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

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

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

üüzzeemmaannyyaaggookk  vvaallaammiinntt  aauuttóóggáázz  LLPPGG  eeggéésszz  éévvbbeenn  kkeeddvveezzmméénnyyeess  áárroonn!!

2011-ben is szeretettel állunk minden gépjárműtulajdonos rendelkezésére,
gépjárműveik kedvezményes üzemanyag-ellátása érdekében!
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MMii  aa  sszzaa  bbaadd  ssáágg,,  ééss  mmii  aa  sszzooll  ggaa  ssáágg??
MMiitt  jjee  lleenn  tteetttt  aa  1199..  sszzáá  zzaadd  bbaann  aa  sszzaa  --
bbaadd  ssáágg,,  ééss  mmiitt  jjee  lleenntt  aa  2211..  sszzáá  zzaadd  bbaann??
NNyyuu  ggaa  ttii  vvaaggyy  kkee  llee  ttii  mmiinn  ttáá  kkaatt  kköö  vveett  tteekk
aazz  11884488--aass  mmaa  ggyyaa  rrookk??  MMeerr  rree  ttaarr  ttuunnkk
mmoosstt??

163 éve, már ci us 15-én a po zso nyi or -
szág gyû lés ese mé nyei és a pes ti ut cá -
kon tör tén tek sors dön tõ vál to zást
ered mé nyez tek a Ma gyar Ki rály ság
po li ti kai rend sze ré ben és tár sa dal mi
fel épí té sé ben: az ab szo lu tis ta vo ná -
sok kal (po li ti kai rend õr ség, elõ ze tes
cen zú ra) ren del ke zõ ren di mo nar chi át
(a ki vált sá gos ré te gek – ne me sek, pa -
pok, vá ro si pol gá rok – be le szól hat nak
a po li ti ká ba, és sze mé lyük ben sza ba -
dok) fel vál tot ta az al kot má nyos mo -
nar chia (a ki rály ha tal ma erõ sen kor -
lá to zott, min den ki be le szól hat a po li -
ti ká ba, ha ren del ke zik va gyon nal vagy
mû velt ség gel, és sze mé lyé ben min -
den ki sza bad dá vált a job bágy fel sza -
ba dí tás ré vén).
1000 és 1222 után ez volt Ma gyar or -
szág har ma dik nyu ga ti tí pu sú fej lõ -
dés hez iga zo dó, nagy for du la ta. 1848-
ban a fej lett gaz da sá gú, sza bad po li ti -
ká jú és tár sa dal mú nyu ga ti or szá gok

je len tet ték a min tát, amit kö vet ni
akar tak a ma gya rok. Ang li á ban az
ural ko dó ha tal ma név le ges volt, a nép
(a jó mó dú ak) ál tal meg ha tá ro zott idõ -
re vá lasz tott po li ti ku sok irá nyí tot ták
az or szá got; több száz éve meg szûnt a
job bágy ság.
E sza bad vi lág nagy le he tõ sé ge ket
nyújt az egyén szá má ra, de az egyé ni
fe le lõs ség is na gyobb: min den ki ma ga
ala kít ja sor sát, nem hi báz tat hat ja a vi -
lá got sa ját ku dar cai mi att. A si ke res
em ber meg ta nult jó dön té se ket hoz ni
(böl cses ség), rá éb redt, hogy ki fi ze tõ -
dõ so kat dol goz ni (szor ga lom), el sa já -
tí tot ta azt a ké pes sé get, hogy szük -
ség le te it rész ben vagy kés lel tet ve
elé gí ti ki (ön fe gye lem, ta ka ré kos ság,
mér ték tar tás).
A dik ta tú rák vagy a föl des úri füg gés
egé szen más jel lem vo ná so kat fej lesz -
te nek ki az em ber ben: kép mu ta tás,
alá za tos ko dás, szol ga lel kû ség, fe le lõt -
len ség (pl. al ko ho liz mus), fe le lõs ség
át há rí tá sa (bûn bak ke re sés), kez de mé -
nye zõ kés zség hi á nya.
Mi vel csak két év ti ze de vív tuk ki új ra a
sza bad sá got (be le szó lás a po li ti ká ba
és jo gi egyen lõ ség), 1848 üze ne te ma
is ak tu á lis: a sza bad sá gért küz de ni kell

(1848–49-es sza bad ság harc); jo ga in -
kért ki kell áll ni, akár konf lik tu so kat
vál lal va is (po li ti kai küz del mek a re -
form kor ban); el kell vár jam a má sik tól
az em be ri bá nás mó dot: tûr he tet len,
ha fel nõtt em bert meg aláz nak (1848
óta nincs föl des úr-job bágy vi szony).
A sza bad ság po li ti kai ér tel me ma: mi -
énk a fe le lõs ség ön ma gunk és or szá -
gunk bol do gu lá sért. Él ni sza bad sá -
gunk kal: négy éven te fe le lõs dön tést
hoz ni a vá lasz tá so kon.
A szol ga sá got meg le het szok ni, er rõl
szól Ker tész Im re Sors ta lan sá ga, Bo dor
Ádám pró zá ja vagy a Dogville cí mû
dán film. A túl élés ér de ké ben az em -
ber fel ad ja el ve it, ön be csü lés ét, al kal -
maz ko dik a zsar nok el vá rá sa i hoz, em -
be ri tar tá sát veszt he ti.
1945-ben a né met kon cent rá ci ós tá -
bo ro kat fel sza ba dí tó ame ri ka i ak meg -
ren dül ve ta pasz tal ták, hogy a lá ge rek -
ben évek óta síny lõ dõk még jó ide ig
vis  sza jár tak alud ni a mun ka tá bor ba;
fél tek ki men ni a sza bad vi lág ba.
Sza bad or szá gunk ak kor lesz, ha új ra
olyan sza bad ság sze re tõ nép pé vá -
lunk, mint az 1848-as ma gya rok vol -
tak. Ön ma gunk és gyer me ke ink ne ve -
lé se eb be az irány ba kell, hogy mu -
tas son: vál junk sza bad ság ra vá gya ko -
zó em be rek ké!            » MÉ SZÁ ROS GÁ BOR

GIMNÁZIUMI TANÁR

A szabadság ünnepére
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AA  sszzoo  ccii  áá  lliiss  ttee  rrüü  llee  tteenn  iiss  ttöörr  ttéénn  tteekk  vvááll  ttoo  zzáá  --
ssookk  aazz  éévv  eellee  jjéénn..  AA  jjoogg  sszzaa  bbáállyy  vvááll  ttoo  zzáá  ssookk  --
kkaall  öösssszz  hhaanngg  bbaann  ppee  ddiigg  aa  vváá  rrooss  kkéépp  vvii  ssee  llõõ--
tteess  ttüü  lleett  éénneekk  mmóó  ddoo  ssíí  ttaa  nniiaa  kkeell  lleetttt  aazz  öönn  --
kkoorr  mmáánnyy  zzaatt  aall  kkoott  ttaa  rreenn  ddee  llee  ttee  kkeett  iiss..  HHooggyy
mmii  llyyeenn  vvááll  ttoo  zzáá  ssookk  ttöörr  ttéénn  tteekk,,  eerr  rree  aa  kkéérr  --
ddééss  rree  vváá  llaa  sszzoolltt  EEnnyyiinnggiinnéé  ddrr..  BBaa  ttáá  rrii  BBoorr  --
bbáá  llaa  aall  jjeeggyy  zzõõ::

– Már meg szok tuk, hogy az év kez dés fel -
sõbb szin tû jog sza bály vál to zá so kat is
hoz ma gá val. Ezek szá mos, az ön kor -
mány za to kat érin tõ jog sza bály-mó do sí -
tá so kat is ered mé nyez nek, me lyek ben
ak tu a li zál ni kell a he lyi ön kor mány za ti
ren de le te ket, il let ve tör vé nyi fel ha tal -
ma zás sal új ren del ke zé se ket kell vagy
le het meg ha tá roz ni. Fen ti ek függ vé nyé -
ben a kép vi se lõ-tes tü let a szo ci á lis ren -
de le tét több el lá tást érin tõ en mó do sí tot -
ta, il let ve ren de le tet al ko tott az anya -
köny vi szol gál ta tás he lyi sza bá lya i ról.
Szo ci á lis ren de le tünk az újon nan be ve -
ze tett bér pót ló jut ta tás tör vé nyi jo go -
sult sá gi fel té te le in túl a ké rel me zõ, il let -
ve jo go sult szá má ra a la kó kör nye ze te
ren de zett sé gé re vo nat ko zó sza bá lyo kat
is meg ha tá ro zott. Ezek a fel té te lek az
érin tett sze mély la ká sa vagy há za és an -
nak ud va ra, kert je, il let ve az elõt te lé võ
jár da tisz tán tar tá sá ra, ren del te tés sze rû
hasz ná la tá ra, hi gi é ni kus ál la pot biz to sí -
tá sá ra ír nak elõ sza bá lyo kat. Az el lá tás
ké rel me zé sét kö ve tõ en, fen ti ek tisz tá zá -

sá hoz hely szí ni szem lé re ke rül sor, és ha
a la kó kör nye zet ren de zett sé ge nem
meg fe le lõ, úgy en nek tel je sí té sé re a
jegy zõ fel szó lít ja a ké rel me zõt 10 na pos
ha tár idõ biz to sí tá sá val. A bér pót ló jut ta -
tás ra már a jo go sult nál is ha son ló az el -
já rás, ha a jegy zõ tu do má sá ra jut a jo go -
sult la kó kör nye ze té nek el ha nya go lá sa.
Az elõb bi eset ben a bér pót ló jut ta tá si
ké re lem el uta sí tá sá ra, az utób bi nál pe -
dig an nak meg vo ná sá ra ke rül sor. A kép -
vi se lõ-tes tü let az ön kor mány zat költ ség -
ve té si ki adá sa i nak csök ken té se ér de ké -
ben töb bek kö zött a szo ci á lis el lá tá sok
jö ve de lem ha tár fel tét ele it a tör vé nyi
szint re vit te le, il let ve a mél tá nyos sá gi
ala pon biz to sí tott ápo lá si díj ra fo lyó év
feb ru ár 1-tõl nincs le he tõ ség ké rel met
be nyúj ta ni, az az új ápo lá si díj nem ál la -
pít ha tó meg. Mó do sí tott ren de le tünk a
he lyi tö meg köz le ke dés ben ér vé nyes,
ked vez mé nyes bér let jegy árá nak ere jé ig
nyúj tott uta zá si tá mo ga tás ed di gi fel tét -
ele i hez ké pest szo ci á lis rá szo rult ság fi -
gye lem be vé tel ét is elõ ír ta a min den ko ri
öreg sé gi nyug díj leg ki sebb ös  sze gé nek
(je len leg 28.500 Ft/hó) 250%-ának
(71.250 Ft) ala pul vé te lé vel. Akik nél az
egy fõ re ju tó net tó jö ve de lem meg ha -
lad ja ezt a ha tárt, nem jo go sult tá mo ga -
tás ra. A tá mo ga tás iránt a most ak tu á lis
ké rel me ket mel lék le te i vel együtt a cell -
dö möl ki vá ros ré szen a pol gár mes te ri hi -
va tal 9-es szá mú iro dá já ban, az al só sá gi

ré szen az al só sá gi ki ren delt ség iro dá já -
ban le het be nyúj ta ni 22001111..  mmáárr  ccii  uuss  1155--
iigg.. Akik most nem kér nek tá mo ga tást,
azok nak a to váb bi ne gyed évek ben is le -
he tõ sé gük van be nyúj ta ni a ké rel met. A
ké rel mek jo go sult sá gi fel tét ele it éven te
egy szer vizs gál juk, de az uta zá si tá mo -
ga tá so kat ne gyed éven te fi zet jük. A tá -
mo ga tás meg ál la pí tá sát tar tal ma zó ha -
tá ro za tot kéz be sí tés sel lak cím re jut tat -
juk. Az uta zá si tá mo ga tás má so dik ne -
gyed évi ös  sze gét a pol gár mes te ri hi va tal
ta nács ko zó ter mé ben (por ta mel lett) –,
al só sá gon az al só sá gi ki ren delt sé gen
2011. áp ri lis 1-jén, 4-én és 5-én 8–12 óra
kö zött fi zet jük ki a ké rel me zõ nek, kis ko -
rú ese tén szü lõ nek vagy nagy ko rú meg -
ha tal ma zott nak. Ugyan itt, ugyan eb ben
az idõ ben a bér let is meg vá sá rol ha tó a
szol gál ta tó tól. A kö vet ke zõ ne gyed év
uta zá si tá mo ga tá sá ban csak ak kor ré sze -
sül het a jo go sult, ha az elõ zõ ne gyed év -
ben a meg vá sá rolt bér let rõl ki ál lí tott
szám lát a tá mo ga tás ki fi ze té se elõtt be -
mu tat ja. A kép vi se lõ-tes tü let az anya -
köny vi szol gál ta tás he lyi sza bá lya i ról el -
sõ sor ban azért al ko tott ren de le tet, mert
tör vé nyi ren del ke zés foly tán a há zas ság,
va la mint a be jegy zett élet tár si kap cso lat
hi va ta li he lyi sé gen, il let ve mun ka idõn
kí vü li meg kö té se, lé te sí té se ese tén a
több let szol gál ta tás el len té te le zé se ként
az ön kor mány zat ren de le té ben meg ha -
tá ro zott mér té kû dí jat kell fi zet ni. En nek
szük sé ges sé ge mel lett az egyéb szol gál -
ta tá si dí ja kat az aláb bi ak sze rint ha tá roz -
ta meg a kép vi se lõ-tes tü let:

Vál to zá sok a szo ci á lis te rü le ten

Há zas ság kö tés mun ka idõ ben és mun -
ka idõn túl az Ön kor mány zat ál tal ki je -
lölt hi va ta los he lyi ség ben, hi va ta li
mun ka idõ ben bo nyo lí tott ese mény,
egyéb szol gál ta tás nél kül.

Ön kor mány zat ál tal ki je lölt hi va ta los
he lyi ség ben, hi va ta li mun ka idõn kí vül
bo nyo lí tott ese mény.

Ön kor mány zat ál tal ki je lölt hi va ta los
he lyi sé gen kí vül, hi va ta li mun ka idõ -
ben bo nyo lí tott ese mény.

Ön kor mány zat ál tal ki je lölt hi va ta li he -
lyi sé gen kí vül, hi va ta li mun ka idõn kí -
vül bo nyo lí tott ese mény.

In gye nes

6.000 Ft

10.000 Ft

15.000 Ft

Szolgáltatás megne-
vezése

Teremdíszítés élõ virággal

Teremdíszítés gyertyával

Vers élõ szavalattal

Zeneszolgáltatás CD-rõl
(belefoglalva szerzõi
jogdíj)

Hozott zene (jogdíjjal)

Gyertyagyújtás bizto-
sítása

Pezsgõs koccintás bizto-
sítása (pezsgõt hozzák)

Emléklap díszborításban

Házasságkötések és egyéb családi események szolgáltatási díjai

Összesen 25%
ÁFÁ-val Ft

5000

3750

3750

3750

2500

1250

2250

1875

A SZOL GÁL TA TÁ SI DÍ JAK AZ ÁL TA LÁ NOS FOR GAL MI ADÓT TAR TAL MAZ ZÁK.
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22001100..  ookk  ttóó  bbeerr  1100--éénn  íírr  ttáákk  aalláá  aazztt  aa  sszzeerr  --
zzõõ  ddéésstt,,  aammeellyy  aa  vváá  rrooss  kköözz  ppoonntt  mmeegg  úújjíí  ttáá  --
ssáátt  sszzooll  ggááll  jjaa..  EEzz  eeggyy  eeuu  rróó  ppaaii  uunnii  óóss  ttáá  --
mmoo  ggaa  ttááss,,  mmeellyy  nneekk  tteerr  vvee  zzeetttt  öösssszz  kköölltt  sséé  --
ggee  ttööbbbb  mmiinntt  776622  mmiill  lliióó  ffoo  rriinntt,,  mmaa  ggaa  aa
ttáá  mmoo  ggaa  ttááss  mmeegg  hhaa  llaadd  jjaa  aazz  553366  mmiill  lliióó  ffoo  --
rriinn  ttoott..  EEnn  nneekk  ssee  ggíítt  sséé  ggéé  vveell  nnééggyy  ttéérr  ((aazz
IIff  jjúú  ssáágg,,  aa  DDrr..  GGééffiinn,,  aa  SSzzeenntt  hháá  rroomm  ssáágg  ééss
aa  HHoollllóóssyy  ttee  rreekk))  rréésszz  bbee  nnii  vvaaggyy  tteell  jjeess  ffeell  --
úújjíí  ttáá  ssáá  rróóll,,  aa  mmûû  vvee  llõõ  ddéé  ssii  hháázz  bbaann  eeggyy  aarrtt
mmoo  zzii  ééss  eellõõ  aaddóó  ttee  rreemm  lléé  ttee  ssíí  ttéé  sséé  rrõõll,,  eeggyy
vváá  rrooss  kkéé  ppii  lleegg  éérr  ttéé  kkeess  öönn  kkoorr  mmáánnyy  zzaa  ttii  ttuu  --
llaajj  ddoo  nnúú  ééppüü  lleett  mmeegg  úújjíí  ttáá  ssáá  rróóll,,  kköözz  ffuunnkk  --
ccii  óó  vvaall  vvaa  llóó  mmeegg  ttööll  ttéé  sséé  rrõõll  ééss  kkéétt  mmaa  ggáánn  --
kkéézz  bbeenn  lléé  vvõõ,,  sszziinn  ttéénn  vváá  rrooss  kkéé  ppii  lleegg  éérr  ttéé  --
kkeess  ééppüü  lleett  ffeell  úújjíí  ttáá  ssáá  nnaakk  ttáá  mmoo  ggaa  ttáá  ssáá  rróóll
vvaann  sszzóó..  EEll  ssõõ  kkéénntt  aa  LLaakkbbeerr  ÁÁrruu  hháázz  mmöö  --
ggöött  ttii  ttéérr  iiss  éérriinntt  vvee  lleesszz..  

» Mi kor és hol kez dõd nek a mun ká la -
tok? – kér dez tük Dummel Ot tót, a pol -
gár mes te ri hi va tal mû sza ki osz tá lyá nak
ve ze tõ jét:
– A vá ros mag-re ha bi li tá ci ós pro jekt nek
négy prog ram ele me van az ön kor -
mány za ti részt il le tõ en. Ed dig egy prog -

ram elem re kö töt tünk szer zõ dést, a
Swietelsky Ma gyar or szág Kft. Vas vá ri
Épí tés ve ze tõ sé gé vel. Ez azt je len ti,
hogy az elõ ké szí tõ mun kák már meg -
kez dõd tek a fa ki vá gá si mun kák kal, il -
let ve a Kemenesvíz foly tat ja a ve ze ték -
épí té si, az Invitel pe dig meg kez di a há -
ló zat épí té si mun ká it. Ezek a mun kák
ap róbb kel le met len sé gek kel jár nak
majd: árok ásá sok ne he zí tik a köz le ke -
dést, az If jú ság té ren la kók nak eset le -
ges víz kor lá to zá sok ra le het szá mí ta ni -
uk. A nagy mun kák a már ci us 21-ei hét -
tel kez dõd nek, ek kor vo nul fel a ki vi te -
le zõ tel jes ar ze nál lal. A mun ká kat a re -
for má tus temp lom tól, il let ve a Te mes -
vár ut cai kis par ko ló tól kez dik és ha lad -
nak a Géfin tér és az If jú ság tér irá nyá -
ba, majd a leg utol só mun ka te rü let ként
a 11 eme le te sek par ko ló ja kö vet ke zik.
Ez azt is je len ti, hogy a már ci us 24-én
tar tan dó pi ac már nem az If jú ság té ren
lesz meg tart va, ha nem a ka to li kus
kegy temp lom elõt ti té ren, a fe dett pi ac,
il let ve a Koptik Odó ut cai rész pe dig
ma rad a ré gi he lyén. 

» Mint min den épít ke zés, ez is ki sebb-
na gyobb kel le met len sé gek kel fog jár ni
a köz le ke dést il le tõ en is…
– Bi zo nyá ra lesz nek par ko lá si ne héz sé gek
is, de kér jük a la kos ság meg ér té sét a cél
ér de ké ben. Az üz le tek áru fel töl té sét fo -
lya ma to san biz to sí ta ni akar juk, de a sze -
mély au tó-for ga lom idõ sza kon ként ki lesz
tilt va az épít ke zé si te rü let rõl. A gya lo go -
sok nak vi szont kény te le nek le szünk biz -
to sí ta ni a ki je lölt ös vé nye ket, de az õ ré -
szük rõl is fo ko zott fi gyel met ké rünk.
» Med dig tart az épít ke zés?
– Ami el ké szül, ter mé sze te sen fo lya ma -
to san for ga lom alá is ke rül, az el sõ ré -
szek két-há rom hó nap múl va fe je zõd -
nek be és csak utá na ha la dunk to vább.
Ami kor itt, az If jú ság té ren már el ké -
szül nek az új par ko lók, csak ak kor fo -
gunk hoz zá a 11 eme le te sek par ko ló já -
hoz. Így az ott la kók a la ká suk hoz vi -
szony lag kö zel tud nak majd par kol ni. A
ter vek sze rint au gusz tus kö ze pé re ké -
szül el a tel jes pro jekt, te hát az If jú ság,
a Géfin tér és a 11 eme le tes la kó há zak
par ko ló ja.                     » LOSONCZ AND REA

A Vá ro si Ál ta lá nos Is ko lá ban az utób -
bi he tek ben aka do zik a fû tés. En nek
oka, hogy az is ko la ré sze ket ös  sze kö -
tõ távhõvezetéken szi vár gást ész lel -
tek. A Vá ros gond nok ság ki bon tot ta a
volt al sós Gáyer is ko la elõtt a csö vet,
de ki de rült, a baj sok kal na gyobb,
mint gon dol ták: a ve ze ték olyan
szin ten kor ro dá ló dott, hogy nem le -
het már a ha gyo má nyos he gesz tés -
sel meg ja ví ta ni. Nincs más le he tõ -
ség, mint az, hogy a Szé che nyi ut ca
alat ti vé dõ csõ bõl ki kell ter mel ni a
rossz ve ze ték sza kaszt és tel je sen új,
elõ re hõ szi ge telt csõ há ló za tot ki épí -
te ni. A ja ví tás több mil lió fo rint ra rúg
és szak cé get igény lõ fel adat. A vég -
le ges meg ol dás ra va ló szí nû leg már -
ci us kö ze pén ke rül sor. A mun ká la tok
kb. egy hé tig tar ta nak, de mi vel a fû -
tést ez alatt az idõ alatt tel jes mér -
ték ben szü ne tel tet ni kell, rend kí vü li
is ko lai szü net re le het szá mí ta ni. 

» LA

A hó nap kö ze pén kez dik a mun ká kat a vá ros köz pont ban

Fûtési gondok az
általános iskolában

A pénzügyi tervrõl is tárgyaltak 
2011. feb ru ár 23-án ülé se zett Cell dö -
mölk Vá ros Kép vi se lõ-tes tü le te. Fe hér
Lász ló pol gár mes ter be szá molt a két
ülés kö zött tör tént ese mé nyek rõl, va -
la mint a le járt ha tár ide jû ha tá ro za tok -
ról. 2011. már ci us 1-jei ha tál  lyal dön -
töt tek a kép vi se lõk a hul la dék ke ze lé -
si díj eme lé sé rõl. A díj eme lés mér té -
ke a la kos ság nak éves szin ten net tó
6,77%-os emel ke dést je lent. A díj
meg ál la pí tá sa a kor mány ren de let ben
meg fo gal ma zot tak sze rint az in do kolt
költ sé gek és rá for dí tá sok, va la mint a
fej lesz té sek és a tar tós mû kö dés hez
szük sé ges fe de ze tek ös  sze ge, il let ve
az el szál lí tan dó hul la dék tér fo ga ti
men  nyi sé ge alap ján tör tént. A díj
emel ke dé sét in do kol ja a Zalaispának
fi ze ten dõ hasz ná la ti díj nö ve ke dé se,
va la mint az, hogy a la kos sá gi hul la dé -
kot kö te le zõ Zalabérbe szál lí ta ni le ra -
kás ra, és je len tõ sen nö ve ke dett a le -
ra ká si díj is. A fen ti ek kö vet kez té ben
a la kos sá gi hul la dék szál lí tá si díj a kö -

vet ke zõ kép pen ala kul: a 120 li te res
hul la dék men  nyi ség (ürítés/háztar-
tás/hét) után 244 fo rint + áfát, a 240
li te res hul la dék men  nyi ség (ürítés
/háztartás/hét) után 443 fo rint +
áfát, a gyûj tõ edény fe let ti mennyi ség
ese tén a 80 li te res hul la dék zsák da -
rab já ért 248 fo rint + áfát kell ezen túl
fi zet ni.
Tár gyal ta a vá ros tes tü le te a vá ros
pénz ügyi ter vét is. Az ön kor mány zat
a mû kö dé si hi te lét már nem nö vel he -
ti to vább, így a mû kö dé si mér leg tár-
gy évi hi á nyát a tes tü let ja nu á ri ülé sé -
nek ered mé nye ként 35 mil lió fo rint ra
si ke rült csök ken te ni. Az in téz mény ve -
ze tõk kel foly ta tott több szö ri egyez te -
tést kö ve tõ en a mû kö dé si mér leg tár-
gy évi egyen le ge a feb ru á ri ülés re va -
la mi vel több, mint 5 mil lió fo rint ra
csök kent. Fu tó Ist ván könyv vizs gá ló
ezt a pénz ügyi ter vet el fo ga dás ra ja -
va sol ta.  

» LA
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MMaa  nnaapp  ssáágg  eeggyy  rree  ttööbb  bbeett  kkeellll  ffoogg  llaall  kkoozz  nnuunnkk
aa  kköözz--  ééss  sszzee  mméé  llyyii  bbiizz  ttoonn  ssáágg  ggaall,,  vvaa  ggyyoonn  --
ttáárr  ggyyaa  iinnkk  vvéé  ddeell  mméé  vveell..  SSookk  aa  bbee  ttöö  rrééss,,
mmiinndd  iinn  kkáábbbb  ffeell  kkeellll  sszzee  rreell  nnüünnkk  iinn  ggaatt  llaa  nnaa  --
iinn  kkaatt  rrii  aasszz  ttóó  rreenndd  sszzeerr  rreell,,  vvaaggyy  mmááss  mmóó  ddoonn
aajjáánn  llootttt  bbiizz  ttoo  ssíí  ttaa  nnii  éérr  ttéékk  ttáárr  ggyyaa  iinn  kkaatt..  TTööbb  --
bbeekk  kköö  zzöötttt  vvaa  ggyyoonn  vvéé  ddee  lleemm  mmeell  ffoogg  llaall  kkoo  zziikk
vváá  rroo  ssuunnkk  bbaann  iimm  mmáárr  1100  éévvee  aa  PPaannnnóónniiaa--
SSeeccuurriittyy  KKfftt..,,  mmeellyy  nneekk  hháá  rroomm  ttuu  llaajj  ddoo  nnoo  ssáátt,,
JJooóó  LLáásszz  llóótt,,  GGááll  LLáásszz  llóótt  ééss  KKoo  vvááccss  GGyyõõ  zzõõtt
kkéérr  ddeezz  ttüükk  eebb  bbõõll  aazz  aall  kkaa  lloomm  bbóóll..  

» Mi lyen szol gál ta tá so kat tudnak nyúj ta ni
az ügy fe le ik nek?
– Fõ pro fi lunk az õr zés-vé del mi szol gál ta tás,
mely fel ada tot kép zett és vizs gá zott va -
gyon õrök kel lát juk el. Cé günk szál lít mány kí -
sé rés re is sza ko so dott, me lyet el sõ sor ban
meg bí zó ink a vas út épí tés so rán ve sznek
igény be. Ren dez vény biz to sí tás te rü le tén is
ál lunk ügy fe le ink ren del ke zé sé re. Ugyan -
csak meg bíz ha tó sá got igény lõ szol gál ta tá -
sunk a ta ka rí tás, tisz tí tás, mely te rü le ten is
je len tõs re fe ren ci ák kal ren del ke zünk. A
fen ti fel ada tok mel lett gyen ge ára mú va -
gyon vé del mi rend sze rek te le pí té sé vel is
fog lal ko zunk. A biz ton ság tech ni kai rend -
sze rek tel jes pa let tá ját kí nál juk, úgy mint
behatolásjelzõ, tûz jel zõ, be lép te tõ és han -
go sí tá si rend sze rek, va la mint struk tu rált és
egyéb gyen ge ára mú rend sze rek. Nagy
hang súlyt fek te tünk az ál ta lunk te le pí tett
rend sze rek utó éle té re, szak ta nács adás sal,
rend sze res és ese ti kar ban tar tás ok kal, il -
let ve szak szer vi zünk kel se gít jük a za var ta -
lan üze mel te tést. A ki épí tett rend sze rek
ha té kony sá gá nak nö ve lé se ér de ké ben
2003-ban el in dí tot tuk táv fel ügye le ti szol -
gál ta tá sun kat. Igény sze rint a te le pí tett
behatolásjelzõ rend sze rek re 24 órás fel -
ügye le tet tu dunk biz to sí ta ni. A táv fel ügye -
let ve ze té kes vo na lon, GSM, il let ve GPRS
rend sze re ken ke resz tü li jel zés fo ga dást je -
lent. A be ér ke zõ ada tok ki ér té ke lé se után
a disz pé cser ér te sí ti az ügy fe let, vagy an -
nak meg bí zott ját, a tech ni kai hi ba jel zé sek -
rõl a tech ni ku sok kap nak ér te sí tést, akik a
leg rö vi debb idõn be lül meg tud ják kez de ni
a ja ví tást. Rend kí vü li ese tek ben, il let ve az
ügy fél tá vol lé te ese tén a he lyi leg il le té kes
rend õr ha tó ság ke rült ki ér te sí tés re. 2010
no vem be ré tõl a rend õr ség nem tud ja vál -
lal ni a ki vo nu lást. Az így ke let ke zett biz -
ton sá gi rést leg újabb szol gál ta tá sunk kal, a
táv fel ügye le ti ki vo nu ló-szol gá lat fel ál lí tá -
sá val kí ván juk pó tol ni. Szer zõ dött ügy fe le -

ink szá má ra a ha gyo má nyos, ér te sí té si
jog kör rel bí ró táv fel ügye let nél ma ga sabb
szín vo na lú és tel jes kö rû biz ton sá got adó
szol gál ta tást tu dunk biz to sí ta ni. Ri asz tás és
tá ma dás jel zés ese tén a disz pé cser azon nal
a ki vo nu ló szol gá la tot ér te sí ti. A spe ci á lis
kép zés ben ré sze sí tett gép ko csis jár õr a ri -
asz tás hely szí né re vo nul, ahol a tet ten ért
sze mélyt a rend õr ség ki ér ke zé sé ig vis  sza -
tart ja, il let ve biz to sít ja a bûn cse lek mény
hely szí nét. 

» A ri asz tás tól szá mít va men  nyi idõn be lül
ér nek ki a hely szín re? 
– Cell dö mölk és Al só ság te rü le tén 3-9 perc
alat ti ki vo nu lást ga ran tá lunk. 
» Gon dol tak ar ra, hogy szol gál ta tá su kat ki -
ter jes  szék a kör nye zõ te le pü lé sek re is?
– A szol gál ta tás ki ter jesz té sé nek meg va ló -
sí tá sát a kör nye zõ fal vak pol gár õr sé ge i nek
be vo ná sá val kép zel jük el. A cell dö möl ki
mû kö dé sünk ta pasz ta la ta i nak ki ér té ke lé se
utá ni egyez te tõ tár gya lá so kat kez de mé -
nye zünk az érin tett te le pü lé sek kel. Cell dö -
mölk Vá ros ve ze tõ sé gét már ér te sí tet tük a
szol gál ta tás be in dí tá sá ról, Fe hér Lász ló
pol gár mes ter úr tól po zi tív vis  sza jel zést
kap tunk. Je len leg a Cell dö möl ki Rend õr ka -
pi tány ság gal és a vá ros ban mû kö dõ pol -
gár õr ség gel tör té nõ egyez te tõ tár gya lá sok
elõ ké szí té se fo lyik. A si ke res együtt mû kö -
dé si meg ál la po dás ga ran tál hat ja, hogy áp -
ri lis 1-jé tõl már élõ vé vál jon ez a szol gál ta -
tá sunk is. 
» Hány fõt fog lal koz tat nak ös  sze sen?
– Cé günk az or szág tel jes te rü le tén nyújt
szol gál ta tá so kat. Cell dö möl kön és von zás -
kör ze té ben 50 fõ kö rül, or szá go san kb. 200
fõ vel ál lunk szer zõ dé ses jog vi szony ban. 
» Mi lyen re fe ren ci ák kal ren del kez nek?
– A tíz év so rán ren ge teg élõ erõs õr zés-vé -
del mi re fe ren ci át si ke rült gyûj te nünk.

Az el múlt év ti zed ben töb bek kö zött a Ma -
gyar Pos ta Zrt.-nek, a Ma gyar Ál lam vas -
utak nak és ki emelt ön kor mány za ti és ál la -
mi in téz mé nyek nek is nyúj tot tunk szol gál -
ta tást. Ami a tech ni kai va gyon vé del mi
mun ká in kat il le ti, ta lán a leg na gyobb re fe -
ren ci ánk itt, Cell dö möl kön a Vul kán Gyógy-
és Él mény für dõ komp lett gyen ge ára mú ki -
vi te le zé se volt. Hoz zánk tar to zott a spe ci á -
lis be lép te tõ rend szer ki épí té se, a tûz jel zõ,
a be ha to lás-jel zõ, a videomegfigyelõ-
rendszer, struk tu rált há ló zat, sza u na-fel -
ügye let és ka pu te le fon-rend szer.

Egy na gyon ös  sze tett és or -
szá go san egye dül ál ló rend -
sze rünk mû kö dik a pá pai
szék he lyû Agroprodukt Zrt.-
nél. E cég nek Veszp rém
me gyé ben ki lenc te lep he -
lyen épí tet tünk ki video-
megfigyelõ rend szert, mely
ös  sze sen 168 ka me rá ból és
11 di gi tá lis kép rög zí tõ bõl
áll. A ki épí tett rend sze rek
online fel ügye let ét kü lön az
er re a cél ra lét re ho zott disz -
pé cser szol gá la tunk lát ja el.
A te le pek kö zöt ti kom mu ni -

ká ci ót mik ro hul lá mú ma gán há ló zat le te le -
pí té se biz to sít ja. A tech ni ká val vé dett te le -
pe ken a video-rendszer ki vál tot ta az élõ -
erõs õr zést. A disz pé cser fel ügye li a frek -
ven tált ka me rák ké pe it és szük ség sze rint
a hely szín re irá nyít ja az „el fo gó jár õrt”. 
Tech ni kus mun ka tár sa ink 15 éves ta pasz -
ta la ta és az ál ta lunk te le pí tett rend sze rek
meg bíz ha tó sá ga ga ran tál ja a zök ke nõ -
men tes üze mel te tést. 
» Be szél ge té sünk ap ro pó ja, hogy 10 éve
ala pí tot ták a cé get. A ke rek év for du lón az
ün ne pelt kí nál aján dé kot ügy fe le i nek. Mi -
rõl is van szó?
– A 10 éves év for du ló ap ro pó ján va ló ban
úgy gon dol tuk, hogy meg aján dé koz zuk le -
en dõ ügy fe le in ket: akik még nem ren del -
kez nek ri asz tó rend szer rel, azok szá má ra
60.000 fo rint ér ték ben vál lal juk a rend szer
ki épí té sét és kar ban tar tá sát. Ez ele gen dõ
egy la kás hoz, üz let hez, de csa lá di ház hoz
is a fõbb ele me ket biz to sí ta ni tud juk eb ben
az ös  szeg ben, ha egyéb ki egé szí tõ szol gál -
ta tá sok ra van igény, az már egyé ni meg -
be szé lés tár gyát ké pe zi. Fel hív nám az ol -
va sók fi gyel mét to váb bá ar ra is, hogy aki
bõ veb ben sze ret ne tá jé ko zód ni szol gál ta -
tá sa ink ról, meg újult hon la pun kon meg te -
he ti, cí münk: www.pannonia-security.hu. 

» LA 

Tíz éve a biztonság szolgálatában
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SSzzeerr  kkee  zzee  ttii  áátt  aallaa  kkíí  ttáá  ssoo  kkaatt  iiss  tteerr  vveezz  aazz
öönn  kkoorr  mmáánnyy  zzaatt  aazz  iinn  ttéézz  mméé  nnyyeekk  vvoo  --
nnaatt  kkoo  zzáá  ssáá  bbaann,,  aa  kkéépp  vvii  ssee  llõõ--tteess  ttüü  lleett
eell  vvii  ddöönn  ttéésstt  hhoo  zzootttt  aa  kkéétt  kköö  zzéépp  iiss  kkoo  llaa
ööss    sszzee  vvoo  nnáá  ssáá  rróóll..  AA  ddii  áá  kkookk  ttoo  vváábbbb  rraa  iiss
mmeegg  sszzoo  kkootttt  kköörr  nnyyee  zzee  ttüükk  bbeenn,,  ssaa  jjáátt
ééppüü  llee  ttee  iikk  bbeenn  ttaa  nnuull  hhaatt  nnaakk..

A 2011-es költ ség ve té si kon cep ci ó -
ban 165 mil lió fo rint tárgy évi hi ányt
mu ta tott ta valy de cem ber ben a vá -
ros bü dzsé jé nek mû kö dé si mér le ge,
ame lyet a kép vi se lõ-tes tü let dön té se
ér tel mé ben nul la vagy po zi tív szal dó -
val kí ván tak el fo gad ni. En nek ér de -
ké ben az egyez te té sek után több ha -
tá ro za tot hoz tak, ame lyek meg ta ka -
rí tá so kat je len te nek, ezek egy ré sze
az in téz mény há ló za tot érin ti.
– Az or szág min den ön kor mány za ta
ha son ló gon dok kal küzd, mint a cell -
dö möl ki: a ki adás csök ken tés ér de ké -
ben át ala kít ják az in téz mé nye ik
struk tú rá ját. Több he lyen kö zép is ko -
lá kat szün tet nek meg vagy von nak
ös  sze, hi szen a ko ráb ban az óvo dák -
ra és ál ta lá nos is ko lák ra jel lem zõ de -
mog rá fi ai hul lám, a gyer me kek lét -
szá má nak csök ke né se el ér te ezt az
is ko la fo ko za tot is – tud tuk meg
Fe hér Lász ló tól.
A vá ros pol gár mes te re el mond ta:
há rom le he tõ ség állt elõt tük. Meg -
tart ják önál ló an a kö zép is ko lá kat, és
to vább ra is az ön kor mány zat egé szí -

ti ki a mû kö dés hez szük sé ges ösz  -
szeg gel. Mi vel az ön kor mány zat nak
nem kö te le zõ alap fel ada ta a kö zép -
is ko lák fenn tar tá sa, fel me rült má so -
dik va ri á ci ó ként, hogy át ad ják me -
gyei fenn tar tás ba, ek kor azon ban a
me gyei köz gyû lés dönt a kö zép is ko -
lák ról. Így elõ for dul hat az is, hogy a
szin tén gaz da sá gi ne héz sé gek kel –
egy mil li árd fo rin tos hi án  nyal – küsz -
kö dõ me gyei köz gyû lés dönt az is ko -
la meg szün te té sé rõl vagy át ala kí tá -
sá ról. Cell dö mölk a me gye szé lén
fek võ kis vá ros ként nem túl jó po zí ci -
ók kal in dul na a me gye töb bi kö zép -
is ko lá já val szem ben. A vá ros hos  szú
tá vú ér de ke az, hogy meg tart sa a
kö zép is ko lá it. Így a har ma dik es he -
tõ sé get vá laszt va az ön kor mány zat
von ja ös  sze az in téz mé nye ket a leg -
ké zen fek võbb és gaz da sá go sabb
mû köd te tés sel.
– A di á kok to vább ra is az ed dig meg -
szo kott kör nye ze tük ben ta nul hat nak
to vább, a gim na zis ták ma rad nak a
gim ná zi um ban, a szak is ko lá sok a sa -
ját épü le tük ben. Az át szer ve zés nem
az épü le te ket, ha nem a sze mé lyi ki -
ha tá so kat je len ti – eme li ki a vá ros -
ve ze tõ. – Je len leg mint egy 680-an
jár nak a két kö zép is ko lá ba, eh hez és
az igé nyek hez mér ten, a kép zé si pa -
let tá hoz iga zod va kell ki ala kí ta ni az
egyes tag in téz mé nyek osz tály szer -
ke ze tét. Az el kép ze lé sek sze rint vál -

to zik a ve ze tõi struk tú ra, az in téz -
mény ve ze tõt tag is ko la-ve ze tõ se gí ti,
és a fel adat hoz mér ten ala kul nak át
a tan tes tü le tek is. Fon tos nak tar tom,
hogy mód lesz a két in téz mény egy -
ség ben az át ta ní tá sok ra, az ok ta tás
együt tes szer ve zé sé re. Szak kép zett
pe da gó gu sa ink a meg ha tá ro zott óra -
szám ok nak meg fe le lõ en biz to sít ják
to vább ra is az ok ta tást a kö zép is ko -
lai fo kon, pél dá ul fel ké szít ve az
emelt szin tû érett sé gi re, a szak mai
to vább ta nu lás le he tõ sé gé re.
Az or szág ban szá mos pél da van ar ra,
hogy egy kö zép is ko lá ban foly tat nak
gim ná zi u mi, szak kö zép is ko lai és sza-
k mun kás kép zést egy aránt, emel te ki
a pol gár mes ter. Pél da van ar ra is –
így fel me rült a kép vi se lõ-tes tü let
elõtt –, hogy az ál ta lá nos is ko lát von -
ják ös  sze a gim ná zi um mal, biz to sít va
a fel me nõ rend sze rû ok ta tást. A há -
rom ön kor mány za ti is ko la ös  sze vo -
ná sa után és a kis tér sé gi is ko lák ból
ér ke zõ gyer me kek kel együtt azon -
ban már je len tõ sen meg nõtt a vá ro -
si is ko la lét szá ma, így a gim ná zi um -
mal együtt már túl nagy in téz mény
ala kult vol na ki.
Az át szer ve zés hez ki kell kér ni a me -
gye, a szak ér tõ, az is ko la pe da gó gu -
sai, ta nu lói és szü lõi kö zös sé ge i nek
vé le mé nyét. Az el já rás le foly ta tá sa
után le het vég le ges dön tést hoz ni,
és meg kez de ni az át szer ve zést.

Megtartják a középiskolákat
AZ ÁTALAKÍTÁS AZ OKTATÁS SZERVEZÉSÉT JELENTI

Pályázati fel hí vás
A Ke me nes al jai Mû ve lõ dé si Köz pont és

Könyv tár Diák-Szín-Tér cím mel meg ren de -

zi a ke me nes al jai if jú te het sé gek mû vé -

sze ti fesz ti vál ját. A ren dez vény idõ pont ja

22001111..  áápp  rrii  lliiss  1155--1166.. Hely szí ne a mû ve lõ -

dé si köz pont szín ház ter me. A fesz ti vál ra

olyan gyer me kek és fi a ta lok je lent kez het -

nek (10-22 év), akik sze ret nék meg mu -

tat ni te het sé gü ket, tu dá su kat a következõ

ka te gó ri ák ban: � ko moly ze ne (ének és

hang szer) � kön  nyû ze ne (ma gán ének és

ze ne kar) � vers- és pró za mon dás � szín -

há zi elõ adás (je le net, tör té net, drá ma já -

ték max. 10 perc ben)� nép mû vé szet

(nép ze ne, nép tánc, nép dal) � tánc- és

moz gás mû vé szet (egyé ni és cso por tos)

� va la mint egyéb szín pa di pro duk ció. A

ver seny zõk tel je sít mé nyét he lyi és meg -

hí vott szak em be rek bõl ál ló zsû ri ér té ke li

majd ka te gó ri án ként. A fesz ti vál hoz kap -

cso ló dó an a Di ák ecset 2011 cí mû kép zõ -

mû vé sze ti pá lyá zat ra is le het je lent kez ni

kü lön bö zõ tech ni ká val ké szült és tet szõ le -

ges té má jú al ko tá sok kal (egyé nen ként

max. 3 pá lya mû). Je lent ke zé si il let ve a

pályázat be adá si ha tár idõ: áápp  rrii  lliiss  88.., pén -

tek. Bõ vebb in for má ció a mû ve lõ dé si köz -

pont ban Tóth And re á nál.

Köszönetnyilvánítás

A Celldömölkön mûködõ Új Barátok
Alkoholizmus Elleni Egyesület köszöni,
hogy jövedelemadója 1%-ával támo-
gatta 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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2011. már ci us 1-jén nyílt önál ló tár la -
ta Il lés Eri ká nak a bur gen lan di
Oberschützenben. A Fé nyek cí mû ki -
ál lí tás ra so kan kí ván csi ak vol tak a
Bur gen land ban élõ ma gya rok. Dr.
Josef Wiedenhofer, az oberschützeni

mû ve lõ dé si köz pont igaz ga tó ja kö -
szön töt te a meg je len te ket. A ki ál lí -
tást dr. Mik lós Ti bor nyi tot ta meg.
Meg nyi tó já ban mél tat ta Il lés Eri ka
mû vé sze tét: be szélt a ze ne ha tá ro -
kon át nyú ló, nyel ve ken túl mu ta tó
min den ha tó sá gá ról – a kép zõ mû vé -
sze tet pe dig a szem ze né jé nek ne -
vez te. Amíg Eri ka ka rá cso nyi te ma ti -
ká jú ké pe in a sö té tebb szí nek, a bar -
na és az óarany do mi nál nak, leg fris -
sebb al ko tá sa in in kább az üde zöld, a
lé gi es szür ke, a hal vány sár ga és a fe -
hér a meg ha tá ro zó. A mû vész nõ leg -
újabb bronz szob ra, a Ci gány Ma don na
lát ni en ge di a ko rán anyá vá érett nõt:

a var kocs, a jel leg ze tes arc for ma, a
hattyú nyak, a kes keny vál lak mind a
fi a tal lányt idé zik, de a mel lén már
ott van a gyer mek. Nem érett nõt lá -
tunk, in kább egy fi a tal lányt, akit
csak a gyer me ke tett fel nõt té. 
Dr. Mik lós Ti bor rö vi den be mu tat ta
vá ro sun kat, és be szélt a ven dég csa -
lo ga tó Ság hegy rõl, a bor ról, a Vul kán
für dõ rõl, a kismáriacelli temp lom ról,
ko los tor ról, Eri ka köz té ri szob ra i ról. A
bur gen lan di ki ál lí tás po zi tív fo gad ta -
tás ra lelt, re mél jük, a to váb bi ak ban
is gyü möl csö zõ lesz ez az oszt rák
kap cso lat.  

» LA

MMii  óó  ttaa  SSiittkkéérrõõll  CCeellll  ddöö  mmööllkk  rree  kkööll  ttöözz  tteekk,,
ffii  ggyyee  lleemm  mmeell  kkíí  sséérr  jjüükk  aa  SSoollttiiss  SSzzíínn  hháázz
mmuunn  kkáá  jjáátt..  ÚÚggyy  mmûû  kköödd  nneekk  õõkk  iiss,,  mmiinntt
aazz  éélleett::  eeggyy  sszzeerr  ffeenntt,,  mmááss    sszzoorr  ––  aammii  kkoorr
aazz  ööss    sszzee  sszzoo  kkootttt  ccssaa  ppaatt  bbóóll  ttáá  vvoozz  nnaakk  aa
kkuullccss  eemm  bbee  rreekk,,  aakk  kkoorr  ––  lleenntt..  MMoosstt  éépp  --
ppeenn  sszzaakk  mmaaii  ccssúúccss  rraa  jjáárr  aa  sszzíínn  hháázz,,  kküüll  --
ffööll  ddii  vveenn  ddéégg  sszzee  rreepp  lléé  sseekk,,  mmeegg  mméé  rreett  --
ttee  ttéé  ssii  llee  hhee  ttõõ  sséé  ggeekk  eeggéésszz  ssoo  rraa  áállll  nnaa
eellõõtt  ttüükk,,  hhaa  éépp  ppeenn  aannyyaa  ggii  llee  hhee  ttõõ  sséé  ggee  iikk
iiss  mmeegg  eenn  ggeedd  nnéékk..  MMeerrtt  hhooggyy  hhii  áá  bbaa  aa
sszzaakk  mmaaii  ssookk  sszzíí  nnûû  sséégg,,  hhaa  „„sszzee  ggéénnyy  aazz
eekk  lléé  zzssiiaa””..  ÉÉpp  ppeenn  eezzéérrtt  sszzeerr  vveezz  nneekk
pplluusszz  eellõõ  aaddáá  ssoo  kkaatt,,  hhooggyy  aa  ssookk  llee  hhee  ttõõ  --
sséégg  kköö  zzüüll  lleegg  aalláábbbb  eeggyy  rree,,  aazz  ááll  ttaa  lluukk
lleegg  sszzíínn  vvoo  nnaa  llaa  ssaabbbb  nnaakk  ííttéélltt  nnoorr  vvéégg
TTrroommssööbbeenn  ttaarr  ttaann  ddóó  rraa  kkii  jjuutt  hhaass  ssaa  nnaakk..
EErr  rrõõll  NNaaggyy  GGáá  bboorr,,  aa  sszzíínn  hháázz  vvee  zzee  ttõõ  jjee  aa
kköö  vveett  kkee  zzõõ  kkeett  nnyyii  llaatt  kkoozz  ttaa::
– El mond ha tom, hogy eb ben az év ben
el ér tük, hogy kel lõ kép pen fel fi gyelt

ránk a vi lág: áp ri lis ban van pl. egy spa -
nyol or szá gi nem zet kö zi fesz ti vál ra
szó ló meg hí vá sunk, az Álom evõk kel.
Ugyan ez zel a da rab bal sze ret nénk ki -
jut ni jú ni us ban a nor vég tromsöi vi lág -
fesz ti vál ra. Ez az Ama tõr Szín há zak Vi -
lág kon fe ren ci á ja lesz, és amíg a kon -
fe ren cia zaj lik, társ ren dez vény ként a
tár su la tok a pro duk ci ó i kat ad ják elõ.
Ide a tánc- és moz gás szín há zi mû faj -
ban 41 szín ház je lent ke zett, eb bõl a
41-bõl vá lasz tot ták ki a mi pro duk ci ón -
kat. Mi kép vi sel jük Ma gyar or szá got. A
fen ti e ken kí vül le he tõ sé günk len ne
még, hogy el jus sunk a tár su lat tal Ka i -
ró ba il let ve Pots dam ba, de ezek rõl –
anya gi ak hí ján már le mond tunk. Szá -
munk ra a tromsöi fesz ti vál len ne lé -
nye ges, és en nek ér de ké ben mmáárr  ccii  uuss
1177--éénn tar tunk dél elõtt 10 óra kor és
dél után fél há rom kor egy-egy elõ -

adást a mû ve lõ dé si ház szín ház ter mé -
ben, me lyen az új da ra bun kat, A ke -
rek er dõ négy szög le te sí té sét mu tat juk
be a szo ká sos, 600 fo rin tos jegy áron,
mmáárr  ccii  uuss  2299--éénn dél után 3 órá tól pe dig
A dzsun gel köny vét játs  szuk ugyan itt,
a szín ház te rem ben. Ez a me se fesz ti -
vál nak lesz egy el sõ, ver se nyen kí vü li
elõ adá sa. A fen ti e ken kí vül ki bo csá -
tunk ún. tá mo ga tói je gye ket 2000,
5000, 10000, 20000 és 50000 fo rint
ér ték ben, és re mél jük, van nak szín -
ház tá mo ga tó vál lal ko zók, akik él nek
is a le he tõ ség gel, és e je gyek meg vá -
sár lá sá val tá mo gat nak ben nün ket.
Kér jük a kö zön sé get, aki tud, jöj jön az
elõ adá sa ink ra, ez zel is elõ se gít ve ki ju -
tá sun kat Nor vé gi á ba, hogy öreg bít -
hes sük szû kebb pát ri ánk, Cell dö mölk
hír ne vét.

» LOSONCZ AND REA

Szakmai csúcson, pénzhiánnyal küszködve

A nemeskocsi Cigány Madonna Oberschützenben

WEBLAPOK FORDÍTÁSA
ANGOL,

NÉMET ÉS OLASZ NYELVRE
Érd : 06  70/333–0080 

telefonszámon.

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 visz-
szalépésekre 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 elõál-
lítás 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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� mmáárrcciiuuss  1155.. (kedd) 10.00 óra
Ünnepi mûsor az 1848–49-es szabad-
ságharcosok dombormûve elõtti téren.
Beszédet mond: Fehér László polgár-
mester. Az ünnepség után koszorúzás az
1848–49-es hõsök sírjánál  a katolikus
temetõben.

��  mmáárrcciiuuss  1155--ttõõll  3311--iigg látogatható a 
Celldömölk sajtótörténete címû kiállítás,
mely válogatás helyi gyûjtõk anyagából. 
Helyszín: KMKK elõcsarnoka

��  mmáárrcciiuuss  1199.. (szombat) 19.00 óra
Halász-Eisemann-Békeffi: Egy csók és
más semmi – zenés vígjáték a Buda-
pesti Bulvárszínház mûvészeinek elõ-
adásában. Helyszín: KMKK színházterme.

��  mmáárrcciiuuss  2222.. (kedd) 18.00 óra és
20.30 óra – X–faktor mini gála.
Közremûködnek: Wolf Kati, Király L.
Norbert és Takács  Nikolas. Helyszín:
KMKK színházterme.

��  mmáárrcciiuuss  2244..  (csütörtök) 10.00 óra
Ifjúsági komolyzenei hangverseny Erkel
Ferenc zeneszerzõ mûveibõl. Közre-
mûködik: a Szombathelyi Szim fo ni kus
Zenekar. Helyszín: KMKK színházterme.

��  mmáárrcciiuuss  2255.. (péntek) 18.00 óra
Sodrásban – történet a katonákról és 
emlékezés a magyar honvédekrõl. 
A Marosvásárhelyi Táncszínház mûvé-
szeinek elõadása. Koreográfus: Könczei
Árpád. Helyszín: KMKK színházterme.

��  mmáárrcciiuuss  2266.. (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.

��  mmáárrcciiuuss  2266.. (szombat) 18.00 órától 
24.00 óráig – Táncház. Közremûködnek:
Varga Albin, a Gencsapáti Hagyo-
mányõrzõ Néptáncegyüttes vezetõje és
a Boglya Népzenei Együttes. Helyszín:
KMKK színházterme.

»PROGRAMAJÁNLÓ

A Vá ro si Ál ta lá nos Is ko la és Egy sé ges
Pe da gó gi ai Szak szol gá lat a ko ráb bi
évek szép ha gyo má nyát meg õriz vén,
idén is meg ren dez te a kis tér ség nagy -
cso por tos óvo dá sai szá má ra a Gaz dag
Er zsi Sza va ló ver senyt. A tra di ci o ná lis
ren dez vény re feb ru ár 19-én a kör nyék
óvo dá i ból 56 is ko lás kor elõtt ál ló vers -
sza va ló gyûlt ös  sze. A Vá ro si Óvo da tag -
in téz mé nyei mel lett a Hajnalcsillag
Evan gé li kus Óvo dá ból, a kör nyék te le -
pü lé se i rõl, Mersevátról és Kemenes-
magasiból is ér kez tek ver seny zõk. A
több éves múlt ra vis  sza te kin tõ ren dez -
vény gyö ke rei a Gáyer Gyu la Ál ta lá nos
Is ko la mû kö dé sé nek ide jé re nyúl nak
vis  sza. A ver seny cél ja Gaz dag Er zsi mû -
ve i nek to vább örö kí té se, az iro dal mi
nyelv és a szép ma gyar be széd hasz ná -
la tá ra va ló ne ve lés, hi szen a nyelv ápo -
lá sát nem le het elég ko rán el kez de ni. A
ren dez vény ele jén Danka Adél, az ál ta -
lá nos is ko la igaz ga tó ja kö szön töt te a
meg je len te ket, majd kez de tét vet te a
meg mé ret te tés. Idén, a je lent ke zõk
nagy szá ma mi att két for du lós volt a

ver seny, az elõ dön tõ ben cso por tok ra
oszt va sza val ták el az óvo dá sok a köl tõ -
nõ egy-egy ver sét, majd a ki lenc leg job -
ban sze rep lõ vers mon dó to vább ju tott a
dön tõ be, ahol a nagy kö zön ség elõtt is
meg mu tat hat ták te het sé gü ket. Amíg a
zsû ri meg hoz ta dön té sét, ad dig az ál ta -
lá nos is ko la má so dik osz tá lyo sai ze nés-
ver ses mû sor szám ok kal ked ves ked tek a
gye re kek nek, akik már iz ga tot tan vár -
ták az ered mény hir de tést. A vers mon dó
ver seny szer ve zõi – az ál ta lá nos is ko la
má so dik osz tá lyos ta ní tó nõi – sen kit
sem en ged tek ha za üres kéz zel, em lék -
lap pal és aján dék kal kö szön ték meg a
részt ve võk nek a fel ké szü lést és a szép
sze rep lést.
A sza va ló ver se nyen a kö vet ke zõ ered -
mé nyek szü let tek:
1. he lye zett: Hor váth Le ven te,
2. he lye zett: Révfi Dalma,
3. he lye zett: Sza bó Már ton.
Kü lön dí ja sok: Ne mes Ré ka, Lampért
Má tyás, Csil lag Kin ga, Kuthi Mira, Szép
Daniella, Mol nár Stel la.

»VAJ DA ZSUZSA

„Volt egyszer egy mesebolt…”

A ha gyo má nyok nak meg fe le lõ en idén
is meg ren dez te far sang bú csúz ta tó,
fér fi a kat szám ûzõ Far sang far ki asz  -
szony par tiját a Ke me nes al jai Mû ve lõ -
dé si Köz pont és Könyv tár. A ki zá ró lag
höl gyek szó ra koz ta tá sá ra ren del te tett
ren dez vény re feb ru ár 25-én vár ták a
szeb bik nem kép vi se lõ it. 
A fér je ket ott hon ha gyó, mu la to zás ra
ös  sze gyûlt as  szo nyo kat Pálné Hor váth
Má ria in téz mény ve ze tõ kö szön töt te,
majd kez de tét vet te a vi dám, be szél -
ge tõs, fa la to zós es te, mely nek so rán a
hölgy ko szo rú tag jai lá ba i kat sem
hagy ták pi hen ni. A tánc ra per dü lés hez
szük sé ges talp alá va lót a Kok tél Duó
biz to sí tot ta. Az es ti prog ram szí ne sí té -
se ként sztár ven dé gek is ér kez tek a
ren dez vény re, a Kemenessömjéni
Asszony kó ros nõi ru há ba öl tö zött fér fi -
tag jai csal tak mo solyt az ar cok ra.

Ze nés, tán cos pro duk ci ó juk ban jól is -
mert slá ge re ket ele ve ní tet tek meg,
lát vá nyos ko re og rá fi á val fû sze rez ve.
Elõ adá suk vé gén az as  szony par ti
részt ve võ it is tánc ba hív ták, to vább
te téz ve a fel hõt len jó ked vet. 

»REINER ANITA

Fergeteges jókedv farsang farkán
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Az ostffyasszonyfai kö tõ dé sû Kál mán M.
Szalézia nõ vér (1906-1993) szin tén ezer
szál lal kap cso ló dott vá ro sunk hoz. Kis -
gyer mek ként, még Kál mán Má ria né ven,
a celli le ány is ko lá ban foly tat ta ta nul má -
nya it, és itt ke rült elõ ször kap cso lat ba az
Is te ni Sze re tet Le á nyai Tár su la tá val.
„A hús vé ti lel ki gya kor lat
nagy ha tás sal volt rá. A
nyá ri szü net ben min den
sza bad ide jét a celli
kegy temp lom ban töl töt -
te. Au gusz tus ban már
fel vé tel ét kér te a kong -
re gá ci ó ba.” (A rend bu -
da pes ti, Vi o la ut cai zár -
dá já nak nek ro lóg já ból. 
Ta lán nem meg le põ,
hogy Szalézia nõ vér pe -
da gó gu si pá lyá ja is Cell -
dö möl kön in dult, ahol
ti zen há rom éven át ta ní tott a ró mai ka -
to li kus pol gá ri le ány is ko lá ban
(1930–1943), mi köz ben a zár da Szé -
che nyi ut cai épü le té ben la kott. Ké -
sõbb a front át vo nu lá sát is eb ben a
rend ház ban, va la mint ostffyasszonyfai
ro ko nai kö ré ben vé szel te át. 1957-ben
részt vett az 1932-ben Cell dö möl kön
vég zett nö ven dé kek 25 éves ta lál ko -
zó ján. Di ák jai min dig há lás sze re tet tel
gon dol tak vissza rá. 
A celli ró mai ka to li kus pol gá ri le ány is ko -
lá ban ma gas szín vo na lon folyt az ok ta -
tás. Az itt szer zett bi zo nyít vá nyok nak
nagy ér té ke volt: négy pol gá ri val már
szin te bár hol el le he tett he lyez ked ni a
kör nyé ken. Az in dí tott osz tá lyok szá ma
min dig az ép pen ak tu á lis je lent ke zõi
lét szám hoz iga zo dott. Az is ko la iga zi kö -
zös sé get te rem tett. A túl nyo mó an ka to -
li kus val lá sú di ák ság kö ré bõl nem vol tak
ki zár va a más val lá sú ak sem. Az ös  sze -
tar to zás ér zé sét az is ko lai egyen ru ha is
erõ sí tet te: a le á nyok sö tét kék, ra kott al -
jat hord tak mat róz gal lé ros blúz zal és
man dzset tá val, s ha azt a tan óra meg kí -
ván ta, ru há za tuk elé vett kö ténnyel. Ün -
nep sé ge ik al kal má val Bocs kai-blúzt vi -
sel tek, va la mint egy ki csiny sap kát,
amely nek ele jén egy jel vény volt „Ora

et Labora” (Imád kozzál és dol gozzál)
fel irat tal. Az is ko lai egyen ru hát a szü -
lõk nek ma guk nak kel lett be sze rez ni ük.
„A há bo rús idõk ben ez nem volt köny-
nyû. A Ma ma el ment a pá pai pi ac ra,
ahol si ke rült ven nie egy klott bé lé sû pa -
pi re ve ren dát. A bel se jé bõl lett az

egyen ru ha, a kül se jét
pe dig kö tény nek varr tuk
meg.” (Török Er zsé bet
haj da ni celli pol gá ris di -
ák visszaemlékezése.)  
A val lá sos ne ve lés re –
ért he tõ en – rend kí vü li
fi gyel met for dí tot tak. A
ta nu lók nak kö te le zõ
volt a vá ro si kegy temp -
lom rend sze res lá to ga -
tá sa, ahol az es pe res úr
a mi se elõtt el kér te a
köny vecs ké i ket, ami ket

csak a mi se után kap tak vissza a rész -
vé telt iga zo ló alá írás sal. A mai ze ne is -
ko la kö ze li épü le té ben mû kö dött a Ka -
to li kus Ház, ott is gya ko ri ak vol tak a
val lá sos fog lal ko zá sok. Az is ko la eme -
le tén ugyan csak volt egy fel szen telt
ká pol na, ahol min den nap mi séz tek az
apá cák kal. (Eze ket az idõ ket idé zi az
eme le ti mennye ze ten pár éve elõ buk -
kant ko ra be li fres kó, ame lyen Szent
Ist ván ajánl ja fel a ko ro nát a ma gya rok
Nagy as  szo nyá nak.) 
Min den osz tály ban fe szü let volt lát ha tó.
A hit tan órá kat a negy ve nes évek ben
Lász ló Dá ni el, majd Be cse Gaszton tar -
tot ta, akik a ben cés ko los tor ból jár tak át
az is ko lá ba. „Da ni bá csit” kü lö nö sen sze -
ret ték a gye re kek, gyak ran éne kel ték
ve le ked venc nó tá ját: „Meg fej tük a te -
he ne ket, meg fej tük a kecs két/Hogy vi -
gyünk át Cédömõkre egy kis jó te jecs két.
/Ved re ink kel utrakelve egy pa tak hoz
értünk,/S min den kan na tej be há rom
kan na vi zet mértünk!/Nem lát tuk, hogy
ott a víz be’ még bé kák is vótak,/S ott a
tej be, mint az álom, szé pen kuruttyó-
tak.” (Török Er zsé bet visszaemlékezése.)  
Bár gyer mekcent ri kus el ve alap ján ne -
vel ték õket, a di á kok ko ránt sem vol tak
el ké nyez tet ve. A tan ter me it min den

osz tály ma ga ta ka rí tot ta. Me zõ gaz da -
sá gi órá ik ke re té ben az is ko la vi rá ga it
gon doz ták, és ve te mé nyes kert jét mû -
vel ték. Rá juk há rult az osz tá lyok dí szí -
té se is: ezt sa ját ma guk ál tal sze dett és
ho zott mezeivirág csok rok kal ol dot ták
meg. Fe gyel mez ni szin te alig kel lett, az
órák meg hitt és tisz te let tel jes lég kör -
ben zaj lot tak. „Eszünk be sem ju tott
vol na a rend bon tás, ez ak kor nem volt
di vat ban. Erzília nõ vér, a né met ta nár nõ
volt az egyik leg szi go rúbb, tõ le na gyon
fél tünk... Egy na gyobb bot rány ra em -
lék szem, ami kor egy idõ sebb lány ke -
zé be az ut cai vo nu lás köz ben egy fiú is -
ko lás szerelmeslevélkét akart csúsz tat -
ni... De azt a lányt sem csap ták ki.”
(Török Er zsé bet visszaemlékezése.) A
di á kok az utol só pil la na tig rend kí vü li
mó don kö tõd tek is ko lá juk hoz, mely kö -
zös sé get te rem tett, sok ré tû, ma gas
szin tû tu dás anya got köz ve tí tett, és éle -
tük vé gé ig meg ha tá roz ta leg több er -
köl csi dön té sü ket. 1948. jú ni us 16-án a
mi nisz ter ta nács ki mond ta az is ko lák ál -
la mo sí tá sát, így a cell dö möl ki ka to li kus
le ány is ko la is er re a sors ra ju tott. S bár
ké sõbb Eöt vös Ló ránd Ál ta lá nos Is ko la
né ven mû kö dött to vább, a celli pol gá -
rok szá má ra még hos  szú év ti ze de ken
ke resz tül csak „a lány is ko la” ma radt,
ahol az ok ta tás mi nõ sé gét is si ke rült
szin ten tar ta ni.  
Az in téz ményt 2007-ben be ol vasz tot ták
a Cell dö möl ki Vá ro si Is ko lá ba, s ez te szi
szük sé ges sé azt a ha ma ro san kez dõ dõ
re konst ruk ci ót, amely szin tén je len tõ sen
vál toz tat majd az épü let ka rak te rén.
Még is, az öreg fa lak kö zé lép ve még
min dig ugyan olyan kéz zel fog ha tó an ér -
zé kel he tõ a múlt, mint aho gyan az
Szalézia nõ vér ide jé ben le he tett. S bár
az épü let haj dan gaz da gon dí szí tett lép -
csõ há zá nak és men  nye ze té nek fres kó it
je len leg mész ré teg ta kar ja, bí zom ben -
ne, hogy ez is le ke rül het egy szer, s az
épü let egy na pon majd új ra ré gi pom pá -
já ban fo gad hat ja lá to ga tó it. Mind an  nyi -
unk ér de ke, hogy ez a Cell dö mölk kul túr -
tör té net ében szin te pá rat lan, nagymúltú
in téz mény az új ke re tek kö zött is meg
tud ja õriz ni iden ti tá sát.

(A KÉP HE GE KÁROLYNÉ TULAJDONA.)
»KU PI MIK LÓS
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Volt egy szer egy is ko la...
AZ IS TE NI SZE RE TET LE Á NYAI TÁR SU LA TA CELL DÖ MÖL KÖN 2.

uk 2011034:uk 5.qxd 2011-03-08 13:40 Oldal 10



11

Új Kemenesalja  »  2011. 03. 11. »  O L  V A  S Ó I  O L  DA L

Lacza
Péter

Erdélyi
Antalné

Czikiné Seres
Anna

Rózsavölgyi
Roland

Meg kér dez tük
» vá la szol tak Elégedett-e a város közbiztonságával?

»KÉR DEZ: REINER ANI TA »FOTÓ: HÖMÖSTREI PÁL

Én át la gon fe lü li nek íté lem
meg Cell dö möl köt a köz biz -
ton ság te kin te té ben. Az or -
szág töb bi ré szé ben sze rin -
tem sok kal ros  szabb a hely -
zet, pél dá ul Bor sod me gyé -
ben is. Az a pár bûn cse lek -
mény pe dig, amit az új ság -
ban ol va sok, min den hol elõ -
for dul. A bol ti lo pá sok és a pi -
a ci zseb tol vaj lás ok szá ma –
úgy tu dom – csök kent, ezen -
kí vül né hány fa lo pás ról hal -
lot tam. Saj nos, sok az ál lás ta -
lan, ne héz a meg él he tés, né -
me lyek ezért kény sze rül nek
lo pás ra. Mun ka hely te rem tés -
sel biz tos, hogy csök ken ne a
bûn cse lek mé nyek szá ma. 

Elé ge dett va gyok a vá ros és
az al só sá gi vá ros rész köz biz -
ton sá gá val is. Be tö ré ses lo -
pás ugyan elõ-elõfordul, de
ezek szá ma egy ek ko ra te le -
pü lé sen ele nyé szõ. Sze rin tem
a gép ko csi fel tö rés sem na -
gyon jel lem zõ, ta lán a rend -
õrök rend sze res jár õrö zé sé -
nek kö szön he tõ en. Úgy gon -
do lom, hogy a köz biz ton ság
szint jét még tér fi gye lõ ka me -
rák kal le het ne ja ví ta ni, és el -
sõ sor ban ar ra len ne szük ség,
hogy az ön kor mány za ton kí -
vül a vál lal ko zók is be száll ja -
nak en nek költ sé ge i be, hi -
szen az õ va gyo nu kat vé de né
ve lük a vá ros.

Nem mon da nám jó nak a vá -
ros köz biz ton sá gát, ugyan is
én  fé lek. Egye dül élek, és
saj nos sok la kás be tö ré ses
eset rõl hal la ni. Az em ber fél ti
az ér té ke it, a be tö ré ses lo pá -
sok tól én is tar tok. Tu dom,
hogy a rend õrök és a pol gár -
õrök rend sze re sen jár õröz -
nek, ez nyújt hat na is né mi
biz ton ság ér ze tet, de azért
óva tos ság ból több fé le zár ral
fel van sze rel ve az aj tóm,
mert jobb fél ni, mint meg -
ijed ni. A köz le ke dés te rén
sincs olyan nagy biz ton ság a
vá ros ban, mert né hány au tós
saj nos na gyon va dul hajt a
köz pont ban. 

Ta valy elõtt be tör tek a cuk -
rász dám ba, és a tet te sek az -
óta sem ke rül tek rend õr kéz -
re, így ne kem saj nos ilyen ta -
pasz ta la tom is van a vá ros
köz biz ton sá gá val kap cso lat -
ban. Ezt le szá mít va nem pa -
nasz ko dom, hi szen a rend -
õrök kor rek tek, és sze rin tem
ele get is jár õröz nek. A vá ros
mé re té hez és lé lek szá má hoz
vi szo nyít va Cell dö mölk egy
nyu godt, bé kés te le pü lés,
zseb tol vaj lás ról, au tó fel tö rés -
rõl, és egyéb bûn cse lek -
mény rõl sem na gyon le het
hal la ni. Ös  szes sé gé ben te hát
meg fe le lõ nek ta lá lom a vá ros
köz biz ton sá gát.

Vá ro sunk és kör nyé ké nek köz biz ton sá gá ról EErrõõssss  EElleemm  éérr rend õr al -
ez re des, a cell dö möl ki rend õr ka pi tány ság köz rend vé del mi és köz le -
ke dés ren dé sze ti osz tá lyá nak ve ze tõ je adott tá jé koz ta tást.
A cell dö möl ki rend õr ka pi tány ság il le té kes sé gi te rü le té nek köz biz -
ton sá ga az elõ zõ évek hez ké pest lé nye ge sen nem vál to zott. A te rü -
le ten olyan sú lyos bûn cse lek mény, amely a la kos ság biz ton ság ér -
zet ét ne ga tív irány ban be fo lyá sol ta vol na – pél dá ul em ber ölés, sú -
lyos rab lás –, nem tör tént. Ta valy egy olyan ese tet re giszt rál tak,
amely az azt meg elõ zõ évek ben nem volt jel lem zõ: egy idõs ko rú
sze mély sé rel mé re kö vet tek el rab lást. Az ügyet a ka pi tány ság
nyo mo zói fel de rí tet ték, az el kö ve tõ cso por tot el fog ták, je len leg
bí ró sá gi sza kasz ban van az ügy. Ha a sta tisz ti kát néz zük, ak kor saj -
ná la tos mó don 2010-ben az elõ zõ évek hez vi szo nyít va a rend õr -
ka pi tány ság te rü le tén nõtt ugyan a bûn cse lek mé nyek szá ma, de
azon ese tek szá ma emel ke dett, ame lyek tu laj don kép pen a kül sõ
szem lé lõ szá má ra nem ve he tõk ész re. Az az nem köz te rü le ten tör -
tén tek és nem erõ sza kos bûn cse lek mé nyek vol tak. A köz biz ton sá -
gi há ló prog ram po zi tív ha tá sa je len tõ sen érez he tõ a te rü le ten. A
fo ko zott rend õri je len lét nek kö szön he tõ en pél dá ul Jánosháza kör -
ze té ben a bûn cse lek mé nyek szá ma két év alatt 50%-kal csök kent.
A fo ko zott el len õr zést Cell dö mölk re is ki ter jesz tet ték, a la kos ság
ta pasz tal hat ja, hogy vá ro sunk ban ide ve zé nyelt, ide gen rend õrök
is tel je sí te nek szol gá la tot. Ez a köz biz ton ság mel lett a köz le ke dé -
si hely zet re is po zi tív irány ban ha tott és hat a mai na pig is.

»PH

Köz biz ton sá gi kép a Ke me ne sal ján
Anyakönyvi hírek
CCeellllddöömmööllkk 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. BBoobbaa
Halálozás: Kókai Béláné sz. Cirok Erzsébet. CCssöönnggee Halálozás:
Németh Ernõné sz. Pákai Anna. EEggyyhháázzaasshheettyyee Halálozás:
Gõcze Zsigmond. JJáánnoosshháázzaa:: 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. KKeemmeenneessmmiihháállyyffaa Halálozás: Kovács Istvánné sz.
Kovács Lenke. KKeennyyeerrii Halálozás: Horváth Istvánné sz. Lévai
Mária. KKööccsskk Halálozás: Holpert Károlyné sz. Csarmasz Valéria.
MMeerrsseevváátt::  Születés: Bókkon Lajos és Fodor Judit fia: Máté.
Halálozás: Czuppon Szabolcsné sz. Horváth Judit. SSzzeerrggéénnyy
Halálozás: Berecz Dezsõ Jenõné sz. Szabó Etelka.
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CCeellll  ddöö  mmööll  kkii  VVSSEE--SSwwiieetteellsskkyy--WWeewwaallkkaa  ––
SSVVSS  NNiieeddeerröösstteerrrreeiicchh  33::66.. - Cell dö mölk,
asz ta li te nisz Szu per li ga-mér kõ zés, elõ -
dön tõ, 1. ta lál ko zó, ve zet te: Szent-
györgyi, Bencsik. 
PPáá  rrooss:: Lindner, Fazekas – Habesohn,
Fegerl 0:3 (-9, -10, -10). Nem várt ve -
re ség gel raj tolt a celli ket tõs ((00--11))..
EEggyyéé  nnii,,  11..  kköörr:: Kriston – Habesohn 0:3
(-5, -11, -9). Az oszt rák já té kos min -
den te kin tet ben jobb volt Kristonnál
(0-2). Lindner – Fegerl 3:2 (7, -7, -8, 4,
6). Lindner ne héz gyõ zel met ara tott

(1-2). Fazekas – Chen 0:3 (-5, -12, -7).
A kí nai já té kos stí lu sa nem fe küdt Fa -
ze kas nak ((11--33))..  22..  kköörr:: Lindner – Habe-
sohn 3:2 (-3, -9, 9, 7, 6). Lindner ha tal -
ma sat küz dött, 0-2-rõl tu dott fordítani
(2-3). Kriston – Chen 0:3 (-8, -3, -4).
Nem ta nú sí tott ko moly el len ál lást a
celli já té kos ((22--44)). Fazekas – Fegerl 1:3
(-9, 5, -12, -12). Fa ze kas ki csit túl iz gul -
ta a mec  cset, Fegerl hig gad tab ban ját -
szott ((22--55))..  33..  kköörr:: Lindner – Chen 3:1
(5, 14, -5, 10). Az es te leg lát vá nyo -
sabb mec  csét vív ta a két já té kos. Szik -

rá zó, szó ra koz ta tó já ték nak, és celli
gyõ ze lem nek örül het tünk ((33--55)).
Fazekas – Habesohn 2:3 (-7, 7, -6, 9, -
8). Szo ros meccs volt, az oszt rák job -
ban kon cent rált ((33--66)). 
GGyyõõ  zzöötttt:: Lindner 3, il let ve Chen 2,
Habesohn 2, Fegerl és a Habesohn –
Fegerl pá ros. 
A ven dé gek, a vi lág baj nok Werner
Schlager nél kül is nyer ni tud tak, a vis-
sza vá gón már csak a cso dá ban bíz hat
a celli gár da. 

»CSU KA LÁSZLÓ

Messze került a döntõ asztaliteniszezõinktõl

2011. már ci us 12-én, szom ba ton ren -
de zi a Ke me nes al jai Kis tér ség Egész -
sé ges Élet mód ért Köz hasz nú Ala pít -
vány a ha gyo má nyos sá vált Hérincs
Zsolt Ko sár lab da Em lék tor nát. A he te -
dik al ka lom mal ren de zen dõ tor nán a
nyu gat-du nán tú li ré gi ó ból ér ke zõ csa -
pa tok vív hat nak meg egy más sal, a fi -

a ta lon el hunyt te het sé ges ko sa ras,
Hérincs Zsolt em lé ke elõtt tisz te leg ve.
Ezen a já ték na pon a fér fi ak se lej te zõ -
it bo nyo lít ják az Al só sá gi Sport csar -
nok ban, reg gel 8 órá tól. A cso por tok -
ból to vább ju tó együt te sek áp ri lis 2-án
is mét meg mér kõz nek egy más sal a
kö zép dön tõ ben és a hely osz tó kon.

Ag gód ni uk a höl gyek nek sem kell,
hisz áp ri lis 16-án õk ve he tik bir tok ba
a csar no kot, ek kor ren de zik ugyan is a
nõi szak ág küz del me it. A tor na va la -
men  nyi já ték nap já ra a be lé pés in gye -
nes, a szer ve zõk sze re tet tel vár nak
min den ko sár lab da-ra jon gót!                           

»CSU KA

Hérincs Zsolt Ko sár lab da Em lék tor na

ZZaa  llaa  eeggeerr  sszzee  ggii  FFCC  IIII..  --  CCeellll  ddöö  mmööll  kkii  VVSSEE 22--
22  ((22--11)) Za la eger szeg, NB III-as lab da rú -
gó-mér kõ zés, 40 né zõ Ba kony-cso port
16. for du ló. 2011. már ci us 06. VVee  zzeett  ttee::
Keszt he lyi Ta más (Nagy Gá bor, Fü löp
Zol tán). ZZaa  llaa  eeggeerr  sszzeegg:: Sza bó Á. – Má -
tyás, Nánási, KESZEI, Ko csis – Si mon,
Ba logh (Mavolo 71. p.), Hor váth R.
(Jasarevic 61. p.), SZA BÓ P. – CEBARA,
Né meth M. (Sza bó B. 85. p.). EEddzzõõ:: Ba -
lázs Zsolt. CCeellll  ddöö  mmööllkk: Tóth J. – Mayer,
GYÕRVÁRI, Györ kös, Se bes tyén R. –
Csákvári, SZIL ÁGYI, Enyin gi (Gaál 71.
p.), Süle, KALCSÓ – KO CSIS. EEddzzõõ::
Csákvári Zsolt. 
GGóóll  llöö  vvõõ:: Né meth Má rió (7. p.), Cebara
Stefan (40. p.), il let ve Kalcsó Gá bor
(38. p.), Szil ágyi Ba lázs (79. p.).
A ta va szi nyi tá nyon foly tat ta ki vá ló
õszi ide gen be li sze rep lé sét a CVSE, ez -
út tal a Za la eger szeg ott ho ná ból si ke -
rült pon to san ha za tér ni. A vi ha ros hi -
deg szél ben, a ZTE sta di on mö göt ti mû -

fü ves pá lyán le ját szott ta lál ko zón az
egerszegiek lép tek fel tá ma dó lag, de
ve ze tõ gól ju kat egy egyé ni hi ba elõz te
meg, egy nem túl erõs lö vés ki pat tant
Tóth Je nõ rõl és a kö zel ben ólál ko dó
Né meth be po foz ta azt a há ló ba. A be -
ka pott gól nem tör te meg a cellieket,
egy re bát rab ban ját szot tak, az NB II-es
Bõcsbõl fris sen iga zolt Sza bó Ádám
több ször is bra vúr ral vé dett. A 38. per-
c ben már õ sem tud ta meg óv ni a há ló -
ját a gól tól, Györ kös éle sen be lõtt lab -
dá ját a vé gig agi li san moz gó Kalcsó Gá -
bor fe jel te a há ló ba. Két perc cel ké sõbb
is mét meg ad tuk az esélyt a ha za i ak nak
ar ra, hogy gólt sze rez ze nek, Mayer
kés le ke dett a fel sza ba dí tás sal, az NB I-
ben is már be mu tat ko zott Cebara õt is
és a lab dát is el so dor ta és meg sem állt
ve le a gó lig. A má so dik fél idõ ben is in -
kább a Cell ját szot ta a ka pu ra ve szé lye -
sebb já té kot, a za la i ak me zõny fö lé nye
med dõ volt. A kér dés csak az volt,

hogy elég lesz-e az idõ az újabb
egyen lí tés re. A vá lasz igen, egy nagy -
sze rû kont ra já ték ban Kalcsó fu tott el a
bal ol da lon, ki vá ló be íve lé sét Szil ágyi
Ba lázs fe jel te a há ló ba. Az ered mény
már nem vál to zott, de jog gal gon dol -
hat juk azt, hogy nem egy pon tot sze -
rez tünk Za lá ban, ha nem ket tõt ott
hagy tunk. Az õszi 0-2 után a ne gye dik
he lyen te lelt za la eger sze gi e ket si ke rült
jó já ték kal meg lep ni, az el té rõ kö rül -
mé nyek el le né re nem csak a já ték ban,
de fi zi ká li san is fel vet tük ve lük a ver -
senyt, ami biz ta tó le het a foly ta tás ra
néz ve is. Az el sõ ha zai mér kõ zés re
már ci us 12-én ke rül sor fél há rom tól,
azzal a Ba la ton fü red del, aki ket õs  szel
Fü re den le gyõz tünk, akik nek so ra i ban
két volt celli fo cis ta is (Babics Zsolt,
Sza bó At ti la) hét rõl hét re pá lyá ra lép,
és akik a nyi tó for du ló ban a Bü köt ver -
ték há rom gól lal. Jó meccs lesz, néz zük
együtt, élõ ben!                         » DOTTO

Len dü le tes tavaszi kez dés focistáinknál
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I M P  R E S   S Z U M

MMOOGGAAAACC  MMoossoonnsszzoollnnookk  ––  CCeellll  ddöö  mmööll  kkii

VVEE--SSwwiieetteellsskkyy  3355--2255  ((1133--1133)). -

Mosonszolnok, NB II-es nõi ké zi lab da-

mér kõ zés, ve zet te: Bü ki, Nyé ki.

CCeellll  ddöö  mmööllkk:: SZA BÓ – Kazári 2, NÉ METH

V. 9, Szomorkovits A. 2, Vlasich 1, Far -

kas B., Far kas A. 5. CCssee  rree:: Fü löp, Gõcze

6, Sza bó M., Recse. EEddzzõõ:: He gyi Gá bor.

Re me kül kezd te a ta lál ko zót a cell dö -

möl ki csa pat. Tíz perc nyi já ték után már

hat gól lal is ve zet tek He gyi Gá bor já té -

ko sai. A foly ta tás ban kis sé szét esett a

csa pat egy ség, ami nek a vé ge ha zai

egyen lí tés lett. A má so dik fél órá ban az -

tán bár mit is akar tak vol na a celli a lá -

nyok, esé lyük se na gyon volt a gyõ ze -

lem re. Ez el sõ sor ban nem az õ hi bá juk,

ha nem a mér kõ zés já ték ve ze tõ i nek kö -

szön he tõ. Na gyon lej tett a ha zai pá lya,

zsi nór ban ál lí tot ták ki a ven dé ge ket,

míg a mosonszolnokiaknál jó val el né -

zõb bek vol tak. A ki ál lí tá si arány 3-12(!). 

IIffii:: 32-23 (16-9). 

���

ÁÁccssii  KKii  nnii  zzssii  SSCC  --  CCeellll  ddöö  mmööll  kkii  VVSSEE  2266--2211

((1122--99)). - Ács, NB II-es fér fi ké zi lab da-

mér kõ zés, ve zet te: Jelitai, Kõbel. 

CCeellll  ddöö  mmööllkk:: DÉ NES – Né meth, Ba ko nyi,

Benczik 2, SKO DA 10, Kazári 4, Sali 1.

CCssee  rree:: OR BÁN (ka pus), Ludvig, Süle,

Rozmán 2, Berghoffer 2, Som lai. EEddzzõõ::

Kósa Ot tó. 

A celliek jól kezd ték a ta lál ko zót. Hosz  -

szú ide ig tar tot ták ma gu kat, de a tá ma -

dó já ték pon tat lan ná vá lá sa mi att egy re

in kább el hú zott az Ács. A má so dik fél -

idõ ben is in kább a ha za i ak aka ra ta ér -

vé nye sült, és hi á ba haj rá zott na gyot a

Cell, nem si ke rült a fel zár kó zás.

IIffii:: 43-27 (25-13). 

»CSU KA LÁSZ LÓ

Több év vel ez elõtt szer vez te meg a
Kis tér sé gi Mun ka szer ve zet elõ ször a
Moz dulj Ke me nes al ja el ne ve zé sû já té -
kos sport ve tél ke dõt. Az el sõ al ka lom -
mal még fel nõt tek mér kõz tek meg a
do bo gós he lye kért, majd 2006-tól a
ver seny ki írás sze rint a kis tér ség ál ta lá -
nos is ko lás kor osz tá lyát vár ták a szer -
ve zõk. Idén sem volt más képp. A vá ro -
si sport csar nok ban feb ru ár 5-én kis tér -
sé günk ál ta lá nos is ko lái kö zül a Cell dö -
möl ki Vá ro si Ál ta lá nos Is ko la két csa -
pat tal, a jánosházi Bat thyá ny La jos Ál -
ta lá nos Is ko la, a bobai Ál ta lá nos Is ko la
és az ostffyasszonyfai Pe tõ fi Sán dor

Ál ta lá nos Is ko la egy-egy csa pat tal
kép vi sel tet te ma gát a sport ve tél ke -
dõn. Má so dik éve Pápoc köz ség gyer -
me kei is ered mé nye sen vesz nek részt
a meg mé ret te té sen. A jó han gu la tú
ve tél ke dõ fel ada ta it a VulkánSport
Egye sü let tag jai ál lí tot ták ös  sze, s a
ver seny le bo nyo lí tá sát is õk vál lal ták
ma guk ra. A ver seny he lye zett je i nek és
a részt ve võk nek az ok le ve le ket Fe hér
Lász ló, a Cell dö möl ki Kis tér ség Ön kor -
mány za ta i nak Több cé lú Tár su lá sa Tár -
su lá si Ta ná csá nak el nö ke ad ta át. A
kis tér sé gi mun ka szer ve zet ez al ka -
lom mal is meg aján dé koz ta a rész ve -

võ ket, a spor tos nye re mé nye ket tom -
bo la sor so lás ke re té ben ad ták át a
sze ren csé sek nek. 
El sõ he lyen a Vá ro si Ál ta lá nos Is ko la
Al só sá gi Tag is ko lá já nak csa pa ta, a má -
so dik he lyen a Vá ro si Ál ta lá nos Is ko la
csa pa ta vég zett, míg a ne mes har ma -
dik he lyet a Bobai Ál ta lá nos Is ko la csa -
pa ta ér de mel te ki.
A kis tér sé gi mun ka szer ve zet kö szö ne -
tet mond a VulkánSport Egye sü let nek,
a Mû sza ki Szak kö zép- és Szak is ko la
ve ze té sé nek, va la mint ifj. Rozmán Fe -
renc vál lal ko zó nak.

» TA KÁCS M. TÜN DE

Kistérségi sportverseny a Kemenesalján

Al só ház ban a lá nyok
Irány a Li get!
A Sport csar nok ban feb ru ár 12-én
el sõ al ka lom mal ke rült meg ren de -
zés re a VulkánSport Egye sü let szer -
ve zé sé ben az Old Boys Far sang
Lab da rú gó Te rem tor na. A té li
idényt zá ró tor nán 6 csa pat vett
részt. A hár mas cso port kö rök ben
az Áram ütöt tek és a Litovel vég zett
az élen, a dön tõ be ju tá sért az
Áram ütöt tek meg ver te a Szil vesz -
ter-ku pa gyõz tes Csü tör tö köt, a
Litovel pe dig két gó los ve ze tés rõl
ki ka pott a Bakonybéltõl. A dön tõ -
ben az tán a bakonybéliek ki ütöt ték
az Áram ütöt te ket is, így a celli csa -
pa tok or ra elõtt el nyer ték a ku pát.
Foly ta tás a Li get ben a IV. Vá ro si
Kis pá lyás Lab da rú gó Baj nok ság -
ban. A ne ve zé se ket már ci us 20-áig
le het le ad ni az egye sü let nél.

»DOTTO
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Felhívás
A Vas utas Nyug dí jas Szak szer ve zet  ér te sí ti az ös  szes
vas utas nyug dí jast, hogy az arc ké pes iga zol vá nyok
cse ré je 2011. feb ru ár 1-jén meg kez dõ dött. A szük sé -
ges igény lõ la po kat a szak szer ve ze ti iro dá ban (Cell -
dö mölk Rá kó czi u.1.) min den hétfõn, 8–11-ig ve he tik
át az érin tet tek. Az iga zol vá nyok cse ré jét már ci us vé -
gé ig be kell fe jez ni. A ré gi iga zol vá nyok ér vé nyes sé -
ge a cse rét kö ve tõ en meg szû nik.

»A SZAK SZER VE ZET VE ZE TÕ SÉ GE

Óvoda-csalogató
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.

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
Cell dö mölk Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te a
325/2010. (XII.15.) sz. ha tá ro za tá ban dön tött ar ról, hogy a
tu laj do nát ké pe zõ 525. hrsz-ú in gat lan el ne ve zé se elõtt ki -
ké ri a vá ros la ko sa i nak vé le mé nyét. Az érin tett te rü let a Vá -
ro si Ál ta lá nos Is ko la elõtt, a Jó zsef At ti la ut ca észa ki vé gén
ta lál ha tó, a volt orosz te me tõ he lyén, mely te rü le ten ta valy
a Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Ope ra tív Prog ram „Kis lép té -
kû, pont sze rû kis vá ro si fej lesz té sek” cí mû pá lyá zat ke re té -
ben ját szó tér és park ke rült meg va ló sí tás ra. Fel kér jük Cell -
dö mölk Vá ros la kos sá gát, hogy ja vas la ta i kat írás ban szí ves -
ked je nek el jut tat ni a Pol gár mes te ri Hi va tal Mû sza ki Osz tá -
lyá ra (9500 Cell dö mölk, Vá ros há za tér 1.) 2011. már ci us 31.
A he lyi ön kor mány zat ok ról szó ló 1990. évi LXV. tör vény
(Ötv.) 10. § h.) pont ja sze rint köz te rü let el ne ve zé se a kép -
vi se lõ-tes tü let ha tás kö ré bõl át nem ru ház ha tó fel adat. Tá jé -
koz tat juk Önö ket, hogy a 303/2007. (XI.14.) sz. A ma gyar -
or szá gi hi va ta los föld raj zi ne vek meg ál la pí tá sá ról és nyil -
ván tar tá sá ról szó ló kor mány ren de let sze rint: A hi va ta los
föld raj zi ne vek meg ál la pí tá sa kor fi gye lem be kell ven ni a
he lyi la kos ság élõ név hasz ná la tát, a te le pü lé si és a he lyi ki -
sebb sé gi ön kor mány zat, az egyéb szer ve ze tek vé le mé nyét,
to váb bá a ter mé szet- és tár sa da lom tu do mány ok ered mé -
nye it, a tör té nel mi ha gyo má nyo kat, kü lö nö sen a hely tör té -
ne ti ku ta tá so kat, az el pusz tult te le pü lé sek ne vét, ezen kí vül
a föld raj zi kör nye ze tet, a me zõ- és er dõ gaz da sá gi mû ve lé -
si szer ke ze tet, a nem ze ti sé gi vi szo nyo kat, a nyel vi és nyelv -
he lyes sé gi kö ve tel mé nye ket. A nyelv he lyes sé gi kö ve tel -
mé nyek ma guk ban fog lal ják a min den ko ri aka dé mi ai he -
lyes írás kö ve té sét és az ar ra épü lõ sza bá lyok be tar tá sát. To -
váb bá élõ sze mély rõl köz te rü let nem ne vez he tõ el.

»POL GÁR MES TE RI HI VA TAL CELL DÖ MÖLK

Pá lyá za t
A Vá ros gond nok ság pá lyá za tot hir det a VVuull  kkáánn  GGyyóóggyy--ééss  ÉÉll  --
mméénnyy  ffüürr  ddõõ be já ra ti fo lyo só já nak fa lán 120 cm x 100 cm mé re -
tû üüvvee  ggeess  vviitt  rrii  nneekk 2011. 03. 20-tól 2011. 12. 31-ig tör té nõ
hhaasszz  nnáá  llaa  ttáá  rraa..  A meg ajánl ha tó leg ki sebb ha vi hasz ná la ti díj:
4.000 Ft + ÁFA.
El bí rá lás nál elõny ben ré sze sül az, aki:
� tu risz ti ká hoz, élet mód hoz vagy sport hoz 
kap cso ló dó ter mé ke ket he lyez a vit rin be;

� ma ga sabb ha vi hasz ná la ti dí jat ajánl;
� több hó nap ra elõ re fi ze tést vál lal.
A pá lyá za tot a Vá ros gond nok ság igaz ga tó já nak, 9500 Cell dö -
mölk, Te mes vár u. 16. cím re kell el jut tat ni 2011. 03. 18-ig.

EEEEggggéééésssszzzzssssééééggggnnnnaaaapppp::::
március 21-én, hétfőn
16.00 órá tól für dő ven dé ge ink nek té rí tés men tes
MÛ SZE RES HAL LÁS VIZS GÁ LAT, ta nács adás,
ál la pot felmé rő vizs gá la tok, Be mer mágnesterápia,
termékbemutatók. Egyes wellness szol gál ta tá sok
egész nap féláron.

VULKÁN FÜRDÕ

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

www.vulkanfurdo.hu

IIIInnnnffff rrrraaaasssszzzzaaaauuuunnnnaaaa     hhhhéééé ttttvvvvéééégggg eeee
március 26-27.:
A keringést kímélő, immun-
rendszererősítő, bőrszépítő
hatású infraszauna fél
órára most csak 300 Ft.

PPrróóbbáálljjaa  kkii  ÖÖnn  iiss!!

Még egy szer a láz csil la pí tás ról
LLaann  ggyyooss  vvii  zzeess  bboo  rroo  ggaa  ttááss  3399  ooCC  ffee  lleett  ttii  lláázz  eessee  ttéénn
Egy le pe dõt lan gyos víz zel át ned ve sí tünk. A be teg egész tes -
tét be le csa var juk. Ad dig hagy juk raj ta a bo ro ga tást, amíg az át
nem me leg szik, majd le ves  szük. A bo ro ga tást 2-3-szor meg is -
mé tel jük mind ad dig, míg a test hõ mér sék le te 38 oC-ra csök -
ken. Ez után vé kony pa mut pi zsa mát vagy há ló in get vi sel jen a
be teg. Ne ta ka róz zon be vas tag pap lan nal, elég egy kön  nyû,
vé kony ta ka ró is. 

HHûû  ttõõ  ffüürr  ddõõ  3399  ooCC  ffee  lleett  ttii  lláázz  eessee  ttéénn
A kád ba a lá zas be teg test hõ mér sék le té vel meg egye zõ hõ fo kú
vi zet en ge dünk. A lá zas be te get be ül tet jük úgy, hogy a víz mell -
ma gas sá gig ér jen. Hi deg víz hoz zá adá sá val a für dõ hõ mér sék -
le tét fo ko za to san 28–31 oC-ra hût jük, köz ben lo csol gat juk a be -
teg fel sõ test ét. A be teg ad dig ma rad jon a víz ben, míg a lá za
38 oC alá nem csök ken. A hû tõ für dõ után szin tén csak vé kony
pa mut pi zsa mát vi sel jen a be teg, és kön  nyû ta ka rót hasz nál jon. 

GGyyóóggyy  sszzee  rreess  lláázz  ccssiill  llaa  ppíí  ttááss
Fi zi ká lis láz csil la pí tás mel lett, il let ve 38–38,5 oC-os láz ese tén
hasz nál jon paracetamol tar tal mú láz csil la pí tót tab let ta, kúp
vagy szi rup for má já ban, amely egyút tal csil la pít ja a to rok-,
fül- és fej fá jást is. 
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SZESZFÕZDE VÖNÖCKÖN

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

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

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

Új

»

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

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 

tvtv

19 éve hivatalos                Márkaszerviz
SSttrraauussss  AAuuttóósszzaalloonn  KKfftt. Szombathely, Zanati út 58.

Tel.: 0036-94/512-860 �� E-mail: fszabolcs@strauss.dealernet.hu �� www.strauss.hu

Érvényes: 2011. 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.

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**

Minden márka teljeskörű kárügyintézése

A Pannónia-Security Kft. 2011. már ci us 15-től
meg kez di ki vo nu ló és jár őr szol gál ta tá sát.

Szol gál ta tá sunk meg ren de lé sé vel vé di sa ját és sze ret tei
biz ton sá gát, éle tét és va gyon tár gya it.

A szol gál ta tás elő nyei:
�� In gat la nát, tes ti ép sé gét nem kell a szom szé dok ra és a 

vé let len re bíz nia
�� Szol gál ta tá sunk meg ren del he tő nya ra lás ra, rö vid tá vol lé te  

idő szak ára is
�� Ri asz tás ese tén azon nal szak sze rű be avat ko zás
�� Fo lya ma tos je len lét a vá ros te rü le tén
�� Idős, be teg em be rek ré szé re, or vo si ri asz tást is vál la lunk
�� 24 órás ri asz tó rend szer, igény sze rin ti vi deó táv fel ügye let
�� Őr zés nél kü li te lep he lyek költ ség kí mé lő és ha té kony 

vé del me

Eb ben az év ben 10. szü le tés na pun kat ün ne pel jük, ezért
meg aján dé koz zuk Önt!

Az ak ci ó ba be lé pő új ügy fe le ink nek 3 éves táv fel ügye let meg ren de lé se
ese tén, 60.000 Ft ér té kű ri asz tó rend szert díj ta la nul biz to sí tunk!

Szol gál ta tá sun kat Cell dö mölk köz igaz ga tá si te rü le tén be lül, a
ri asz tást kö ve tő en 3–9 perc kö zöt ti ki vo nu lá si idő vel vál lal juk!

Bővebb felvilágosítás:
Iro da: 9500 Cell dö mölk,

Vas vá ri Pál u 10/a.
TEL.: +36 96/521-066;

06 70/385-0312.

Szak kép zett biz ton sá gi szol gá la tunk el len őr zi a vé dett te rü le tet, ki vizs gál ja a
ri asz tást ki vál tó okot, fel tar tóz tat ja az el kö ve tőt és ér te sí ti a ha tó sá go kat!
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Car TTTTeeeecccchhhhnnnniiiikkkk Celldömölk
Gumiabroncs-értékesítés, -szerelés

és centírozás
TEHER- ÉS SZEMÉLYGÉPJÁRMŰVEK

MŰSZAKI VIZSGÁRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉSE,

MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁSA!

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

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

HHEESSSSZZ  DDVVDD  TTÉÉKKAAHHEESSSSZZ  DDVVDD  TTÉÉKKAA
Használt, eredeti DVD-filmek eladók!

Közel 1000 filmbõl választhat!

Mesék, 

Thrillerek, 

Vígjátékok, 

Akciófilmek, 

18+ stb.

490–890 Ft-ig.

Használt DVD-tokok
10 forintért kaphatók.

AAAAmmmmíííígggg    aaaa    kkkkéééésssszzzz lllleeeetttt     ttttaaaarrrr tttt !!!!
HESSZ DVD TÉKA

CCeellllddöömmööllkk,,  SSzzeenntthháárroommssáágg  ttéérr  66//aa

Be je lent ke zés, in for má ció: 06 70/628-4960
Cím: Cell dö mölk, Szent há rom ság tér 6/a
Nyit va: hét fõ tõl pén te kig 10.00–12.00; 13.00–21.00
szom bat: 10.00–12.00; 14.00–21.00; va sár nap: 14.00–21.00
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