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TANKOLJON MINDIG OLCSÓBBAN!
A Kolozsvári úti üzemanyagkúton 95-ös, E 85-ös benzin és diesel
üzemanyagok valamint autógáz LPG egész évben kedvezményes áron!
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

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!

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.
www.pannonia-security.hu

Új Kemenesalja » 2011. 03. 25.

» KÖZÉLET

„Mindent nyerni, vagy
mindent veszítni!”
Emlékezés 1848. március 15-re
2011. március 15-én, ezen a verõfényes, már-már kora nyárias napon
ünnepeltük az 1848–49-es forradalom
és szabadságharc 163. évfordulóját. A
Himnusz elhangzása után Turi Gábor

elõadásában hallhattuk Petõfi Sándor:
Nemzeti dal címû versét. Ezt követõen
Fehér László, Celldömölk Város polgármestere mondta el ünnepi beszédét.
Hangsúlyozta 1848. március idusának
vívmányait, majd kiemelte az elsõ
magyar felelõs kormány, a Batthyánykormány jelentõségét. Megemlékezett a kor meghatározó egyéniségeirõl is, hiszen Petõfi Sándor, Jókai Mór,
Vasvári Pál, Táncsics Mihály említése
nélkül nem emlékezhetünk a forradalom és szabadságharc idõszakára.
Végül a korabeli idõszakot párhuzamba állította a mával: elõdeink, ahogyan mi is, arra törekedtek, hogy
olyan országban éljenek, amely a legjobb életminõséget képviseli. Ma is
ezek az elvek kell, hogy érvényesüljenek. A mûsor további részében
Gosztola Dorina elõadását hallhattuk,
elhangzott továbbá Petõfi Sándor: A
Nemzethez címû verse, Varga Diána
48-as dalokat énekelt, fellépett
továbbá a Kemenesalja Néptánccsoport, valamint a lovasbandérium.
Közremûködött még az Ádám Jenõ

Zeneiskola és Mûvészeti Alapiskola
fúvószenekara. Ezután a koszorúzás
következett. A Klastrom épületének
48-as emlékfalánál koszorút helyezett
el Kovács Ferenc, Vas Megye Közgyûlésének elnöke, Celldömölk Város
Önkormányzata nevében Fehér László
polgármester, Baranyai Attiláné dr.
jegyzõ, Karádi Mihály és dr. Kovács
Zoltán képviselõk. Koszorúzott továbbá a helyi Cigány Önkormányzat, a

Fidesz-MPSZ, az MSZP, a Jobbik Magyarországért Mozgalom helyi csoportjai, a Cselekvõ Összefogással Celldömölkért Egyesület, az Együtt Celldömölk Városért Egyesület, valamint a
Kemenesaljai Trianon Társaság. Az ünnepi mûsor a Szózattal zárult.

Szépkorúak
köszöntése
Idén február végén Baranyai
Attiláné dr., Celldömölk Város jegyzõje köszöntötte Marton Lajosné
szül. Bosnyák Máriát 90., Németh
Lajost pedig 95. születésnapja alkalmából.

Marton Lajosné a Szigetvár melletti
Teklafaluban született, 1955-ben
költözött Celldömölkre. A téeszben
és a Kesztyûgyárban dolgozott,
négy gyermeket nevelt fel, közülük
egy máig vele lakik. Egész életét a
gyermekek felnevelése határozta
meg. Élete fõ céljának a család
összetartását tartja.

•••
Idén a megyei ünnepséget Répcelakon tartották. Pável Ágoston Emlékplakettet kapott Németh Tibor, a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár könyvtárának vezetõje, a
kistérségbõl pedig Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közigazgatási
Tagozata díjban részesült Major Tibor
Lászlóné, Nagysimonyi, Tokorcs
Községek Körjegyzõsége körjegyzõje,
Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Egészségügyi Tagozata díjat
kapott Lábos Mária nyugdíjas pedagógus, Vas Megye Közgyûlésének Elismerõ Oklevelét érdemelte ki az egyházashetyei Múzsa Egyesület, melynek vezetõje Sellye Jánosné.
»LOSONCZ ANDREA

Németh Lajos a gimnázium igazgatóhelyettese volt. Három szakot
szerzett: latint, németet és magyart. Lajos bácsi sokat mesélt a
Don kanyarnál szerzett élményeirõl,
hazajutásáról. Élményei számunkra
már a történelmet jelentik. Szerinte
a hosszú élet titka a kitartás, a mértéktartás és az állhatatosság.
Mindkettõjüknek gratulálunk, és további jó egészséget kívánunk!
»LA
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Erõfeszítések a kórház megtartása érdekében
Az egészségügyi kormányzat az idei
évet az átalakulás évének kiáltotta ki. Ez
azt jelenti, hogy a 2. félévre a Szócska
Miklós nevével fémjelzett Semmelweisterv alapján minden egészségügyi intézmény funkcióját, tevékenységét,
helyzetét áttekintik, és meghatározzák
az új rendszerben elfoglalandó helyüket. Ez kórházbezárásokkal, intézménymegszüntetésekkel nem fog járni az
államtitkár ígérete szerint, viszont az
nagyon is valószínû, hogy sok intézmény más funkciót fog ellátni. Néhány
héttel ezelõtt Vas megye egészségügyi
intézményei és az intézményeket fenntartó városok vezetõi együttmûködési
megállapodást írtak alá, melyben kifejezték szándékukat arra vonatkozóan,
hogy a megye egészségügyi ellátása ne
szenvedjen csorbát.
A témával kapcsolatban Farkas Pétert, a
Kemenesaljai Egyesített Kórház igazgatóját kérdeztük:
– Szócska Miklós egészségügyi államtitkár az elmúlt hónapokban országjáró
körutat tett, melynek során összehívta
a vezetõ politikusokat, kórházvezetõket, elmondta, hogy az adott területen
mi a szándék, mi a terv. Az idõközben
kiszivárgott szakmai információk szerint az aktív ellátást szûkíteni, centralizálni szeretnék, az ily módon felszabaduló ágyakat, kapacitásokat pedig
rehabilitációs illetve krónikus ellátásra
tervezik átcímkézni. Továbbá azokat a
gazdasági tevékenységeket, amelyek
nem kifejezetten a betegellátáshoz
kapcsolódnak (pl. minõségbiztosítás,
jogi szolgáltatás, közbeszerzések), köz-

pontosítani szeretnék, mert ezekkel is
lényegesen olcsóbbá tehetõ az egészségügy. Most az intézmények egyéni
felmérése zajlik kérdõíves módszer
segítségével. Ezt követõen minden
intézménybe szakértõ csoportok jönnek majd, nekik mindenbe joguk lesz
betekinteni. Információim szerint júniusban lesz meg az elsõ nyilatkozat arra
vonatkozólag, hogy konkrétan melyik
intézménynek mi lesz a feladata. A
kormányprogram ebbõl a koncepcióból
a tervek szerint szeptemberre készül
el. Ez azt jelenti, hogy a jövõ évtõl minden intézmény már az új felállás szerint fog dolgozni.
»Mik az elképzelések a megyét illetve
saját intézményünket tekintve?
– Az eredeti Semmelweis-tervben Vas
megye két részre lett volna szakítva:
egyik rész a zalaegerszegi központhoz,
másik része pedig Gyõrhöz lett volna
integrálva. Ezzel az eredeti elképzeléssel gyakorlatilag Vas megye teljesen
háttérbe szorult volna. Ez indította arra
a szakmát, hogy tegyünk egy szándéknyilatkozatot arra nézve, hogy együttesen lépünk fel ezekben a kérdésekben, kidolgozunk egy egészségügyi
koncepciót a megye egészségügyének
megóvása érdekében. Ehhez azonban
kevés a szakma, szükséges hozzá a
fenntartók egyetértése is. Minden város, ahol egészségügyi intézmény mûködik, csatlakozott ehhez: Celldömölk,
Körmend, Sárvár, Szentgotthárd és
Szombathely. Polgármesterek és igazgatók írtak alá egy szándéknyilatkozatot, melynek az a végkicsengése, hogy

mindannyian együtt lépünk fel annak
érdekében, hogy a megye egészségügye ne szenvedjen csorbát, vállaljuk
azt, hogy áttekintjük a saját intézményrendszerünkben rejlõ tartalékokat, hogyan lehet jobban mûködtetni
intézményünket. El szeretnénk kerülni,
hogy olyan hátrányos helyzetbe kerüljön a megye, hogy a késõbbiekben
esetleg lehetetlen legyen korrigálni.
Minden politikus átlátta, hogy azzal, ha
nem lépünk, nem védjük meg saját
magunkat, nagy bajba kerülhetünk.
Prof. dr. Nagy Lajos, a Markusovszky
Kórház igazgatója is, a politikusok is elmondták, hogy sérelmeznék, ha súlytalanná válna a kórház, ha az elképzelt
intézkedéseket meghozzák. Erre reagálva Szócska Miklós azt mondta, megfontolja, hogy ha valóban a nagytérségben az összes beteg ellátható lesz:
az onkológiai betegek Szombathelyen,
az égési sérültek Gyõrben, a szívsebészet Zalaegerszegen, akkor letesz arról,
hogy kinevezzen egy súlyponti kórházat.
»Mi vonatkozik a celldömölki kórházra?
– A hagyományos, jól kiépített betegutakat szeretnénk megõrizni, ez azt jelenti tehát, hogy lehet, hogy a celldömölki betegeknek szívsebészetre Zalaegerszegre kell menniük, de eddig is
oda jártak. Az együttmûködés lényege,
hogy mi itt, Celldömölkön is meg tudjuk õrizni az aktív ellátást. Elvárjuk a
megyétõl, hogy õ is képviselje a mi érdekeinket, és mi is kiállunk a megyei
kórházért.
»LOSONCZ ANDREA

Polgári védelmi elõadások a gimnáziumban
Celldömölkön az elmúlt egy évben
több polgári védelemmel kapcsolatos
eseményre került sor. Tavaly októberben elméleti gyakorlaton vettek részt
a polgári és katasztrófavédelemben
érintett szervek, civil szervezetek és
magánszemélyek. A gyakorlat fontosságát az õsszel történt vörösiszap-katasztrófa is igazolta. A tõlünk légvonalban több mint 9000 km-re történt japán földrengés és szökõár úgy tûnhet,
hogy messze van tõlünk, hatásai és
következményei azonban világméretûek, így hazánkat is érintik. Ezért is
fontos, hogy a felnövekvõ nemzedék
tisztában legyen a különbözõ, ember
vagy természet által okozott számta-
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lan katasztrófa megelõzésének, vagy
az okozott károk enyhítésének legfontosabb feladataival.
Fódi Károly, a celldömölki Polgári Védelmi Iroda vezetõje a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban közel 10 órában tartott elõadásokat a témában. Az elõadások kitértek a Celldömölki Kistérség veszélyeztetettségi helyzetére, s a
diákok ízelítõt kaptak a polgári védelem jogi hátterébõl is. Nagy érdeklõdéssel hallgatták az árvízvédelemmel
kapcsolatos beszámolót, a városunk
határában lévõ OPAL Rt. tûzvédelmérõl és biztonságáról szóló ismertetõt.
Kiemelt érdeklõdést mutattak a diákok
a klímaváltozással és annak hatásával,

valamint az iszapkatasztrófával kapcsolatos témakörökben is.
Fódi Károly örömét fejezte ki, hogy a
gimnáziumból 12 csapat jelentkezett az
április 14-én Ostffyasszonyfán megrendezésre kerülõ kistérségi katasztrófavédelmi versenyre. A szervezésben és
verseny népszerûsítésében Gulyásné
Tinger Tünde tanárnõnek volt kiemelt
szerepe. A nagy érdeklõdés talán köszönhetõ az elõadásoknak is, ahol a diákok szemléletes módon, a szakember
személyes tapasztalataiból merítve
ismerkedhettek meg a napjainkban sajnos egyre többször elõtérbe kerülõ
témával.
TAKÁCS M. TÜNDE
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Kicserélték a vezetékeket
Akadozott a fûtés az utóbbi hetekben
a Városi Általános Iskolában. Ennek
oka, hogy szivárgást észleltek az iskolarészeket összekötõ távhõvezetéken.
A Városgondnokság kibontotta a volt
alsós Gáyer iskola elõtt a csövet, de
kiderült, a vezeték olyan szinten korrodálódott, hogy nem lehetett már a hagyományos hegesztéssel megjavítani,
a feladathoz szakcég bevonása volt
szükséges. A két iskolarész között már
a 80-as években kiépítették a vezetéket, akkor, amikor az iskolák a vegyestüzelésû kazánfûtésrõl áttértek az olajkazán-fûtésre, és ezt a kazánt a volt
alsós Gáyer iskola pincéjében helyezték el. A 90-es évek végén, amikor a
Prométheusz Kft. elkészítette a távhõ
rekonstrukciós munkákat, az iskolát is

rákötötték a városi távhõrendszerre.
Akkor a Cellszolg Kft. a rossz állapotú
elosztó vezetékeket kicserélte, de az
utóbbi idõben egyre többször kellett
javítani a csõszakaszt, az útnak hol az
egyik, hol a másik, hol mindkét oldalán. A javítási helyekkel most már elérték azt a védõcsövet, ami az út alatt
van, de a védõcsõ tövében is annyira
korrodált volt, hogy nem lehetett javítani. Ezért most ezen a 14–15 méternyi legkényesebb szakaszon kitermelték a régi vezetékeket és mind a
négy (elõre menõ és visszatérõ fûtési
és használati melegvíz) csövet speciális elõreszigetelt acélvezetékbõl pótolták. A munkák elkészültével bízzunk
abban, hogy egy ideig nem lesz gond
»LA
az általános iskola fûtésével.

A magas színvonalú oktatás a cél
Az elõzetes felmérések szerint idén
ismét sokan jelentkeztek a leendõ
elsõsök a Szent Benedek Katolikus
Általános Iskolába. Volt már erre
példa két évvel ezelõtt is. Akkor úgy
döntött a fenntartó, hogy elindítják a
két osztályt. Idén milyen döntés született ezzel kapcsolatban? – kérdeztük Czupor Attila iskolaigazgatót.
– Eddig 42 család jelezte, hogy iskolánkba szeretnék íratni gyermeküket. Ez már olyan szám, ami szintén
indokolja, hogy minden jelentkezõt
felvegyünk. Úgy gondolom, ekkora
létszámnál sem az iskolának, sem a
családoknak nem tenne jót, ha bárkit is visszautasítanánk. Számunkra
elsõsorban a helyszûke jelent gondot. Keressük a lehetõséget a bõvülésre, de ezt a plusz létszámot
még el tudjuk helyezni. Azt szeretnénk, ha elsõsorban az iskola szellemiségével osztozó igények vezetnék
hozzánk a családokat: a színvonalas
oktatás mellett a keresztény értékrend, a keresztény nevelés fontos
számunkra. Annak idején ezért is indult ez az iskola, hogy a családban
felmerülõ igényeket erõsítse.
»A lelki többleten túl mit nyújt az
iskola a tanulók számára?
– Az oktatás színvonalának megtartása illetve emelése is fontos számunkra, így biztosítjuk a gyerekeknek a
sport illetve szaktárgyi területeken a

szakköri tevékenységet, ezáltal
igyekszünk kibontakoztatni képességeiket. A szaktárgyi területen elsõ
évfolyamtól matematika szakkörünk
van, a mûvészetek területén énekkar,
irodalmi színpad és képzõmûvészeti
szakkörünk mûködik. Felsõben matematika, fizika és természettudomány
szakkör mûködik, illetve nagy hangsúlyt fektetünk a nyelvi oktatásra.
Idén újdonság, hogy a következõ tanévtõl már az angol nyelvet is választhatják idegennyelvként tanulóink.
Nyolcadik osztályban már nyelvvizsgára felkészítõ foglalkozás is van.
Ami még nagyon fontos és a keresztény értékekkel összefügg, az a
sport: néhány éve indítottuk sakkszakkörünket. Órakeretben megszervezzük az úszásoktatást. Az uszodában egy osztályt három csoportra
bontunk, hogy minél hatékonyabb
legyen az oktatás, ezen kívül népszerû a szertorna fiúknál, lányoknál
egyaránt, valamint természetesen a
labdajátékok.
Elõrelépést jelent még számunkra,
hogy az iskola technikai eszközökben is komoly fejlõdést mutat –
pályázat útján nyertünk interaktív
táblákat, projektorral, számítógéppel
felszerelve. Ennek köszönhetõen a
teljes számítógépparkunkat is le
tudjuk cserélni.
»LOSONCZ ANDREA

A VÉDŐCSŐ ÉS A BENNE LÉVŐ VEZETÉKEK IS TELJES CSERÉRE SZORULTAK

Új ereszcsatorna
Alsóságon

MEGELŐZENDŐ A NAGYOBB BAJT, A SPORTCSARNOK
ÖSSZES ERESZCSATORNÁJÁT KICSERÉLTÉK

Az alsósági tornacsarnok a 90-es években épült, jelenleg a Városi Általános
Iskola kezelésében van. Az évek folyamán tönkretették, ellopták a sportcsarnok ereszcsatorna-rendszerét.
A vízelvezetés megoldatlansága miatt
a csapadék áztatta a külsõ mészkõburkolatot, a fagy pedig fokozatosan ledolgozza az épületrõl a burkolatot. A
nyílászárók korrodálódnak, így – megelõzendõ a nagyobb bajt – egyelõre
úgy tûnik, elég volt kicserélni az ereszcsatornákat, melyet a Városgondnokság végzett el anyagköltségen. Idén
még tervbe van véve az elvégzett
esõcsatornák cseréjén túl a nyílászárók
festése, a leszakított bitumenzsindely
pótlása, illetve a dísztéglák pótlása is.
»LA

5

SZOLGÁLTATÁS

«

Új Kemenesalja » 2011. 03. 25.

BABAHÁZ – Mindenünk a gyermekünk!

Egy újszülött érkezése a családban mindig
nagy öröm és boldogság. Elsõszülött gyermeket várván bizonyára sok anyukában
felmerül a kérdés, hogy mely termékek
szükségesek feltétlenül a kisbaba egészséges fejlõdéséhez, és hol vegye meg ezeket
a kellékeket, kiegészítõket. A kérdés megválaszolásában Némethné Bodnár Zsuzsa,
a celldömölki Babaház tulajdonosa volt segítségünkre, akit a közel húsz éve fennálló
családi vállalkozás tapasztalatairól és aktuális szolgáltatásairól is kérdeztük ottlétünk
ideje alatt.

»Közel két évtizeddel ezelõtt nyitotta meg
kapuit az anyukák és apukák érdekeit
szem elõtt tartó Babaház. Mi vezetett el a
vállalkozás alapításához?
– Friss diplomásként a celldömölki Zeneiskolában kaptam állást, férjem pedig az
akkori MÁV Építési Fõnökség géptelepén
dolgozott mint raktárvezetõ. A rendszerváltás embert próbáló hatalmi harcának
egyik veszteseként férjem úgy gondolta,
hogy saját lábon kell állni, ezért 1992. október 12-én elindítottuk vállalkozásunkat.
»Miért pont babaüzlet nyitásában gondolkodtatok?
– Az ötlet, hogy bababoltot nyissunk, nagyon kézenfekvõ volt, hiszen a környéken
nem volt hasonló üzlet, ahol a várandós
anyuka mindent megvásárolhatott volna
születendõ babájának. A BABAHÁZ megnyitása óta Celldömölkön a Széchenyi út 10.
szám alatt található. A 30 nm-es helyiségben – amit kezdetben úgy béreltünk –
igyekeztünk minden olyan alapvetõ terméket tartani, amire szükség lehet egy kisbaba
ápolásához. Az elsõ pár év katasztrofális
nehézséget jelentett és okozott, mivel nem
volt sem kereskedelmi, sem áruismereti, és
egyáltalán semmilyen szakmai tapasztalatunk. 1993 augusztusában nagy
örömünkre megszületett kislányunk, Hanna,
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aki megsokszorozta erõnket és lelkesedésünket. Az õ jövõjét kezdtük el építeni, és
azonnal más megvilágításban láttuk sorsunkat. Nem engedhettem meg magamnak, hogy otthon maradjak GYES-en lányunkkal, így visszatértem a munka világába. Szerencse, hogy a kudarcok minket
elõre sarkallnak és lassabban, de átgondoltabban kezdtük felépíteni üzletünket újra a
kismamák érdeklõdésének megfelelõen.
Második nekifutásra sikerült. Mivel az anyukák igényeit, kéréseit mindig maximálisan
próbáltuk teljesíteni és még utazni sem kellett, ezért szívesen jártak hozzánk vásárolni.
Megtaláltuk azt a kolléganõt és barátot,
akire mindig és minden körülmények között
bátran és feltétel nélkül számíthatunk.
Steinerné Czilinger Csilla már nagyon sok
éve dolgozik velünk, hogy az anyukák és a
kismamák elégedettségét kiérdemelhessük. A folyamatosan bõvülõ árukészlet és
termékválaszték szükségessé tette az üzlethelyiség bõvítését, ennek köszönhetõen ma
már 70 négyzetméteren szolgálhatjuk ki
vásárlóink igényeit.
»Milyen termékekkel várjátok a betérõ
anyukákat?
– Az általunk forgalmazott termékek színes
palettáján megtalálható a többfunkciós
babakocsitól az autós biztonsági ülésekig, a
légzésfigyelõtõl a kiságyig, az etetõszéktõl
a pelenkázó szekrényig, bébi- és gyermek
alsó- és felsõruházattól (50–122-es méretig) a kismama alsó- és felsõruházatig, az
elsõ cipõcskétõl (16–24-es méretig) az etetés mindenféle kellékéig minden. A ruhák
és a cipõk természetesen kiváló minõségûek, hazai készítõk termékei. Bátran kijelenthetem, hogy az évek alatt szakértõk
lettünk a babatermékek rengetegében,
ami nem volt könnyû feladat.
»További szolgáltatásokat is igénybe vehetnek a kismamák…
– A Bababolt tapasztalataira támaszkodva
segítünk a kisgyermekes szülõknek eligazodni a babatermékek világában, illetve segítjük a kismama döntését a lehetõ legpraktikusabb, stílusának és nem utolsó sorban pénztárcájának megfelelõ kelengyecsomag összeállításában születendõ gyermeke számára. Nekünk mindig az volt a
felfogásunk, hogy a várandós anyukát nem
szabad bevásároltatni elõre mindenféle felesleges dolgokkal. Bevezetett szolgáltatásainkkal is ezt a célt szolgáljuk, mivel a kismamáknak lehetõségük van mérleg illetve
mellszívó kölcsönzésére, de ha újonnan tartós használati cikket vásárol nálunk, akkor
lehetõség van arra is, hogy a nálunk vásárolt termékeket visszahozhatja és megkönnyítjük számára annak eladását.

»Milyen tanácsokkal fordulhatnak hozzátok
a szülés elõtt álló kismamák?
– Felgyorsult világunkban a modern nõ a
média és az internet hirdetésein keresztül
értesül, hogy mi is lenne jó gyermekének,
miközben a régi bevált praktikus dolgok
feledésbe merülnek. Ennél a pontnál talált
egymásra a Babaház és a celldömölki kórház egyik lelkes szülésznõje, Szeifridné Kiss
Olga, akivel együtt határoztuk el, hogy
olyan foglalkozásokat szervezünk az anyukáknak, ahol megfelelõ információkat kapnak a terhesség alatt végbemenõ testi és
lelki változásokról. Praktikus és gyakorlatias tanácsokkal látjuk el a kismamát, segítve ezzel kiválasztani a számára legmegfelelõbb termékeket.
»Úgy tudom, már az interneten is megtalálható a Babaház…
– A Babaház közel 20 éves mûködése alatt
azon dolgozott, hogy országos kapcsolatrendszert építsen ki beszállítói vonalon,
könnyítve ezzel kereskedelmi és üzleti tevékenységét. Ennek egyik eredménye webáruházunk (www.babaházwebáruház.hu),
ahol nem csak több ezer terméket és hozzá
tartozó információt, hanem érdekességeket
és friss híreket is talál az oldalunkra látogató. A nyilvánosságot megragadva szeretnék
büszkélkedni és köszönetet mondani kollégámnak, Radányi Károlynak, aki megalkotta
számunkra azt a modern és zseniális programot, mellyel bevezethettük a vonalkódos
rendszerünket. Ezzel gyorsabb kiszolgálást
és korszerû törzsvásárlói rendszert tudunk
biztosítani vásárlóink számára. Szintén
köszönetet kell mondanunk önkéntes segítõinknek: Linka Beátának, Biczóné Huszár
Csillának, leányunknak, Németh Hannának,
hogy segítenek céljaink megvalósításában.
Mi vagyunk együtt a Babaház csapata.

»VAJDA

ZSUZSA

KEDVES OLVASÓINK!
A cikkel kapcsolatban egy kérdést
rejtettünk el az újság bizonyos oldalán, amelyre a helyes válasz a
fenti szövegbõl kiolvasható. A beküldõk között egy db ajándékutalványt sorsolunk ki a Babaház felajánlásából.
Beküldési határidõ: 2011. április 1.
Címünk: ujkemenesalja@gmail.
com, vagy Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár, II. emelet 9. számú iroda (Dr. Géfin tér 1.).
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Pályázatokkal a helyi közösségekért
Aktuális kérdések Pálné Horváth Máriához, a KMKK igazgatójához
Celldömölk Város Képviselõ-testülete
2010. decemberi ülésén újabb öt évre
kinevezte a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár élére Pálné Horváth Máriát. Ebbõl az alkalomból kérdeztük, milyen tervek, milyen újítások
várhatók az intézményben.
– Az elkövetkezõ idõszakban kereteink
tovább szûkülnek: a közmûvelõdési állami normatíva már két éve megszûnt,
az intézmény önkormányzati támogatása pedig ebben az évben is karcsúsodott. Aminek örülhetünk, az az, hogy
ezek a megszorító intézkedések jelentõs létszámcsökkenést egyelõre még
nem idéztek elõ. A közmûvelõdési feladatellátásban a szakmai tradíciók
továbbvitele az egyik legfontosabb cél:
a városi nagyrendezvények, a színházi
elõadások különbözõ korosztályoknak,
a képzõ- és iparmûvészeti kiállítások, a
szórakoztató mûsorok, népmûvészeti
és egyéb más alkotói mûhelymunkák.
A közösségépítésben keressük az új
utakat, továbbra is segítjük a civil szervezetek mûködését. Úgy gondolom,
hogy létük fontos, hiszen egy település
sokszínûségét az adja, hogy milyen
öntevékeny önkéntes szervezetek
mûködnek az adott helyen.
» Mi jellemzi a könyvtári tevékenységet?
– A könyvtár területén a klasszikus és a
modern értelemben vett közkönyvtári
feladatellátás a meghatározó. Könyvtárunk a helytörténet, a honismeret és
hagyományápolás területén elért ered-

ményei mellett a 21. század info-kommunikációs bázisa is. Emellé társul még
a mozgókönyvtári ellátás, ami szintén
egyedi arculatot jelent a könyvtárosi
munkában. A múlt évben elkezdõdött
két nagy pályázat, TIOP és TÁMOP projektek, melyek egyrészt a Vas megyei
közkönyvtári tudásvagyon megosztását támogatják, valamint segítik az
egyenlõ esélyû hozzáférést a megye
keleti régiójában, másrészt a könyvtár
képzési szerepét erõsítik az élethosszig
tartó tanulás érdekében.
» Ha már a pályázatoknál tartunk, milyen újabb sikerekrõl tudsz beszámolni?
– A közmûvelõdés területén is pályázati sikert mondhatunk magunkénak,
mégpedig a TÁMOP 3.2.11 támogatási
rendszerében, melynek címe a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár szabadidõs tevékenységi
lehetõségeinek bõvítése, kiemelten a
hátrányos helyzetû tanulók bevonásával, együttmûködve a nevelési-oktatási intézményekkel. A projektnek mi
vagyunk a vezetõi, partnereink pedig
a Városi Óvoda, a Városi Általános
Iskola, a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola, az Ádám Jenõ Zeneiskola
Alapfokú Oktatási Intézmény és a
szombathelyi Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ. A pályázati
csomag elkészítésében közremûködött a soproni Impulzus Tanácsadó Iroda. Projektünkben jelentõs szerep jut a
közösségépítésnek, a szabadidõs tevékenységi formák kiteljesítésének, az

ifjúság sokoldalú mûvészeti nevelésének, a tehetséggondozásnak, az esélyegyenlõségnek és szolidaritásnak. Az
idei évtõl a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár épületébe kerültek át a helyi médiumok: a városi televízió és az Új Kemenesalja. Azzal, hogy
a helyi újság és tévé is nálunk kapott
helyet, lehetõvé válik, hogy a kulturális élet eseményeirõl hatékonyabban
tudjuk tájékoztatni a város és térsége
lakosságát. Annál is inkább, mert intézményünk együttmûködési megállapodást is kötött mindkét orgánummal.
A jövõben szeretnénk olyan szolgáltatásokat nyújtani gyermekek, fiatalok,
de akár a felnõttek számára is, amely
által belekóstolhatnak az újságírás és a
tévézés rejtelmeibe, és közelebb
kerülhetnek a média világához.
»LOSONCZ ANDREA

A celldömölki Dukai Takách Judit Játékszín Alapítvány

versmondó versenyt hirdet a költészet napja alkalmából
két kategóriában:
14 éves korig
14 év felettiek számára.
A kötelező vers Dukai Takách Judit verses kötetéből,
a másik szabadon választható ma élő kortárs költők verseiből.
Az előadókon kívül a felkészítőket is díjazzuk!

Jelentkezési határidő: 2011. április 15.
a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár címén
9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. Tel. 95/779-301, 779-302.
A verseny 2011. április 21-én (csütörtökön), 14.00 órakor kezdődik
a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárban.
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Egzisztencialista darabot játszik a színház
Eddigi darabjaihoz képest új mûfajban
próbálta ki magát a Soltis Lajos Színház társulata: ezúttal Albert Camus
egyik drámáját dolgozták fel Katona
Imre rendezésében. Az igazakat két
egymást követõ napon is bemutatták,
a premiert teltházas közönség elõtt,
február 26-án tartották. Az ötfelvonásos színmû tárgyát az az 1905-ös esemény és különös körülményei képezik, amikor Moszkvában a forradalmi
szocialista párt tagjai alkotta terrorista
csoport bombamerényletet hajtott
végre Szergej fõherceg, a cár nagybátyja ellen. A színdarabban ábrázolt
egy-egy helyzet történelmi valóság,
és minden egyes alakja létezõ személy volt, akik a legkönyörtelenebb
feladatok végzése közben sem tudták
megtagadni a szívüket. Mint a soltisos
darab rendezõje vallja: „A terrorral
kapcsolatos probléma súlyos és meghatározó XX. századi alapélmény. Camus drámája mitikus távolságból vetíti
elénk ennek problémakörét. Az igazak
címû színdarab tárgyát történeti és
társadalmi vonatkozásokban az adja,
hogy a meggyõzõdés és az önfelál-

dozás ihlete mögött már körvonalazódik az erõszak lehetõségeinek minden
késõbbi perspektívája. Emberi oldalról
nézve azonban egy megrendítõ szerelmi dráma tárul a nézõ elé, mely Camus mûvét a tragikus szerelem legnagyobb ábrázolásai közé emeli. A Soltis
Lajos Színház fiatal társulatával arra
vállalkoztunk, hogy egy hasító erejû

Farsangi vigasság az idõsek klubjában

AZ

I. SZ.

IDÕSEK KLUBJA FIATALOS PRODUKCIÓT ADOTT ELÕ

Hangulatos farsangi mûsor, zene és
tánc fogadta február 22-én az idõseket a Népjóléti Szolgálat Idõsek
Klubjának helyiségében. A farsangi
hagyományokat felelevenítõ rendezvényre a város idõsek klubjaiból érkeztek gondozónõk és klubtagok,
hogy együtt búcsúztassák a telet vi-
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dám délutáni program keretében. A
vigasság jelmezes felvonulással vette
kezdetét: napraforgó, Lúdas Matyi, úrhölgy álarca mögé bújva sorakoztak
fel idõsek és dolgozók a megjelent
vendégek elõtt. A jelmezesek bemutatkozása után farsangi hangulatot
idézõ mûsorszámok szórakoztatták a
közönséget, melyet a klubtagok mutattak be egyéni és csoportos produkciók során. Elsõként a III. számú Idõsek
Klubjának képviseletében Bartha István lépett a közönség elé, verssel
köszöntötte a vendégeket. A II. számú
Idõsek Klubjának csoportja egyéni
koreográfiával színesített, zenés-táncos mûsorszámmal fokozta a hangulatot. A klubok önálló mûsorszámát az I.
számú Idõsek Klubjának tagjai zárták,
akik Shakira Waka-Waka címû ismert
slágerére, fiatalokat felülmúló energiával vették birtokukba a táncparkettet. A táncos produkciót követõen ismert magyarnóták egyvelegével záródott az idõsek farsangi mûsora, majd
kezdetét vette a zenés mulatság. A
délutáni programot egy rövid idõre
tombolasorsolás szakította meg, majd
estig folytatódott a vigadalom.
»VAJDA ZSUZSA

problémát hozzunk érintésnyi közelségbe, de a maga legendás összefüggéseiben, távlatosan. S ez felkínálta számunkra azt a kihívást, hogy képesek legyünk megidézni extrém élethelyzeteket, s hogy feltárjuk a szenvedély és az emberi lélek sokféle végletes állapotát” – vallja Katona Imre, a
»REINER ANITA
darab rendezõje.

Sajtótörténeti kiállítás
Az elsõ szabad magyar sajtó termékeit 1848. március 15-én nyomtatták ki.
1990 óta e napot a Magyar Sajtó Napjaként is számon tartjuk. A helyi
gyûjtõk ez alkalomból Celldömölk sajtótörténete címmel állítottak össze
kiállítást, mely a mûvelõdési központ
elõcsarnokában tekinthetõ meg, március 31-ig.
Az 1897-tõl induló sajtótörténeti kiállítás tárlóiban gazdag összeállítást lelhetünk fel, így például március 15-ével
kapcsolatos bélyeg- és képrelikviák,
eredeti 1848–49-es sajtótermékek,
egykori helyi hetilapok, így a Kemenesalja és a Celldömölki Hírlap példányai is
szép számban megtalálhatók. Ezeken
kívül háború elõttrõl, és az azt követõ
idõszakból, valamint az 1970 utáni
évekbõl származó alkalmi kiadványok,
illetve az Új Kemenesalja számai ismerhetõk fel a sajtótörténeti kiállításon.
Mint Hetényi József helytörténész elmondta, a helyi gyûjtõk bõséges
anyaggal rendelkeztek a kiállítás létrehozásához, melynek érdekességét adja, hogy olyan Kemenesalják és Celldömölki Hírlapok is akadnak a tárlókban, melyek még országos könyvtár»RA
ban sem találhatók meg.
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» PROGRAMAJÁNLÓ
• március 25. (péntek) 18.00 óra –
Sodrásban – történet a katonákról és emlékezés a magyar honvédekrõl – a
Marosvásárhelyi Táncszínház mûvészeinek elõadása. Koreográfus: Könczei Árpád. Belépõjegy: 800 Ft. Helyszín: a
KMKK színházterme.
• március 26. (szombat) 9.00 – 12.00 –
Babaruha börze. Helyszín: a KMKK elõcsarnoka. Bõvebb információ: 06-70/3348856, 06-70/615-9578 telefonon.
• március 26. (szombat) 18.00 – 24.00 –
Táncház. Közremûködnek: Varga Albin, a
Gencsapáti Hagyományõrzõ Néptáncegyüttes vezetõje és a Boglya Népzenei
Együttes. Belépõjegy: 500 Ft. Helyszín:
KMKK színházterme.
• március 29. (kedd) 15.00 óra – Dés
László – Geszti Péter – Békés Pál: A dzsungel könyve – musical. Rendezte: Ecsedi
Erzsébet. Belépõjegy: 600 Ft. Helyszín:
KMKK színházterme.
ELõADÁS A SOLTIS LAJOS SZÍNHÁZ NORVÉGIAI SZEREPLÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁHOZ

• március 30. (szerda) 17.30-kor – Háttal
a Holdnak címû verseskötet bemutatója
lesz a könyvtárban, amelynek szerzõje a
Harangozó Miklós néven publikáló Kupi
Miklós.

ÁPRILISI ELõZETES
• április 1-2-3. (péntek–vasárnap) –
II. CELLDÖMÖLKI MAKETT KIÁLLÍTÁS ÉS VERSENY –
Helyszín: a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár galériája.
• április 8. (péntek) 17.00 óra – Kovács
Ferenc: A kemencében énekelt a tûz
címû receptgyûjteményének könyvbemutatója. Házigazda: Alexa Károly újságíró, az Életünk Kiadó igazgatója. Helyszín:
a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár elõadóterme.
• április 9. (szombat) 19.00 óra – A
Quimby zenekar koncertje. Helyszín: a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár színházterme. Belépõjegy: 3500 Ft.
• április 15-16. (péntek-szombat) 18.00
óra – DIÁK-SZÍN-TÉR – kemenesaljai gyermekek és fiatalok mûvészeti fesztiválja.
Helyszín: a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár színházterme.

» MÛVELÕDÉS

Egy csók és más semmi
Parádés szereposztás – ez volt az érdeklõdõk egyöntetû véleménye a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár színházbérleti sorozatának
harmadik elõadása elõtt.
Március 19-én, szombaton este a Budapesti Bulvárszínház Halász–Eisemann–Békeffi: Egy csók és más semmi
címû zenés vígjátékát adta elõ olyan
szereplõkkel, mint Csala Zsuzsa, Sáfár
Anikó, Oszter Alexandra, Straub Dezsõ,
aki egyben rendezõje is volt a darabnak. A történetben Dr. Sáfrány ügyvéd
legszívesebben válóperes ügyeket vállal el, ügyfelei fõként tehetõs asszonyok, akik vagy válni akarnak, vagy
épp ellenkezõleg, nem akarnak válni.
Az ügyvéd bármire hajlandó egy jó
perért, szenvedéllyel ûzi szakmáját. Ha
már õ maga nem válhat el feleségétõl,
legalább mások szabadulhassanak
meg a házasságuktól. Feleségének barátnõje, a csinos Annie felkeresi dr.

Sáfrányt, ám az õ ügye egészen elképesztõ, az indokok és a bizonyítékok
egy igen különös válópert sejtetnek.
Sáfrányéknál viszont nemcsak az ügyfelek, hanem a háziak magánélete is
viharos, cselédjüknek kisbabája született, de az apa kilétét homály fedi. Az
ügyvéd rámenõs érdeklõdését egyre
nehezebben tûri, ezért végül a telefonkönyvben keres apajelöltet, noha
az igazi apa egészen közel van. A válóperek és az apasági kereset, a családi
és más családok életének bonyodalmai nagyszerû vígjátékká dagadnak a
második felvonásban. Mivel egy
klasszikus Eisemann-operettrõl van
szó, a humor mellett nem maradtak el
a népszerû slágerek, sok-sok szerelem
és finom irónia, valamint a remek figurák sem. A Budapesti Bulvárszínház
színészei nagyszerû elõadással szórakoztatták ezen az estén a szép szám>>PH
ban megjelent közönséget.

Humor és abszurd az irodalomban
Az abszurd és a groteszk köré épült a művelõdési központban
március 10-ére szervezett elõadói est,
melynek szereplõi Balogh József, Devecsery
László, Szovák Csaba
és Molnár András.
Henry Bergson a Nevetés címû mûvében
azt állítja, hogy „…a
nevetésnek
visszhangra van szüksége,
állandóan visszaverõdve folytatódni
akar. Nevetésünk mindig egy csoport
nevetése, a nevetésben mindig ott
bujkál valami egyezség, szinte azt
mondhatnám: cinkosság más, valóságos vagy képzeletbeli nevetõkkel.” Ez
az est a nevetésé volt, a gondolkodva
nevetésé. Balogh József ezt vallja:
– Azt gondolom, úgy is lehet nevettetni, ahogy az emberek szeretnének
nevetni, és úgy is, hogy késõbb elgondolkodjanak azon, amit hallottak.
»Miért szántátok el magatokat arra,
hogy verssel, rövidprózával nevettessetek?
– Elértéktelenedett az életünk. Azt
mondanám, hogy szaporodnak a
lélektömegsírok – válaszolja Balogh
József, majd Szovák Csaba folytatja: –

Én elég sok kabarét hallgatok. A humor egyszerûen elment egy olyan
irányba, amelyben káromkodnak, ocsmányságokat beszélnek, ordenáré, olcsó lett. Elhatároztuk, hogy megpróbálunk összeállítani egy olyan elõadói
estet, amely megmutatja az értéket,
és mégis nevettet. Mrožeket vettük
alapul, mint az abszurd egyik képviselõjét. Mrožek novellái görbe tükröt
tartanak elénk.
»Gondolkodtok-e folytatáson?
Természetesen. Van egy elképzelésünk, hogy iskolákba vinnénk el a mûsort, persze a közönség igényéhez igazodva: nem annyira az abszurdra és
groteszkre kihegyezve, mint inkább az
irodalmi alkotásokban rejlõ humorra.
»LA
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Olvasói levél
Üdvözlet Celldömölkrõl
Közel negyven éve – egy forró nyáron
érkeztem Celldömölkre. Elbûvölt a városközpont méltóságos platánjaival, a
Szentháromság tér szinte erdei hûvösségével. Ámultam a liget tágasságán.
Hát még a Ság hegy! A kráter, a molyhos tölgyek, a virágok: tavaszi hérics,
fekete kökörcsin, nagy ezerjófû. A
hegy sajátos klímája õrizte meg õket a
jégkorszakból! De unokáim már nem
ismerhetik a fekete kökörcsint, mert
kipusztult. Haldokolnak a molyhos tölgyek, a tavaszi héricsek is. A természet nem tud ellenállni. Talán az
ember! Igen, benne még van erõ! Óvja
azt, ami még óvható, legalább a lakóhelyén. Sétáljunk körbe a városban! A
liget egyharmadára zsugorodott, az új
városháza egy park közepén épült,
kornyadozik a kisvárosi hársfasor. A lakóházak közelébe ültetett fák megnõttek, bekukucskálnak az emeleti
ablakokon. Legtöbben derûsen fogadjuk kíváncsiságukat, hiszen évtizedek óta osztoznak örömünkben, bánatunkban. Ám élnek közöttünk emberek, akik „feljelentik” hûséges fáinkat. És beindul a gépezet: a feljelentést kivizsgálják, a szakértõ kiszáll, raj-

Még egyszer a
fanyesésekrõl
A fanyesésekkel kapcsolatban megkérdeztük Bakó Istvánt , a Vá ros gondnokság igazgatóját is:
– A fanyesést január elsõ munkanapjától folyamatosan végezzük.
Eddig mintegy 900 fát nyestünk
meg. Egy jelentõs munka volt az
alsósági sportcsarnok melletti terület vadon nõtt akácostól való megtisztítása. Hátra van még a Ság
hegy elkerülõ útja melletti árokban
a vadhajtások irtása, illetve a
pityervári részen az alagút melletti
részen a terület megtisztítása. Elmondhatom azonban, hogy nemcsak a fák kivágása, de telepítése is
folyamatban van: nyolc nagyméretû fát ültettünk a fürdõn, és
további 40 fa pótlása van tervben,
ezt a munkát pedig áprilisban szeretnénk elvégezni.
»LA
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takapja az öreg fákat, s indul a fûrész.
Végigszáguld a városon: nyomában
megcsonkított nyírfasor, májusfa, fenyõk, császárfa torzó. Közeleg a
tavasz. Lassan éled a természet.
»BENKõ MAGDOLNA

Kedves Benkõ Magdi!
Mint régi kolléga, engedd meg, hogy
most így, írásban folytassuk korábban
megkezdett beszélgetésünket. Hasonlóan hozzád, én is élõlényként tekintek
a növényekre, de mint mûszaki ember,
azzal is tisztában kell, hogy legyek,
hogy egy városban élõ fa nem biztos,
hogy meg tudja élni azt az élettartamot, amire egyébként pl. egy erdõben
jogosult lenne fajtájától függõen. A
város épül, fejlõdik, a fa megnõ –
elõbb-utóbb az épített és a természeti
környezet konfliktusba kerülnek egymással. Ilyenkor a fát – látszólag élete
teljében – ki kell vágni, mert valaminek az útjában van, valamiben kárt
okoz. Megilletné, de nem tudjuk megvárni, míg a fa végelgyengülésben
kipusztul, hidd el, sokszor csak látszólag van jó állapotban, de belül már
korhad. Nem kockáztathatjuk azt sem,
hogy valakinek a fejére, házára, vagy
az autójára essen egy-egy nagyobb ág,
netalán rádõljön az egész fa. Ezért

kénytelenek vagyunk látszólag életerõs fákat kivágni, visszametszeni. A
visszacsonkolás egy kertészeti beavatkozás, amely valóban eleinte nem túl
esztétikus, de a fák továbbélését szolgálja. Tudni kell, hogy itt, a városban
sem vágunk ki ok nélkül fákat, a legértékesebbnek ítélt nagy termetû fáinkat
például a soproni egyetem munkatársai vizsgálták be a legkorszerûbb diagnosztikai eljárással a közelmúltban. Az
élõ fák kivágásához a tulajdonosi hozzájárulást a Városfejlesztési Bizottság
adja helyszíni szemlét követõen, a
Városgondnoksághoz az elszáradt fák
kivétele, illetve a fák különbözõ okból
történõ visszanyesése tartozik.
»DUMMEL OTTÓ OSZTÁLYVEZETô

Tanulói Laptop Program
A kompetencia alapú oktatás folytatásaként március közepén elindult a
Tanulói Laptop Program a Celldömölki
Városi Általános Iskolában. A projekthez Celldömölk Város Önkormányzata
az Új Magyarország Fejlesztési Társadalmi Infrastruktúra Operatív támogatási rendszerében „A pedagógiai,
módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” címû pályázaton nyert közel 50 millió Ft
támogatást. A megvalósításhoz önerõt
nem kellett biztosítani.
A programban a Városi Általános Iskola
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
mind a négy telephelye összesen 15
tanulócsoporttal vesz részt azzal a céllal, hogy az IKT-val (Információs és
Kommunikációs Technológia) támogatott 1:1 (1 diák/1 számítógép) oktatási
környezet minél elõbb bevezetésre és
elterjesztésre kerüljön a kistérség közoktatásában. A vállalt célok teljesítése
érdekében 370 db tanulói és 15 db
nevelõi laptop került beszerzésre a
szükséges tárolókkal és kiegészítõkkel.

A konstrukció közvetlen célja az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlõ
hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra
megteremtése, a közoktatási intézmények számítógép-állományának korszerûsítése a pedagógiai igényeknek
megfelelõ kialakítás érdekében. A jelen
infrastruktúra fejlesztés hozzájárul továbbá a kompetenciafejlesztõ oktatásban elért eredmények fenntartásához
illetve továbbfejlesztéséhez, valamint a
mérés-értékelés és az oktatási adminisztráció elterjesztéséhez is.
»PH
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Mirôl olvasna szívesen a helyi lapban?

»KÉRDEZ:VAJDA ZSUZSA

»FOTÓ: HÖMÖSTREI PÁL

Imre
István

Tartalmas újságnak vélem
az Új Kemenesalját, minden
alkalommal elolvasom a helyi híreket. A sportoldalak
különösen érdekelnek, de jó
kezdeményezésnek tartom
a nyereményjáték bevezetését is, színesíti és érdekessé teszi a lap tartalmát.
A rovatok között szívesen
olvasnék folytatásos történeteket, amelyek helyi kötõdésû, Celldömölkrõl elszármazott, vagy itt élõ személyek életrajzát mutatnák
be. A sorozat által a lakosság megismerhetné azokat
a celli személyeket, akikre
büszkék lehetünk.

Hajba
Ernõ

Dani
Józsefné

Elégedett vagyok a lap tartalmával, úgy gondolom,
korrekten tájékoztatja a lakosságot a helyi aktualitásokról. Celldömölki viszonyokra fókuszálva információtartalma a sport, közélet
és a gazdaság területét is lefedi, így mindenki megtalálhatja a számára érdekes oldalakat. Unokám, ha hétvégén hazaérkezik a kollégiumból, mindig átlapozza az
újságot, a nyereményjáték
kérdéseire rendszeresen keressük a választ a lap hasábjain. Színvonalas és olvasmányos, érdeklõdésemnek teljesen megfelel a lap.

Beíratás 1. évfolyamra
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
a 2011. január 26-i ülésén a 7/2011. (I. 26.) sz. határozatában az alábbiak szerint döntött az elsõ évfolyamosok
2011/2012. tanévre történõ beíratásáról.
Beíratás helye: a Celldömölki Városi Általános Iskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat székhelyintézménye
(Celldömölk, Árpád u. 34.) titkárságán, illetve a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola (Celldömölk, József
Attila u. 1.).
Beíratás ideje: 2011. április 5. (kedd) 8.00 órától 16.00
óráig, 2011. április 6. (szerda) 8.00 órától 12.00 óráig.
Beíratáshoz szükséges: lakcímkártya; születési anyakönyvi kivonat; óvodai szakvélemény; a gyermek TAJ-száma;
meghatalmazás, ha nem szülõ, vagy gondviselõ irat be;
diákigazolványhoz 1 db igazolványkép és 550 Ft; tanulóbalesetbiztosítás az ingyenes biztosításon túl megemelhetõ a választott összeggel.

Gersey
Tamás

Rendszeresen olvasom az Új
Kemenesalját, elsõsorban a
sportoldalak híreit, a közéleti eseményeket és az önkormányzati ülések határozatait kísérem figyelemmel.
A sportrovatban a kézilabdameccseket és a celldömölki asztalitenisz csapat
mérkõzéseit mindig nyomon
követem, szívesen olvasnék
a csapatokról részletesebb
információkat a késõbbiekben. Kemenesalja területérõl lévén szó a környezõ
falvak aktuális eseményeirõl, történéseirõl tudósító
cikkeket is gyakrabban látnék az újság hasábjain.

Alapvetõen meg vagyok
elégedve a helyi újság felépítésével, mindig nagy érdeklõdéssel követem a közéleti események híreit. Szívesen olvasom a különbözõ
témában íródó sorozatokat,
legutóbb például a régi római katolikus polgári leányiskola története kötötte le a
figyelmemet. Mivel a városmag-rehabilitáció munkálatai során más-más információk terjednek a lakosok körében, ezért a félreértések elkerülése végett egy,
a felújítási munkákkal kapcsolatos, részletes tájékoztatót is örömmel fogadnék.

Új

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

NAGY ANTALT KERESSE
Tel: 06 70/338-9880

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

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

» APRÓHIRDETÉS

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

Celldömölk–Alsóságon 120 m2-es, összkomfortos,
kertes családi ház garázzsal és melléképületekkel
eladó. Tel: 06 70/453–4447.

Érdeklődni:
napközben a 06 20/337-1864, esti órákban a 95/485-001 telefonszámon lehet.
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Gyôzelem a papírforma szerint
Békési TE - Celldömölki VSE-Swietelsky
Wewalka 0:10. - Békéscsaba, Extraliga
asztalitenisz-mérkõzés.
Páros: Pagonyi, Béres – Fazekas, Kriston 0-3 (játék nélkül). Pagonyi az
elmúlt szezonban még a cellieket
erõsítette. Kölcsönadták, ám az egyezség úgy szólt, hogy az egymás elleni
találkozón nem szerepelhet, így négy
mérkõzést is játék nélkül nyertek a
vasiak (0-1). Egyéni, 1. kör: Béres –
Kriston 0-3 (-10, -8, -7). A celli játékosnak nem okozott gondot Béres
legyõzése (0-2). Baranyi – Lindner 0-3
(-6, -8, -4). Lindner könnyed játékkal
nyert (0-3). Pagonyi – Fazekas 0-3
(játék nélkül) (0-4). 2. kör: Béres –
Fazekas 0-3 (-4, -3, -6). Fazekas is
simán nyert (0-5). Baranyi – Kriston 03 (-9, -7, -4). Az elsõ szettben szoro-

sabb volt, a végére kijött a két játékos
közti különbség (0-6). Pagonyi –
Lindner 0-3 (játék nélkül) (0-7). 3. kör:
Pagonyi – Kriston 0-3 (játék nélkül) (08). Béres – Lindner 1-3 (-2, -10, 5, -5).
Lindner egy kicsit kiengedett a harmadik szettben, de gyõzelme egy pillanatig sem forgott veszélyben (0-9). Baranyi – Fazekas 0-3 (-3, -9, -3). Fazekas
átgázolt ellenfelén (0-10).
Gyõzött: Lindner 3, Fazekas 3, Kriston 3
és a Fazekas-Kriston páros.

Bajnoki mérkõzések
NB II. Gyenesdiás ASE – CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA II. 6:12
Benák András 4, Ölbei Péter 4, Orbán
Renátó 2, Lukács Balázs 1, Benák-Ölbei
páros.

A celliek a mérkõzés elejétõl nem
hagytak kétséget, hogy melyik csapat
nyeri a találkozót.
NB III. Vonyarcvashegy SE – CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA III. 4:14
Tarr Sándor 4, Máthé Gyula 4, Tamás
László 3, Fehér László 2, Tarr-Máthé
páros.
Simán gyõztek a vendégek a jó képességõ Vonyarc otthonában.
Sümegi SE – CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA IV. 5:13
Teket Attila 4, Szabó Ferenc 3, Talián
Csaba 3, Csupor Máté 1, Teket-Szabó,
Csupor-Talián párosok.
A várakozásnak megfelelõen magabiztos celli gyõzelem született.
»CSUKA L.

Mindkét csapatunk az alsóházban folytatja
Komáromi AC – Celldömölki VSE 31-24
(13-12). - Komárom, NB II-es férfi
kézilabda-mérkõzés, vezette: Bognár,
György.
CVSE: Mészárics – Berghoffer 2, Kazári
4, Sali 3, Rozmán 3, Németh L. 4,
Bakonyi 1. Csere: SOMLAI 6, Süle 1,
Ludvig. Megbízott játékos-edzõ: Ludvig
József.
A kissé tartalékosan felálló Celldömölk
az elsõ félidõben még egyenrangú
partnere volt a házigazdának. Védekezésük és támadójátékuk is jól mûködött. A fordulás után érvényesült a
papírforma, a Komárom magabiztos
gyõzelmet aratott. A CVSE az alapsza-

kaszt a 10. helyen zárta, így az alsóházi rájátszásban folytatja bajnoki szereplését.
Ifi: 29-20 (19-13).
•••
Celldömölki VSE-Swietelsky – Dr. LupoBüki TK 19-16 (8-8). - Celldömölk, NB
II-es nõi kézilabda-mérkõzés, vezette:
Blaskó, Dobovai.
Celldömölk: SZABÓ H. – Kazári, NÉMETH
V. 5, SZOMORKOVITS A. 6, VLASICH,
Farkas B., FARKAS A. 3. Csere: GÔCZE 2,
FÜZFA 3, Fülöp, Recse, Horváth P., Szabó M. Edzõ: Hegyi Gábor.
A megyei rangadó remek csatát ho-

zott. Fej-fej mellett haladtak a csapatok és az elsõ játékrész végére egyik
fél sem tudott elõnybe kerülni. A folytatásban sem sikerült meglépnie egyik
gárdának sem, mindössze a vége elõtt
nem sokkal kezdett kijönni a lépés a
celli lányoknak. A hõsiesen küzdõ
bükiek lövéseit rendre blokkoló Szabó
Hedvig és az egész csapat kitett magáért és szép gyõzelemmel zárták az
alapszakasz küzdelmeit. A csapat a 8.
helyen végzett, így a férfiakhoz hasonlóan, Hegyi Gábor együttese is az
alsóházban folytatja.
Ifi: 23-15 (12-11).
»CSUKA LÁSZLÓ

A CVSE-SWIETELSKY NB II-ES NõI KÉZILABDA-

A CELLDÖMÖLKI VSE NB II-ES FÉRFI KÉZILABDA-

CSAPATÁNAK SORSOLÁSA AZ ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁSBAN

CSAPATÁNAK SORSOLÁSA AZ ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁSBAN

1. 2011. 03. 20. 15:00 Bábolna SE – CVSE-Swietelsky

1. 2011. 03. 20.17:00 CVSE – Tapolca VSE

2. 2011. 03. 26. 14:00 Alsóörsi SE – CVSE-Swietelsky

2. 2011. 03. 26.18:00 CVSE – Ácsi Kinizsi SC

3. 2011. 04. 03. 11:00 CVSE-Swietelsky – SZESE Gyõr

3. 2011. 04. 09.18:00 CVSE – Veszprémi Egyetem

4. 2011. 04. 10. 11:00 CVSE-Swietelsky – Komáromi AC

4. 2011. 04. 16.18:00 CVSE – Bakonyerdõ-Elmax VSE

5. 2011. 04. 30. 16:00 CVSE-Swietelsky – Bábolna SE

5. 2011. 04. 23.18:00 Tapolca VSE – CVSE

6. 2011. 05. 07. 16:00 CVSE-Swietelsky – Alsóörsi SE

6. 2011. 05. 01.18:00 Ácsi Kinizsi SC – CVSE

7. 2011. 05. 15. 11:00 SZESE Gyõr – CVSE-Swietelsky

7. 2011. 05. 15.18:00 Veszprémi Egyetem – CVSE

8. 2011. 05. 22. 15:00 Komáromi AC

8. 2011. 05. 21.18:00 Bakonyerdõ-Elmax VSE – CVSE
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CVSE-Swietelsky

Új Kemenesalja » 2011. 03. 25.

» SPORT

Hat is lehetett volna a négy pont
Celldömölki VSE – Balatonfüredi FC 0-0
(0-0)
Celldömölk, NB III-as labdarúgó-mérkõzés, 250 nézõ Bakony-csoport 17.
forduló 2011. március 12.
Vezette: Szántai Endre (Mogyorósi
László, Hima Andrea).
Celldömölk: Tóth J. – Mayer, Gyõrvári,
Györkös, Sebestyén R. – Csákvári, Szilágyi, Enyingi, Süle, Kalcsó (Mészáros D.
81. p.) – Kocsis (Gaál Gy. 90. p.). Edzõ:
Csákvári Zsolt.
Balatonfüred: Lantai T. – Krén, Banai,
Szabó A., Tóth B. – Petõ (Molnár I. 73.
p.), Bognár, Babics, Kovács G. – Gábor,
Marosvölgyi. Edzõ: Lantai Balázs.
Lipót SE-Pékség – Celldömölki VSE 0-1
(0-0)
Lipót, NB III-as labdarúgó-mérkõzés,
Bakony-csoport 18. forduló. 2011.
március 20.
Vezette: Szepesi Mihály (Nedvesi
Richárd, Sztupák Tibor).
Lipót: Rom – Bella, Lakatos A., Töltösi,
Lappints – Török, Dombi, Sütöri, Magyar – Gál, Jurik (Fajkusz 66. p.). Edzõ:
Gunyhó Ferenc.
Celldömölk: Tóth J. – Mayer, Gyõrvári,
Györkös, Sebestyén R. – Csákvári
(Velencei B. 85. p.), Szilágyi, Enyingi
(Gaál Gy. 75. p.), Süle, Mészáros D.
(Velencei T. 68. p.) – Kocsis. Edzõ:
Csákvári Zsolt.
Góllövõ: Gaál Gyula (89. p.)

Valamivel, de csak valamivel kedvezõbb idõjárási körülmények között
folytatódott a „tavaszi” szezon, de
csöppet sem kellemesebb ellenfelekkel. Idõrendi sorrendben haladva, a hazai szezonnyitón a Bakony-csoport
egyik újonca, a Balatonfüred látogatott
a Kolozsvár utcába. A Balaton-partiak
megilletõdötten kezdték NB III-as szereplésüket még õsszel, a kezdetekben
belefutottak néhány váratlan vereségbe (többek között tõlünk is kikaptak
0-2), mígnem a mostani találkozóra a
két gárda ugyanannyi pontot gyûjtve,
csak gólarányban különbözve állt egymás mögött a tabellán a 8. és 9. helyen. A helyzet nem változott, hisz a
gólnélküli döntetlenért mindkét gárda
ugyanannyit, azaz egy-egy pontot
kapott, igaz, ezért nem ugyanannyit
tettek a pályán. A Cell – szokásához
híven – mezõnyfölényben játszott, de –
szokásához híven – nem volt elég a
közel tíz helyzet ahhoz, hogy gólt érjen
el. A Füred soraiban az ex-celli Szabó
Attilával és Babics Zsolttal a biztonságot helyezte elõtérbe, nem nyíltak
meg, így nem volt látványos a meccs,
mert a játék rendre kis területen nagy
sûrûségben zajlott. Hazai pályán tehát
továbbra sem megy a góllövés, és
ennek hozományaként a pontszerzés:
a kilenc meccsbõl egy gyõzelem, négy
döntetlen és négy vereség, a hét

Fiatal testnevelõ elismerése
Vas Megye Közgyûlése és a Vas
Megyei Sportigazgatóság 22. alkalommal megrendezett társadalmi sportaktívák jutalmazási ünnepségén közel
kétszázan részesültek elismerésben. A
Celldömölki Kistérségbõl Bellovics Diána, a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola testnevelõ tanára kapott
elismerést.
Diána tornaedzõ, úszóedzõ és gyógytestnevelõ. Mindhárom területen lelkiismeretesen végzi munkáját: a katolikus iskolák versenyén, a KIDS-en a celli

I M P R E S S Z U M
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»
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

tornászlányok I. helyezést értek el. A
Celldömölki Vulkán Vízisport Egyesület
szinkronúszói, a Sárga Sellõk foglalkozásai a Vulkán Gyógy- és Élményfürdõn, az ovis torna a Szent Benedek
Iskolában évek óta a fiatal edzõ nevéhez kötõdnek. Testnevelõként szembesült vele, hogy a gyerekek egyre
súlyosabb problémákkal küzdenek:
tartáshibák, elhízás stb. Ezért végezte
el a SOTE-n a gyógytestnevelõ szakot.
Így munkájában is hasznosíthatja az itt
megszerzett tudást.
»LILO

rúgott gól közepes alatti teljesítmény.
Ezért is szinte hihetetlenül jó hír, hogy
a zömében volt gyõri játékosokból álló
masszív lipóti (amúgy a tabellán hatodik helyezett) csapatot sikerült saját
pályáján megverni a következõ fordulóban, visszaadva ezzel a kölcsönt az
õszi vereségért (2-3). A szintén kilenc
meccses idegenbeli széria hat gyõztes,
egy döntetlen és két vereséges mérlege, a huszonegy rúgott gól viszont az
egész mezõny legjobb ilyen jellegû
teljesítménye. Nagy kérdés, hogy a
következõ hazai mecscsen melyik arcát
mutatja majd a csapat, a soros ellenfél,
a megyei élcsapat, a Haladás második
gárdája ellen. Az újra a soraikban játszó Skriba Máté vezényletével tavaly
kikaptunk tõlük hazai pályán, õsszel
viszont szép gyõzelmet szereztünk
Szombathelyen (0-2).
Igazi három esélyes a meccs, a Cell
még veretlen tavasszal, a Haladás ötven százalékos teljesítményû, felfokozott hangulat, nagy küzdelem várható
március 26-án 15 órától a stadionban.
A bajnokság egyébként újra nyílt lett
a bajnoki cím tekintetében, a Pápa
együttese hatpontos elõnyébõl három
forduló alatt elherdált öt pontot, így a
második és feljutási álmokat dédelgetõ Sopron már csak egy pontra áll tõlük a második helyen.
»DOTTO

Kispályás bajnokság
a Ligetben
Meghirdetésre került a IV. Városi Kispályás
Labdarúgó Bajnokság, a versenyt lebonyolító VulkánSport Egyesület felhívására 12 csapat nevezett. A sorozat április 5-én startol
és június 14-én fejezõdik majd be. A tervek
szerint a Ligeti mûfüvesen kedd esténként
fél hat és nyolc óra között egyszerre két
pályán zajlanak a meccsek, a játékidõ 2x20
perc. Megkötés, hogy az 5+1 fõs csapatokban az NB-s bajnokságok bármelyik osztályába és korosztályába benevezett játékosok nem szerepeltethetõek.

»DOTTO

FELELÕS KIADÓ: Lengyel László • FELELÕS SZERKESZTÔ: Dr. Györéné Losoncz Andrea • SZERKESZTÔSÉG: Csuka
László, Dummel Ottó, Farkas Gábor, Káldos Gyula (nívódíjas), Reiner Anita, Rozmán László, Takács
Mária, Horváth Lajos (örökös tag) • HIRDETÉSSZERVEZÕ: Nagy Antal (06 70/338-9880) • KAPCSOLAT: 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 Mûhely Kft.
Szombathely • ISSN 0865-1175 • LAPZÁRTA: minden páratlan hét péntek • ELÕFIZETÉS VIDÉKRE: egy évre
1.440 Ft, félévre 780 Ft, egy hónapra 170 Ft. • Fotókat, kéziratokat kizárólag elektronikus formában áll módunkban elfogadni.
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TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk a város lakosságát, a piaci kereskedõket
és a vásárlókat, hogy 2011. 03. 24-tõl (csütörtök) a városközpont rehabilitációjának megkezdett munkálatai
miatt a városi piac Ifjúság téren árusító helyek áthelyezésre kerülnek, a katolikus templom elõtti parkoló és a
katolikus templom északi oldala melletti úttest részhez.
Felhívjuk a gépjármûvezetõk figyelmét, hogy a katolikus templom elõtti parkolóban és a katolikus templom
északi oldala melletti úttesten szerda estétõl csütörtök
14 óráig és péntek estétõl szombat 14 óráig a piaci kereskedõkön kívül a gépjármûvel történõ behajtás, parkolás tilos. Kérjük fokozott figyelmüket a balesetek
elkerülése érdekében! Egyéb információ: 06 70/3315715 Pethõ Kálmán piacfelügyelõnél.

ÉRTESÍTÉS

Értesítjük a város lakosságát, hogy a városmag-rehabilitációs munkálatok megkezdõdtek az Ifjúság téren és
környékén. Kérjük az itt közlekedõket, hogy a balesetek
elkerülése érdekében fokozott figyelemmel közlekedjenek ezeken a területeken. Megértésüket köszönjük!
POLGÁRMESTERI HIVATAL MûSZAKI OSZTÁLY

HIRDETMÉNY

A város közigazgatási területén kivágott fák tûzifaként
értékesítésre kerülnek bruttó 1980 Ft/q áron, mely
összeg a kiszállítási díjat is magában foglalja. Érdeklõdni
lehet a Városgondnokságon (Temesvár u. 16.).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Celldömölk Város Önkormányzata hasznosítási pályázat
útján értékesíteni kívánja a tulajdonát képezõ, belterületi, helyileg Celldömölk, Kossuth u. 3. szám alatti, 808.
hrsz-ú, 723 m2 nagyságú „Lakóház, udvar, gazdasági
épület” megnevezésû ingatlanát. A városközponttól kb.
300 m-re fekvõ ingatlanon lévõ mintegy 130 m2 nagyságú épület az elmúlt években került felújításra. Az épületben jelenleg az idõsek klubja mûködik, szomszédságában az SZTK épülete, illetve tömbházas beépítésû
ingatlanok találhatók.
A pályázónak a vételár megjelölése mellett szándéknyilatkozatot kell csatolnia arról, hogy az ingatlant milyen
célra, vagy milyen profillal kívánja átépíteni, illetve lebontása esetén milyen jellegû beépítést tervez, ezek
végrehajtására milyen határidõt és garanciákat vállal.
A beruházási programnak a HÉSZ elõírásaival, követelményeivel összhangban kell lennie.
Az ingatlan hasznosítására vonatkozó ajánlatokat a polgármesteri hivatal vagyonkezelõjénél lehet leadni 2011.
április 15-én 12 óráig.
A beérkezett pályázatok elbírálásáról Celldömölk Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete április végi ülésén dönt, az értékelés szempontja az összességében
legelõnyösebb ajánlat. Az ingatlan beépítésére vonatkozó szabályokról a polgármesteri hivatal mûszaki osztálya
tud felvilágosítást adni (tel: 95/525-831). További felvilágosítás a polgármesteri hivatal vagyonkezelõjénél,
illetve a 95/525-813-as telefonszámon kapható.

KÉRDÉS: Melyik évben nyitotta meg kapuit a Babaház?

MEGÚJULT SPORTKÖZVETÍTÉSEK=ELINDULT A CVSE-TV!
A labdarúgó-bajnokság tavaszi nyitányát megelõzõen egy
beharangozó kisfilmben csetlõ-botló fiatalembertõl hallottunk elõször a CVSE-TV-rõl. Aztán kérdezõsködtünk a
szomszédtól, tanakodtunk az utcán, érdeklõdtünk a zöldségesnél, találgattuk, hogy „MI EZ? CVSE-TV?!”
A kérdésre március 7-én kaptak pontos választ azok, akik
este leültek a TV-CELL képernyõje elé, hogy megnézzék a
celli focisták elõzõ napi zalaegerszegi bajnoki mérkõzését.
Egy könnyed, pörgõs, hangulatos, igazán szórakoztató
mûsort láthattunk. EZ A CVSE-TV! A két ötletgazda, Hajba
Balázs (HB VIDEO) és Tóth Ferenc Gábor (TFG Produkciós
és Reklámiroda) is ezeket a szempontokat tartotta szem
elõtt, mikor megálmodták a CVSE-TV-t.
– A sportbarátok tulajdonképpen egy összefoglalót láthatnak az aktuális bajnoki labdarúgó-mérkõzésbõl, ez adja a
mûsor gerincét – tudjuk meg Fecótól. – Közben beszámolunk a csapat háza táján történtekrõl, esélyeket latolgatunk, elemzünk, edzõkkel, játékosokkal, szurkolókkal beszélgetünk. Próbáljuk minél emberközelibbé, szerethetõvé tenni a mûsort. A legfontosabb szempont, hogy a nézõk egy szórakoztató, könnyed fél órát kapjanak a lehetõ
legjobb színvonalon. Újdonság még a meccs feliratozása,
a helyzetek, kétes bírói ítéletek visszajátszása és lassítása. Hogy interaktívabb legyen a dolog, tervezünk az adá-
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sokba nyereményjátékot is, de ehhez még szponzorokat
kell keresnünk. Hadd köszönjem meg az eddigi és a leendõ támogatóink és partnereink segítségét, mert fontos
megjegyezni, hogy a mûsor saját gyártású, a TV-CELL-nek
nem jelent költséget. Amúgy örülünk az eddigi pozitív
visszajelzéseknek és várjuk a nézõk észrevételeit, javaslatait a feco@aketzsivany.hu címre, ha pedig a CVSE-TV-ben
szeretne hirdetni, hívja a 20/391-2281-es telefonszámot!
Hajrá CVSE! Focirajongó olvasóink az alábbi idõpontokban
láthatják a CVSE-TV-t a TV-CELL mûsorán: hétfõ: 18:30,
kedd: 10:30 és 18:00, szerda: 10:30 és 18:00.
Jó szórakozást kívánunk! A fiúk egyébként búcsúzáskor
sokat sejtetõen elárulták, hogy van még ötlet a tarsolyukban, érdemes lesz nézni a TV-CELL-t!

VULKÁN FÜRDÕ

FELHÍVÁS
A Kemenesvíz Vízíközmű Kft. felhívja Celldömölk lakossága
figyelmét, hogy Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületének 189/2010. (VII.8) sz. képviselőtestületi
határozata alapján 2010. augusztus 1-jétől a település
folyékony hulladék szállítását Celldömölk város közigazgatási területén (Celldömölk, Celldömölk-Alsóság, Izsákfa) a
Kemenesvíz Kft. a Sárvár-Pannonvíz Kft-vel közösen végzi.
Az Önkormányzati rendeletben meghatározott díjnak megfelelően a folyékony hulladékkezeléssel kapcsolatos köz-szolgáltatás díja 2.000 Ft + 25% Áfa/m3, így a szennyvíz szippantásért fizetendő díj összesen (bruttó) 2.500 Ft/m3 .
Közszolgáltatóként a tevékenység ellátása az alábbi módon
történik: telefonon, vagy faxon történő megrendelés esetén 3
munkanapon belül a kért szolgáltatás elvégzésre kerül.
Rendkívüli helyzet esetében (pl. havária) a lehető legrövidebb időn belül (hétvégén is) a helyszínre érkezik a szolgáltató gépjármű. A hívószám: mobil: 30/3376-191, vezetékes
telefon: 95/521-001, fax esetében 95/320-249; 95/521-093. A
szolgáltatás megrendelése levélben is történhet; a megrendeléseket ez esetben 9600 Sárvár, Ungvár u. 20. valamint a
9500 Celldömölk, Nemesdömölki u. 20. címre kell megküldeni. Továbbá e-mail formájában a sarvar_pannon @indamail.hu vagy a kemenesviz@cellkabel.hu címre kérjük megküldeni.
Az ügyfélszolgálati iroda 9500 Celldömölk, Nemesdömölki u.
20. szám alatt üzemel: hétfőtől péntekig 9.00–16.00 óráig.
9600 Sárvár, Ungvár u. 20. ügyfélszolgálati iroda nyitva
tartási ideje: hétfőtől péntekig: 9.00–14.00 óráig.
A szolgáltatás elvégzése előtt minden esetben időpontegyeztetés történik.
A megadott vezetékes és mobil telefonszámok 24 órás (éjjelnappal) és a hét minden napján (szombaton és vasárnap is)
a diszpécser szolgálaton működnek.
»KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMÛ KFT.

Fürdőnap
április 4-én, hétfőn
Fantasztikus napi
belépőjegyek
300–600 forintig
gyógyvizes jakuzzi
használattal.

Infraszauna hétvége
március 26-27.
Tavaszi méregtelenítés: keringést kímélő, immunrendszer erősítő, bőrregeneráló hatású infraszauna
fél órára csak 300 Ft.

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

Forint alapon – biztos alapon!
Húsvéti személyi kölcsön akció a Répcelak és Vidéke
Takarékszövetkezet Celldömölki, Ostffyasszonyfai és Vönöcki
Kirendeltségeinél.
Maximális hitelösszeg 2 millió Ft.
THM: 17,80 % (2 millió Ft 5 évre)

Akciónk 2011. március 07-tõl április 22-ig tart.

Nézzen be hozzánk – megéri!
Répcelak, Petõfi S. u. 50.
Telefon: 95/588-666, 588-667 Fax: 95/588-668
E-mail: titkarsag@repcelaktksz.hu
Honlap: www.repcelaktksz.hu
Celldömölk I.,Kossuth L. u.18. Telefon/Fax: 95/420-035
Celldömölk II., Hegyi u. 1.Telefon/Fax: 95/420-507
Vönöck, Kossuth L. u. 69/b. Telefon/Fax: 95/485-010
Ostffyasszonyfa,Kossuth L. u. 60.Telefon/Fax: 95/394-005

Meghívó
az Új Ford Focus bemutatójára
2011. április 8-án pénteken és 9-én szombaton
Az új Ford Focus megérkezett autószalonunkba! Győződjön meg személyesen az
Új Focus sportosan elegáns formájáról és jövőbe mutató technikai újdonságairól!

Az új Ford Focus és minden egyéb Ford bemutató autó egész nap az Ön rendelkezésére áll.
Szeretettel meghívjuk Önt családjával, barátaival az új Ford Focus bemutatójára!
Finom falatokkal várjuk Önt!

Strauss Autószalon Kft.

Szombathely, Zanati út 58 .

Tel.: 0036-94/512-860 www.strauss.hu

Feel the difference

Car Technik Celldömölk
Gumiabroncs-értékesítés, -szerelés
és centírozás

TEHER- ÉS SZEMÉLYGÉPJÁRMŰVEK
MŰSZAKI VIZSGÁRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉSE,
MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁSA!

Cím: Celldömölk, Kolozsvári utca 18.
Telefon: +36 (95) 779-800
E-mail: celltruck@cellkabel.hu

