. kör: Lindner – Chen 3:1
(5, 14, -5, 10). Az este leglátványosabb meccsét vívta a két játékos. Szik-

rázó, szórakoztató játéknak, és celli
gyõzelemnek örülhettünk (3- 5).
Fazekas – Habesohn 2:3 (-7, 7, -6, 9, 8). Szoros meccs volt, az osztrák jobban koncentrált (3-6).
Gyõzött: Lindner 3, illetve Chen 2,
Habesohn 2, Fegerl és a Habesohn –
Fegerl páros.
A vendégek, a világbajnok Werner
Schlager nélkül is nyerni tudtak, a visszavágón már csak a csodában bízhat
a celli gárda.
» CSUKA LÁSZLÓ

Hérincs Zsolt Ko sár lab da Em léktor na
2011. március 12-én, szombaton rendezi a Kemenesaljai Kistérség Egészséges Életmódért Közhasznú Alapítvány a hagyományossá vált Hérincs
Zsolt Kosárlabda Emléktornát. A hetedik alkalommal rendezendõ tornán a
nyugat-dunántúli régióból érkezõ csapatok vívhatnak meg egymással, a fi-

atalon elhunyt tehetséges kosaras,
Hérincs Zsolt emléke elõtt tisztelegve.
Ezen a játéknapon a férfiak selejtezõit bonyolítják az Alsósági Sportcsarnokban, reggel 8 órától. A csoportokból továbbjutó együttesek április 2-án
ismét megmérkõznek egymással a
középdöntõben és a helyosztókon.

Aggódniuk a hölgyeknek sem kell,
hisz április 16-án õk vehetik birtokba
a csarnokot, ekkor rendezik ugyanis a
nõi szakág küzdelmeit. A torna valamennyi játéknapjára a belépés ingyenes, a szervezõk szeretettel várnak
minden kosárlabda-rajongót!
» CSUKA

Lendületes tavaszi kezdés focistáinknál
Zalaegerszegi FC II. - Celldömölki VSE 22 (2-1) Zalaegerszeg, NB III-as labdarúgó-mérkõzés, 40 nézõ Bakony-csoport
16. forduló. 2011. március 06. Vezette:
Keszthelyi Tamás (Nagy Gábor, Fülöp
Zoltán). Zalaegerszeg: Szabó Á. – Mátyás, Nánási, KESZEI, Kocsis – Simon,
Balogh (Mavolo 71. p.), Horváth R.
(Jasarevic 61. p.), SZABÓ P. – CEBARA,
Németh M. (Szabó B. 85. p.). Edzõ: Balázs Zsolt. Celldömölk: Tóth J. – Mayer,
GYÕRVÁRI, Györkös, Sebestyén R. –
Csákvári, SZILÁGYI, Enyingi (Gaál 71.
p.), Süle, KALCSÓ – KOCSIS. Edzõ:
Csákvári Zsolt.
Góllövõ: Németh Márió (7. p.), Cebara
Stefan (40. p.), illetve Kalcsó Gábor
(38. p.), Szilágyi Balázs (79. p.).
A tavaszi nyitányon folytatta kiváló
õszi idegenbeli szereplését a CVSE, ez úttal a Zalaegerszeg otthonából sike rült pontosan hazatérni. A viharos hi deg szélben, a ZTE stadion mögötti mû -
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füves pályán lejátszott találkozón az
egerszegiek léptek fel támadólag, de
vezetõ góljukat egy egyéni hiba elõzte
meg, egy nem túl erõs lövés kipattant
Tóth Jenõrõl és a közelben ólálkodó
Németh bepofozta azt a hálóba. A bekapott gól nem törte meg a cellieket,
egyre bátrabban játszottak, az NB II-es
Bõcsbõl frissen igazolt Szabó Ádám
többször is bravúrral védett. A 38. percben már õ sem tudta megóvni a hálóját a góltól, Györkös élesen belõtt lab dáját a végig agilisan mozgó Kalcsó Gábor fejelte a hálóba. Két perccel késõbb
ismét megadtuk az esélyt a hazaiaknak
arra, hogy gólt szerezzenek, Mayer
késlekedett a felszabadítással, az NB Iben is már bemutatkozott Cebara õt is
és a labdát is elsodorta és meg sem állt
vele a gólig. A második félidõben is inkább a Cell játszotta a kapura veszélye sebb játékot, a zalaiak mezõnyfölénye
meddõ volt. A kérdés csak az volt,

hogy elég lesz-e az idõ az újabb
egyenlítésre. A válasz igen, egy nagyszerû kontra játékban Kalcsó futott el a
baloldalon, kiváló beívelését Szilágyi
Balázs fejelte a hálóba. Az eredmény
már nem változott, de joggal gondolhatjuk azt, hogy nem egy pontot szereztünk Zalában, hanem kettõt ott
hagytunk. Az õszi 0-2 után a negyedik
helyen telelt zalaegerszegieket sikerült
jó játékkal meglepni, az eltérõ körülmények ellenére nemcsak a játékban,
de fizikálisan is felvettük velük a versenyt, ami biztató lehet a folytatásra
nézve is. Az elsõ hazai mérkõzésre
március 12-én kerül sor fél háromtól,
azzal a Balatonfüreddel, akiket õsszel
Füreden legyõztünk, akiknek soraiban
két volt celli focista is (Babics Zsolt,
Szabó Attila) hétrõl hétre pályára lép,
és akik a nyitó fordulóban a Büköt verték három góllal. Jó meccs lesz, nézzük
együtt, élõben!
» DOTTO
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Új Kemenesalja » 2011. 03. 11.

Alsóházban a lányok
MOGAAC Mosonszolnok – Celldömölki
VE -S wi etel sky 35- 25 (13- 13). Mosonszolnok, NB II-es nõi kézilabdamérkõzés, vezette: Büki, Nyéki.
Celldömölk: SZABÓ – Kazári 2, NÉMETH
V. 9, Szomorkovits A. 2, Vlasich 1, Farkas B., Farkas A. 5. Csere: Fülöp, Gõcze
6, Szabó M., Recse. Edzõ: Hegyi Gábor.
Remekül kezdte a találkozót a celldömölki csapat. Tízpercnyi játék után már
hat góllal is vezettek Hegyi Gábor játékosai. A folytatásban kissé szétesett a
csapategység, aminek a vége hazai
egyenlítés lett. A második félórában aztán bármit is akartak volna a celli a lányok, esélyük se nagyon volt a gyõzelemre. Ez elsõsorban nem az õ hibájuk,
hanem a mérkõzés játékvezetõinek köszönhetõ. Nagyon lejtett a hazai pálya,
zsinórban állították ki a vendégeket,

míg a mosonszolnokiaknál jóval elnézõbbek voltak. A kiállítási arány 3-12(!).
Ifi: 32-23 (16-9).


Ácsi Kinizsi SC - Celldömölki VSE 26-21
(12-9). - Ács, NB II-es férfi kézilabdamérkõzés, vezette: Jelitai, Kõbel.
Celldömölk: DÉNES – Németh, Bakonyi,
Benczik 2, SKODA 10, Kazári 4, Sali 1.
Csere: ORBÁN (kapus), Ludvig, Süle,
Rozmán 2, Berghoffer 2, Somlai. Edzõ:
Kósa Ottó.
A celliek jól kezdték a találkozót. Hoszszú ideig tartották magukat, de a támadójáték pontatlanná válása miatt egyre
inkább elhúzott az Ács. A második fél idõben is inkább a hazaiak akarata érvényesült, és hiába hajrázott nagyot a
Cell, nem sikerült a felzárkózás.
Ifi: 43-27 (25-13).
» CSUKA LÁSZLÓ

Irány a Liget!
A Sportcsarnokban február 12-én
elsõ alkalommal került megrendezésre a VulkánSport Egyesület szervezésében az Old Boys Farsang
Labdarúgó Teremtorna. A téli
idényt záró tornán 6 csapat vett
részt. A hármas csoportkörökben
az Áramütöttek és a Litovel végzett
az élen, a döntõbe jutásért az
Áramütöttek megverte a Szilveszter-kupa gyõztes Csütörtököt, a
Litovel pedig kétgólos vezetésrõl
kikapott a Bakonybéltõl. A döntõben aztán a bakonybéliek kiütötték
az Áramütötteket is, így a celli csapatok orra elõtt elnyerték a kupát.
Folytatás a Ligetben a IV. Városi
Kispályás Labdarúgó Bajnokságban. A nevezéseket március 20-áig
lehet leadni az egyesületnél.
» DOTTO

Kistérségi sportverseny a Kemenesalján
Több évvel ezelõtt szervezte meg a
Kistérségi Munkaszervezet elõször a
Mozdulj Kemenesalja elnevezésû játékos sportvetélkedõt. Az elsõ alkalommal még felnõttek mérkõztek meg a
dobogós helyekért, majd 2006-tól a
versenykiírás szerint a kistérség általános iskolás korosztályát várták a szervezõk. Idén sem volt másképp. A városi sportcsarnokban február 5-én kistérségünk általános iskolái közül a Celldömölki Városi Általános Iskola két csapattal, a jánosházi Batthyány Lajos Általános Iskola, a bobai Általános Iskola
és az ostffyasszonyfai Petõfi Sándor

Új

I M P R E S S Z U M

»
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

Általános Iskola egy-egy csapattal
képviseltette magát a sportvetélkedõn. Második éve Pápoc község gyermekei is eredményesen vesznek részt
a megmérettetésen. A jó hangulatú
vetélkedõ feladatait a VulkánSport
Egyesület tagjai állították össze, s a
verseny lebonyolítását is õk vállalták
magukra. A verseny helyezettjeinek és
a résztvevõknek az okleveleket Fehér
László, a Celldömölki Kistérség Önkor mányzatainak Többcélú Társulása Társulási Tanácsának elnöke adta át. A
kistérségi munkaszervezet ez alka lommal is megajándékozta a részve -

võket, a sportos nyereményeket tombolasorsolás keretében adták át a
szerencséseknek.
Elsõ helyen a Városi Általános Iskola
Alsósági Tagiskolájának csapata, a második helyen a Városi Általános Iskola
csapata végzett, míg a nemes harmadik helyet a Bobai Általános Iskola csapata érdemelte ki.
A kistérségi munkaszervezet köszönetet mond a VulkánSport Egyesületnek,
a Mûszaki Szakközép- és Szakiskola
vezetésének, valamint ifj. Rozmán Ferenc vállalkozónak.
» TAKÁCS M. TÜNDE

Lengyel Lászl ó • FELELÕS SZERKESZTÔ: Dr. Györéné Losoncz Andrea • SZERKESZTÔSÉG: Csuka
Lászl ó, Dummel Ottó, Farkas Gábor, Kál dos Gyula (nívódíjas), Rei ner Ani ta, Rozmán Lászl ó,
T akács Mária, Horváth Lajos (örökös tag) • HIRDETÉSSZERVEZÕ: Nagy Antal (06 70/338-9880)
• SZERKESZTÕSÉG: 9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. Telefon: 06 70/331-6948 • E-mail: ujkemenesalja@celldomolk.hu, ujkemenesalja@freemail.hu; ujkemenesalja@gmail.com • NYOMDA :
Logomotív Kreatív Mûhel y Kft. Szombathely • ISSN 0865-1175 • LAPZÁRTA: minden páratlan hét
péntek • Elõfizetés vidékre: egy évre 1.440 Ft, félévre 780 Ft, egy hónapra 170 Ft. Fotókat,
kéziratokat kizárólag elektronikus formában áll módunkban elfogadni.
FELELÕS KIADÓ:
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Felhívás

Óvoda-csalogató

A Vasutas Nyugdíjas Szakszervezet értesíti az összes
vasutas nyugdíjast, hogy az arcképes igazolványok
cseréje 2011. február 1-jén megkezdõdött. A szükséges igénylõlapokat a szakszervezeti irodában (Celldömölk Rákóczi u.1.) minden hétfõn, 8–11-ig vehetik
át az érintettek. Az igazolványok cseréjét március végéig be kell fejezni. A régi igazolványok érvényessége a cserét követõen megszûnik.
» A SZAKSZERVEZET VEZETÕSÉGE

A leendõ óvodásokat és szüleiket várják a Városi
Óvoda mindhárom intézményegységébe - a Koptik
utcai, a Vörösmarty utcai és az alsósági óvodába március 21-én 10 és 11.30 óra között. Az érdeklõdõk
a beirtakozás elõtt megismerkedhetnek az óvodák
mindennapjaival.

Pályázat
A Városgondnokság pályázatot hirdet a Vulkán Gyógy-és Élményfürdõ bejárati folyosójának falán 120 cm x 100 cm méretû üveges vitrinek 2011. 03. 20-tól 2011. 12. 31-ig történõ
használatára. A megajánlható legkisebb havi használati díj:
4.000 Ft + ÁFA.
Elbírálásnál elõnyben részesül az, aki:
 turisztikához, életmódhoz vagy sporthoz
kapcsolódó termékeket helyez a vitrinbe;
 magasabb havi használati díjat ajánl;
 több hónapra elõrefizetést vállal.
A pályázatot a Városgondnokság igazgatójának, 9500 Celldömölk, Temesvár u. 16. címre kell eljuttatni 2011. 03. 18-ig.

VULKÁN FÜRDÕ
Egé s zs é gna p:

március 21-én, hétfőn

16.00 órától fürdővendégeinknek térítésmentes
MÛSZERES HALLÁSVIZSGÁLAT, tanácsadás,
állapotfelmérő vizsgálatok, Bemer mágnesterápia,
termékbemutatók. Egyes wellness szolgáltatások
egész nap féláron.

In f ra sza un a hé tvég e

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
325/2010. (XII.15.) sz. határozatában döntött arról, hogy a
tulajdonát képezõ 525. hrsz-ú ingatlan elnevezése elõtt ki kéri a város lakosainak véleményét. Az érintett terület a Városi Általános Iskola elõtt, a József Attila utca északi végén
található, a volt orosz temetõ helyén, mely területen tavaly
a Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program „Kisléptékû, pontszerû kisvárosi fejlesztések” címû pályázat kereté ben játszótér és park került megvalósításra. Felkérjük Celldömölk Város lakosságát, hogy javaslataikat írásban szíveskedjenek eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztályára (9500 Celldömölk, Városháza tér 1.) 2011. március 31.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
(Ötv.) 10. § h.) pontja szerint közterület elnevezése a képviselõ-testület hatáskörébõl át nem ruházható feladat. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 303/2007. (XI.14.) sz. A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerint: A hivatalos
földrajzi nevek megállapításakor figyelembe kell venni a
helyi lakosság élõ névhasználatát, a települési és a helyi kisebbségi önkormányzat, az egyéb szervezetek véleményét,
továbbá a természet- és társadalomtudományok eredményeit, a történelmi hagyományokat, különösen a helytörténeti kutatásokat, az elpusztult települések nevét, ezen kívül
a földrajzi környezetet, a mezõ- és erdõgazdasági mûvelési szerkezetet, a nemzetiségi viszonyokat, a nyelvi és nyelvhelyességi követelményeket. A nyelvhelyességi követelmények magukban foglalják a mindenkori akadémiai helyesírás követését és az arra épülõ szabályok betartását. Továbbá élõ személyrõl közterület nem nevezhetõ el.
» POLGÁRMESTERI HIVATAL CELLDÖMÖLK

Még egyszer a lázcsillapításról

március 26-27.:

Langyos vizes borogatás 39 oC feletti láz esetén
Egy lepedõt langyos vízzel átnedvesítünk. A beteg egész testét belecsavarjuk. Addig hagyjuk rajta a borogatást, amíg az át
nem melegszik, majd levesszük. A borogatást 2-3-szor megismételjük mindaddig, míg a test hõmérséklete 38 oC-ra csök ken. Ezután vékony pamutpizsamát vagy hálóinget viseljen a
beteg. Ne takarózzon be vastag paplannal, elég egy könnyû,
vékony takaró is.

Pr ó b á l j a k i Ö n i s !

Hûtõfürdõ 39 oC feletti láz esetén
A kádba a lázas beteg testhõmérsékletével megegyezõ hõfokú
vizet engedünk. A lázas beteget beültetjük úgy, hogy a víz mellmagasságig érjen. Hideg víz hozzáadásával a fürdõ hõmérsékletét fokozatosan 28–31 oC-ra hûtjük, közben locsolgatjuk a beteg felsõtestét. A beteg addig maradjon a vízben, míg a láza
38 oC alá nem csökken. A hûtõfürdõ után szintén csak vékony
pamutpizsamát viseljen a beteg, és könnyû takarót használjon.

A keringést kímélő, immunrendszererősítő, bőrszépítő
hatású infraszauna fél
órára most csak 300 Ft.

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

Gyógyszeres lázcsillapítás
Fizikális lázcsillapítás mellett, illetve 38–38,5 oC-os láz esetén
használjon paracetamol tartalmú lázcsillapítót tabletta, kúp
vagy szirup formájában, amely egyúttal csillapítja a torok-,
fül- és fejfájást is.
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SZESZFÕZDE VÖNÖCKÖN
Szeszfőzdénk felújított, 418 literes és
220 literes főzőüsttel folyamatosan
üzemel VÖNÖCKÖN.

A Pannónia-Security Kft. 2011. március 15-től
megkezdi kivonuló és járőr szolgáltatását.

Szakképzett biztonsági szolgálatunk ellenőrzi a védett területet, kivizsgálja a
riasztást kiváltó okot, feltartóztatja az elkövetőt és értesíti a hatóságokat!

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

Szolgáltatásunk megrendelésével védi saját és szerettei
biztonságát, életét és vagyontárgyait.

A szolgáltatás előnyei:
 Ingatlanát, testi épségét nem kell a szomszédokra és a
véletlenre bíznia
 Szolgáltatásunk megrendelhető nyaralásra, rövid távolléte
időszakára is
 Riasztás esetén azonnal szakszerű beavatkozás
 Folyamatos jelenlét a város területén
 Idős, beteg emberek részére, orvosi riasztást is vállalunk
 24 órás riasztórendszer, igény szerinti videó távfelügyelet
 Őrzés nélküli telephelyek költségkímélő és hatékony
védelme

Ebben az évben 10. születésnapunkat ünnepeljük, ezért
megajándékozzuk Önt!

Az akcióba belépő új ügyfeleinknek 3 éves távfelügyelet megrendelése
esetén, 60.000 Ft értékű riasztórendszert díjtalanul biztosítunk!
Szolgáltatásunkat Celldömölk közigazgatási területén belül, a
riasztást követően 3–9 perc közötti kivonulási idővel vállaljuk!

Bővebb felvilágosítás:

Iroda: 9500 Celldömölk,
Vasvári Pál u 10/a.
TEL.: +36 96/521-066;
06 70/385-0312.

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

Új

»

AZOKNAK A HIRDETŐINKNEK AKIK AZ ÚJ
KEMENESALJÁBAN ÉS A TV-CELLBEN
EGYSZERRE ADJÁK FEL HIRDETÉSÜKET,
KÖSZÖNETÜNKET KIFEJEZVE 20%
KEDVEZMÉNYT NYÚJTUNK.
ÉRDEKLŐDNI ÉS JELENTKEZNI :

NAGY ANTALNÁL

Celldömölk, Mikes K. u. 14.  Tel: 06 70/338-9880
E-mail: nagy.antal@cellkabel.hu

Fix menüárak

Pl. Ford Focus 1.6 TDCi (HDI)
vezérműszíjcsere vízpumpával 49.900 Ft
Ford Ka / Fiesta / Escort éves szerviz
9.900 Ft
Ford Transit* első–hátsó fékbetét csere
39.600 Ft

Ford gyári alkatrészek 1 év garanciával
Gumiabroncs szerelés minden
típusra 5.500 Ft
3+ Dupla kedvezmény**

19 éve hivatalos

Minden márka teljeskörű kárügyintézése

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. március 1 – december 31-ig. *Az ár érvényes 2001-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.

uk 2011034:uk 5.qxd

2011-03-08

13:40

Oldal 16

HESSZ DVD TÉKA
Használt, eredeti DVD-filmek eladók!
Közel 1000 filmbõl választhat!

Mesék,
Thrillerek,
Vígjátékok,
Akciófilmek,

Bejelentkezés, információ: 06 70/628-4960
Cím: Celldömölk, Szentháromság tér 6/a
Nyitva: hétfõtõl péntekig 10.00–12.00; 13.00–21.00
szombat: 10.00–12.00; 14.00–21.00; vasárnap: 14.00–21.00

18+ stb.
490–890 Ft-ig.
Használt DVD-tokok
10 forintért kaphatók.

Amíg a készlet tart!
HESSZ DVD TÉKA

Celldömölk, Szentháromság tér 6/a

Car T e c h n i k 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 .
Telefon: +36 (95) 779-800
E-mail: celltruck@cellkabel.hu

