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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
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Rangos elismerés a 60 éves zeneiskolának
Az Ádám Jenõ Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény idén ünnepli
fennállásának 60. évfordulóját. Az ünnepséget május 14-re szervezték. Ebbõl az alkalomból beszélgettünk Bejczi Károllyal,
az Ádám Jenõ Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény igazgatójával.
– A zeneiskola 1950 óta mûködik a városban, úgynevezett zeneoktatói munkacsoportok alakultak. Eleinte zongora, hegedû,
brácsa, cselló és szolfézs szakokat oktattak.
Kezdetben hárman, Mühl Alfréd, Hoffer
Ottó és dr. Németh Józsefné oktattak. Az
intézmény 1967-ben önállósult. 1967-tõl
lett Molnár Dezsõ, 1974-tõl pedig Süle
Ferenc a zeneiskola igazgatója. Elõdeink
munkáját dicséri, hogy az 1960-as években a celldömölki gyerekek már rendszeresen szerepeltek különbözõ versenyeken,
amelyeken azóta is részt veszünk.
»Milyen körülmények között mûködött
kezdetben a zeneiskola?
– Mindig küszködtünk a hellyel: amikor a
munkacsoport zeneiskolát létrehozták, a
Járási Tanács nem tudott helyet biztosítani az intézménynek, pl. a rendõrség mosókonyhájában plédekbe, pokrócokba
burkolózva folyt a zongoratanítás, vagy
egy Bösendorfer vagy egy Wolek zongora volt az összes felszerelés. 1952-ben a
Járási Tanács a bezárt Zöldfa Vendéglõ helyiségeit (a mai Spar helyén) átengedte
zeneoktatás céljaira. Amíg ott volt a zeneiskola, addig is több helyszínen folyt az
oktatás: tanítottunk a volt postaépület
helyén, a zeneiskolához tartozott a volt
Lázár-ház (ma Szent Márton Otthon), ott
tartottuk a fúvószenekari próbákat. Az
ütõhangszer is mindig külön volt, aztán
tanítottunk úgy is, hogy a pártszékházban
is kaptunk több termet, majd a Gáyer iskolában kaptunk két tantermet, késõbb
tanítottunk a kisegítõ iskola termeiben is.
Valójában ez az elsõ tanévünk, amikor
egy épületen belül minden hangszernek
sikerült helyet találni. Kialakítottunk a
tetõtérben egy tantermet az ütõhangszert tanulók számára.
»Mekkora a gyermeklétszám jelenleg, és
mikor volt legmagasabb?
– 1969-ben voltak olyan törekvések,
hogy kihelyezett fiókintézményt hozzanak létre Jánosházán és néhány évvel
késõbb Egyházashetyén. Ennek köszönhetõen ezeken a településeken is volt zeneoktatás. Késõbb, a növekvõ igényekre
tekintettel a jánosházi zeneiskola önállósodott. Az évek alatt a gyermeklétszám is
változott, jelenleg 227 gyerek jár hozzánk, ami emelkedést mutat. Legtöbben
akkor voltak, amikor más mûvészeti szakokat is tanítottunk. Megváltozott a

mûvészetoktatás finanszírozása. Egyrészt
az volt jelentõs eredmény, amikor a közoktatás részévé tették, így állami normatíva is járt utána, ezért a zeneiskolák
nagy része átalakult, kibõvült, hiszen
nemcsak a zenét, hanem társmûvészeteket is: képzõmûvészetet, táncot, drámát
is tanítottak, így anyagilag magasabb volt
a finanszírozásuk, jobban jártak az intézmények és a csoportok is. Celldömölk
Város Képviselõ-testülete finanszírozási
szempontok miatt is döntött arról 2000ben, hogy a városban mûködõ mûvészeti
csoportok mûvészeti iskolai keretek között folytassák tevékenységüket. Mûködési feltételeik javultak, és a különbözõ
tanulmányi versenyeken, kulturális rendezvényeken, fesztiválokon kiváló eredményekkel öregbítették lakóhelyünk hírnevét. Az intézményi létszám megnõtt, a
fenntartó terhei az intézmény költségvetésének kiegészítésében csökkentek, a
különbözõ csoportok elõtt megnyíltak
olyan szereplési, pályázati lehetõségek,
amelyek azelõtt nem. A változó körülmények viszont, mint pl. az állami normatíva csökkenése, a térítési díjak folyamatos
emelése, a fenntartó anyagi helyzetének
romlása, demográfiai viszonyok kedvezõtlen változása, a tanulói létszám csökkenését eredményezték. Így viszont a
változó, megszigorodó jogszabályi környezet diktálta feltételeket nem sikerült
teljesíteni, és az intézmény csak a zenemûvészeti ágban pályázhatott 2007ben a minõsítési eljárás lefolytatására. Az
intézmény 2008-ban kiváló minõsítést
kapott a zenemûvészeti ágban.
»A növendékek közül sokan választották
hivatásukként a zenei pályát…
– Most, hogy a 60 éves jubileumra készültünk, összeírtuk, kik azok, akik akár egy fél
év erejéig is, megfordultak óraadóként,
pedagógusként a zeneiskolában, és összejött több mint 150 név. Összeírtuk azokat

is, akik zenei pályára mentek, õk is vannak
60-70-en. Néhányan közülük, akik részt
vesznek a közéletben vagy gyakrabban
megfordulnak Celldömölkön, a teljesség
igénye nélkül: Bejczi Máté, Bejcziné Németh Tünde, Buthi Zsanett, Czupor Attila,
Csorba János, a Deák család, Farkis Zita,
Fülöp Balázsné, Gosztola Annamária, Gosztola Dorina, Gréczy Barnabás, Gregorich
Zsófia, Harsányi Klári, Heim Mercédesz,
Hegedûs Erzsébet, Joós Viktória, Király
Dóra, Király Kitti, Kovács Róbert, Kovács
Krisztián, Lipi Tamás, Márton Orsolya, Molnár Adél, Nemes Zoltán, Németh Andrea,
Németh Viola, Némethné Bodnár Zsuzsanna, Pál Tibor, Radányi Károly, Rádli
Ramóna, Süle Nóra, Tarr László, Végh Róbert, Zsebi Viktória, Zsirai Éva. Nagyon sokan vannak szerte az országban, és mintegy 10-15-en, akik Európa nagyvárosaiban
tanítanak vagy tanulnak.
»Hogyan készültök a 60 éves jubileumra?
– Május 14-én délután 5 órakor tartunk
egy ünnepi koncertet a volt és jelenlegi
pedagógusaink illetve növendékeink részvételével. 11-én pedig a jubileumra való
tekintettel mi szervezhettük a Mûvészetoktatás Napja megyei rendezvényét.
»A napokban vehettetek át egy igen rangos szakmai kitüntetést…
– Valóban, május 6-án vehettük át a Magyar Zeneiskolák és Mûvészeti Iskolák Szövetségétõl a Magyar Mûvészetoktatásért
Plakettet. Erre azért vagyunk nagyon büszkék, mert ezzel a kitüntetéssel a szakma
megbecsülését és értékítéletét kívánja kifejezni azon iskoláknak, akik különösen sokat tettek a magyar mûvészeti nevelésért,
oktatásért, akik évtizedeken keresztül színvonalukkal, eredményeikkel az oktatás élvonalában tudtak maradni.
»Milyennek látod a zenei oktatás jövõjét?
– A jelenlegi gazdasági helyzet kevéssé
kedvez a zeneoktatásnak. Anyagi léte
három pilléren nyugszik: állami normatíva, térítési díj, fenntartói kiegészítés –
mindegyik oldalon jelentkeznek problémák. A tanulók létszáma több mint tavaly – ez talán jelzi a zeneoktatás által elérhetõ ismeretek, készségek fontosságának felismerését. Egyrészt az általános és
zenei mûveltséghez feltétlenül szükséges ismereteket adjuk át, másrészt felkészítünk a zenei tárgyú továbbtanulásra.
De nemcsak az általános zenei mûveltségre tehetnek a zenén keresztül szert a
gyerekek, hanem különbözõ készségeik
is kifejlõdhetnek a zeneoktatáson keresztül: az önmegvalósítás, az önkifejezés, a
kitartás, a csapatszellemben való munka,
és az egymáshoz való alkalmazkodás ké»LOSONCZ ANDREA
pessége.
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Parkolási díjat kell fizetni a kórház területén
2011. április 26-án ülésezett Celldömölk Város Képviselõ-testülete. Az
ülés fõ napirendi pontja a 2010. év
pénzügyi terv teljesítésérõl szóló beszámoló volt. Futó István könyvvizsgáló elfogadásra javasolta a zárszámadást. Elfogadták a képviselõk a határozati javaslatot, miszerint a Celldömölki Városi Általános Iskola és EPSZben a celldömölki telephelyen három,
az alsósági tagiskolában egy, a kenyeri tagiskolában egy összevont (1–4.)
osztály indul, a nagysimonyi illetve kemenesmihályfai tagiskolákban pedig
nem indítanak osztályokat. A Városi Általános Iskolába a 2011/12-es tanévre a celldömölki székhelyintézménybe
62, az alsósági tagiskolába 16, a kenyeri tagiskolába 6 fõt írattak be.
A Városi Óvodába is megtörténtek a
beiratkozások. Eszerint a felvételi elõjegyzési naplóba a Városi Óvoda három óvodájába 55 gyermeket jegyeztek be: a Koptik utcai székhelyóvodába
24 fõt, a Vörösmarty utcai tagóvodába
27 fõt, az alsósági tagóvodába 4 fõt.
Döntöttek a képviselõk parkolási díj
bevezetésérõl a Kemenesaljai Egyesített Kórház területén. A parkolási díj

Kedvezô támogatások
Van új a nap alatt címmel tartott beszélgetéssel egybekötött elõadást vállalkozók számára az egyik ismert pályázatíró cég a polgármesteri hivatal
nagytermében, melyen az Új Széchenyi Terv koncepcióját ismertette. A vállalkozók megtudhatták, hogy ezzel a
pályázati lehetõséggel a kormány célja egymillió új munkahely teremtése,
és hogy jelentõs forráslehetõségek állnak rendelkezésre a 2011-es évben. A
kormány – mint arról már az országos
média is beszámolt – fõként a mikro-,
kis- és középvállalkozásokat segíti.
Támogatások hívhatók le gép- és eszközbeszerzésre, fejlesztésekre, infrastruktúra üzem- és raktárcsarnok építésére, logisztikai típusú fejlesztésekre,
képzésre, oktatásra, innovációra, kutatás-fejlesztésre, energetikára, környezetvédelemre illetve turisztikára. Hogy
minél többen támogatáshoz jussanak,
a kormány visszatérítendõ (kedvezõ
kamatozású hitelek) és vissza nem térítendõ támogatásokat határozott meg.
Egy-egy projekt esetén mindkét támo»LA
gatás igénybe vehetõ.
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bevezetésének indokoltságát az adja,
hogy a kórház területén a parkolás eddig szervezetlen volt: olyan helyen állnak meg a betegek és hozzátartozóik
gépkocsijaikkal, ami akadályozza a
mentõk és betegszállító jármûvek zavartalan haladását. Továbbra is díjmentesen hajthat be és tartózkodhat
jármûvével az udvaron a mentõ, a betegszállító, a beszállítók gépkocsijai, a
beteget a kórházba vagy a kórházból
elszállító taxi, valamint a mozgássérült
igazolvánnyal rendelkezõ személy.
Akik a fentiek szerint nem jogosultak a
díjmentes behajtásra, a behajtást követõ 15 percért õk sem kötelesek fizetni, amennyiben a hozzátartozó a
beteget a kórházba vagy vizsgálatra
hozza, és valóban 15 percen belül elhagyja az intézmény területét. A 15
percen túli benntartózkodásért óránként és jármûvenként 300 forintot kell
fizetni az intézmény portáján. A parkolás csak az arra kijelölt helyen lehetséges. A költségvetési hiány csökkentése érdekében döntöttek a képviselõk a
városban mûködõ konyhák racionalizálásáról is. Ennek értelmében az önkormányzat a Népjóléti Szolgálat Rákóczi

úti konyháját nem mûködteti tovább,
ehelyett a Kemenesaljai Egyesített
Kórház konyhájának üzemeltetését a
továbbiakban a Népjóléti Szolgálat látja el, és ott kerül sor a két intézményben szükséges étkeztetés biztosítására. Az alsósági tagiskolában lévõ konyha fenntartása pedig szervezetileg átkerül az alsósági tagóvodához.
Az utolsó pontban tárgyalták a képviselõk a Szentháromság tér felújításával
kapcsolatos aláírásgyûjtést, miszerint
ez egy megkésett lakossági bejelentés,
hiszen a Szentháromság tér is a felújítandó városmag-rehabilitációs projekt
része, s mint ilyen, tartani kell a határidõket. Az aláírásgyûjtést a fakivágás
ellen kezdeményezték. A fák közül
egyébként nem mindet vágják ki, csak
amelyiknek kivágása indokolt, és a
többi kivágott növény is pótlásra kerül.
A képviselõk egyöntetû véleménye,
hogy a lakosság megfelelõ idõben és
különbözõ fórumokon tájékoztatva lett
a változásokról, az idõben érkezett jogos észrevételeket a döntéshozók
megvitatták, a projektet a lakossági
igényekhez igazították.
»LOSONCZ ANDREA

Anyakönyvi hírek
Celldömölk Születés: Kiss Csaba és Kiss Veronika leánya: Luca, Szalai Zsolt és
Kráyzell Edina fia: Milán, Molnár Tibor és Varga Csilla fia: Zétény, Mesterházy
Attila és Kovács Lilla leánya: Mira, Németh Csongor és Horváth Edina Mária fia:
Dániel, Szalai Tibor és Markocsányi Szilvia Eszter leánya: Eszter Lilla, Toronyi
Norbert Lajos és Hencz Barbara fia: Bálint, Nyerges Roland és Bánáti Anikó
Andrea fia: Olivér.Halálozás: Bodnár László, Csatári Kálmánné sz. Nagy Mária,
Ovádi Gyuláné sz. László Etelka, Zsigmond Boldizsárné sz. Kertész Rozália, Kálmán
Benedek Benõ.
Boba Születés: Molnár Zoltán és Géczi Éva leánya: Sára.
Borgáta Halálozás: Csempesz Béla.
Kemenesmihályfa Halálozás: Záborszky Jenõné sz. Balogh Edit.
Kemenessömjén Halálozás: Varga Antalné sz. Bali Ilona.
Mersevát Születés: Vass Béla Dezsõ és Erõs Anita Hajnalka fia: Dávid. Halálozás:
Szeifrid Ferenc.
Nemeskocs Születés: Németh László és Szalai Szilvia Margit fia: László.
Nemeskeresztúr Halálozás: Szabó Lászlóné sz. Marton Anna. Köcsk Születés:
Csókás László és Nováki Klára leánya: Laura. Tokorcs Születés: Mórocz Róbert és
Dovánszky Eszter leánya: Liza. Halálozás: Szabó Kálmánné sz. Mórocz Emma,
Ferencz Zoltánné sz. Fodor Jolán.

KÉRDÉS: MIKOR NYIT A VULKÁN FÜRDõ ÉLMÉNYMEDENCÉJE?
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„Most búcsúzunk, és elmegyünk…”

rom ballagó osztályában 52-en fejezik
be tanulmányaikat: a géplakatos és nõi
ruhakészítõ, az asztalos és festõ, valamint az informatikus és gépész osztályok tanulói. Sipos Tibor igazgató ünnepi beszédében kiemelte az önmegvalósítás útjára lépõ, felnõtté vált ifjak
szorgalmas tettrekészségét, és az intézményben elsajátított tudás minél
szélesebb körû hasznosítására buzdította a diákságot. A ballagási ünnepélyen búcsúztatták a nyugdíjba vonuló
Farkas Éva tanárnõt, aki 1983-tól gépipari mérnök–tanárként mûszaki rajzot
oktatott a szakközép- és szakiskolában.
Most vonul nyugállományba Mayer
Gézáné technikai dolgozó is, akit szintén búcsúztattak a ballagás keretében,
majd a végzõsök között kiemelkedõ ta-

BALLLAGÁS A GIMNÁZIUMBAN

A Berzsenyi Dániel Gimnázium végzõs
osztályai április 29-én búcsúztak el alma materüktõl, tanáraiktól, diáktársaiktól. Pesti Arnold 13. N osztályos diák
szavalata után Dózsáné Balogh Viola
igazgatónõ mondott ünnepi beszédet,
aki a mai, modern világ elvárását, az
életen át tartó tanulás szükségességét
hangsúlyozta az érettségi vizsgák elõtt
álló diákságnak. A végzõsök körében kiemelkedõ tanulmányi eredményt elért,
a mûvészet és sport területén kimagasló teljesítményt nyújtó, illetve közösségi munkájáért dicséretet érdemlõ tanulók jutalmazását követõen az iskola
énekkara mûködött közre, majd Fehér
László polgármester köszöntötte a város önkormányzatának nevében az intézmény 94 ballagóját. A nagybetûs
életbe lépõ fiatalokat arra biztatta,
higgyenek önmagukban, hogy legyen

Egy csésze
kávé mellett…
A Cselekvõ Összefogással Celldömölkért Egyesület „Egy csésze kávé
mellett“ címû közéleti programsorozata keretében 2011. május 24-én
17.00 órai kezdettel Kiss Péter országgyûlési képviselõvel, Celldömölk
díszpolgárával találkozhatnak az érdeklõdõk a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központban. Moderátor: Lengyel
László. A házigazda: Fehér László, az
egyesület elnöke.

erejük átlépni az akadályokat, és higygyenek saját, kibontakoztatásra váró
tehetségükben. Kovács Ferenc, a Vas
Megyei Közgyûlés elnöke köszöntõ szavainak tolmácsolása után a három ballagó osztály közös dalt énekelt, ezután
Gadácsi Katalin 12. H osztályos búcsúzott a végzõsök nevében.
•••
A Celldömölki Mûszaki Szakközép és
Szakiskola április utolsó napján rendezte ballagási ünnepélyét. Elsõként Söptei Józsefné alpolgármester köszöntötte Celldömölk Város Önkormányzatának nevében a végzõsöket és vendégeiket. Beszédében arra biztatta a fiatalokat, hogy legyenek mindig nyitottak az újra, és építkezzenek az iskolában megszerzett tapasztalatokból. A
mûszaki szakközép és szakiskola há-

Urnafal épül

Celldömölk Város Önkormányzata 2011.
februári ülésén döntött a sírhelymegváltási
díjszabás módosításáról (melyrõl az ülést
követõen megjelent lapszámunkban részletes tájékoztatást is adtunk). Újdonságnak
számít, hogy az igények növekedtével a temetõben urnafalat építenek. Jelenleg 15 ur-

ELBÚCSÚZTAK A SZAKKÖZÉPISKOLÁSOK IS

nulmányi és közösségi munkát végzett,
illetve tanulmányi versenyeken kiválóan szereplõ diákokat jutalmazták. Itt
került elismerésre Rába Mátyás teljesítménye is, aki nem kisebb dicsõséget
tudhat magáénak, minthogy az ország
második legjobb géplakatosa lett.
»REINER ANITA
nafülke kerül kialakításra. Egy urnafülkébe
akár két urna is elhelyezhetõ. Az urnafülke
megváltási díja 20 évre elsõ alkalommal 50
ezer forint. Elsõre talán soknak tûnik, de ha
számításba vesszük, hogy a megváltási díjat követõen a hozzátartozókat nem terheli
a sírkészítés plusz költsége, akkor talán többen elgondolkodnak ezen a temetkezési
módon is. A hamvasztás és az urnás temetés egyébként egyre gyakoribb szûkebb
pátriánkban is. A temetõben lévõ terület
csökkenésével valószínûleg egyre indokoltabb is. Bakó István, a temetõt kezelõ Városgondnokság igazgatója elmondta, hogy
amint 10 urnafülke megtelik, nyomban kezdik a következõ urnafal építését.
»LA
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Technológiafejlesztés a Binder Kft.-nél
A Binder Kft. százötven millió forint
uniós támogatást nyert el az Új Magyarország Fejlesztési Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program „Komplex
vállalati technológiafejlesztés mikro-,
kis- és középvállalkozások számára”
címû pályázati kiírásán. Az 523 millió
forintos összköltségvetést meghaladó
beruházásból automatizált lemezmegmunkáló központot fejleszt.
A Binder Kft. 1995-ben alakult két tulajdonossal, Ing. Hermann Binder 76%os és a BINDER Industrieanlagenbau
GesmbH 24%-os részesedéssel, 2008
májusa óta pedig Ing. Hermann Binder
a 100%-os tulajdonos. Fõ tevékenysége az ipari létesítmények és erõmûvek
acélépítmény-alkotóelemeinek precíz
gyártása és összeszerelése. A vállalatcsoport acélépítmény-gyártásának túlnyomó része Csöngén készül. Csõhidak,
tartálytartó állványok, alátámasztási
konstrukciók, emelvények, dobogók,
teljes ipari- ill. erõmû létesítmények
számára alkotóelemek, valamint különleges konstrukciók gyártása és szerelése folyik. A másik jelentõs tevékenységi terület a bojlergyártás. Az
ipari létesítmények és erõmûvek acélépítmény-alkotóelemeinek gyártása
szinte 100%-ban exportra történik.

Fontos a kiváló minõség, a rugalmas
termelési folyamatok és a megfelelõ
kapacitás megléte. A gyártott termékek veszélyes üzemekben kerülnek beépítésre, így rendkívül fontos a megfelelõ stabil minõség. Fõbb vevõik: erõmûvek, cukoripar, papíripar, cementipar, és gyógyszeripari felhasználók.
Szigorú vevõi elvárásoknak kell megfelelni, így szükséges a kapacitás, a termékek minõségének és a feldolgozottság szintjének a javítása. Ahhoz, hogy
az egyre szigorodó normáknak a termékeik továbbra is megfeleljenek, a
minõség további javítása szükséges. A
Binder Kft. az Új Magyarország Fejlesztési Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez
egy 524 millió Ft-os összköltségû pályázatot nyújtott be, melyhez 150 mil-

lió Ft támogatást nyert el. A tervezett
projekt megvalósításával a vékonylemez gyártási terület kapacitásának
30%-kal való bõvítése a cél. Ehhez
szükséges gépbeszerzések: automatizált vékonylemez megmunkáló központ, lyukasztó és vágógép „magaspolcraktár” rendszerrel. A fenti beruházások megfelelõ mûködtetéséhez feltétlenül szükséges az informatikai és
kommunikációs háttér fejlesztése is.
A Binder Kft. a tervezett fejlesztésekhez megfelelõ humán-erõforrással rendelkezik, de új alkalmazottak felvételére is sor kerül. A beruházás eredményeként emelkedik a termelõ kapacitás, amely a vállalkozás árbevételét tovább növeli. A fejlesztések révén a termékek skálája bõvül. A cég piacon elfoglalt pozíciója megszilárdul. A többlet
árbevétel pedig további fejlesztések lehetõségét teremti meg.

Újra Tavaszi Napok Alsóságon
Alsóságon május 20–22. között kerül
megrendezésre az Alsósági Tavaszi
Napok c. rendezvénysorozat.
Az ünnepélyes megnyitó május 20-án
este hat órakor lesz az alsósági sportcsarnok elõtti téren. Köszöntõt mond
Fehér László, Celldömölk Város polgármestere, valamint Erdélyi Antal,
az Alsósági Részönkormányzat vezetõje. A mûsorban közremûködnek:
az alsósági óvodások és az alsósági
tagiskola diákjai. 19.00 órától 24.00
óráig Nosztalgia Party, zenél a Koktél
Duó.

Május 21-én, szombaton reggel 7-kor
zenés ébresztõvel kezdi a napot az
Ádám Jenõ Zeneiskola Mûvészeti
Alapoktatási Intézmény fúvószenekara, majd a délelõtt folyamán a sporté
lesz a fõszerep: 9.00 órától az alsósági sportcsarnokban rendezik meg az
Alsósági Tavaszi Napok nõi labdarúgó
tornáját. Ugyancsak az alsósági sport-
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csarnokban rendezik meg délután
kettõtõl az anyukák és diáklányok labdarúgó tornáját, valamint családi
sportvetélkedõt Mozdulj! címmel.
15.00 órától a gyerekeket kézmûves
foglalkozásokra, a felnõtteket fõzõversenyre várják a szervezõk. Radányi
Károly Zenealbum címmel zenés mûsorral kedveskedik a gyermekeknek.
Délután 4 órától Tánc-Lánc címmel zenés-táncos produkciókat láthatnak az
érdeklõdõk a Kemenesalja Néptánccsoport, a Rocky Dilly ARRC táncosai,
az Energy Dabaston Sporttánc
Egyesület tagjai és a KMKK mazsorett
csoportja közremûködésével. Este fél
hattól hirdetnek eredményt a Mozdulj! sportvetélkedõk és az Alsósági
fakanál fõzõverseny résztvevõi között.
Este hat órától pedig a Soltis Lajos
Színház elõadásában tekinthetik meg
a Csalóka Péter címû mesejátékot. Hét
órától Gosztola Dorina és Turi Gábor
mûsorát láthatják Slágerfesztivál címmel. Este nyolc órától éjfélig utcabál-

ban szórakozhatnak az érdeklõdõk, a
zenét Radányi Károly szolgáltatja.

Május 22-én reggel kilenc órától kerül
megrendezésre az Utcák-terek férfi
labdarúgó-torna az alsósági sportcsarnokban, 11.00 órától az immár hagyományos fogathajtó bajnokság veszi kezdetét az alsósági sportpályán.
Közben 18.00 órától az alsósági katolikus templomban zenés áhítat lesz az
alsósági tagiskola diákjainak közremûködésével. A rendezvény ideje
alatt látogatható az Evangélikus Nõegylet kézimunkáiból összeállított kiállítás és az alsósági tagiskola „A Föld
hete” címû rajzkiállítása az alsósági
sportcsarnok galériáján.
Rossz idõ esetén a programok az alsósági sportcsarnokban kerülnek megrendezésre.
Az alsósági fakanál fõzõversenyre információkérés Benke Csabánál, a Kemenesaljai Művelődési Központ és
Könyvtárban.
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Katasztrófavédelmi verseny Ostffyasszonyfán
Több éves hagyományt követve 2011.
április 14-én katasztrófavédelmi versenyt rendeztek Ostffyasszonyfán a
kultúrház területén a celldömölki és a
sárvári kistérségben tanuló általános és
középiskolás diákok számára. A 13 csapatból álló versenyt Marton Ferenc, a
Megyei Közgyûlés alelnöke nyitotta
meg. Köszöntõjében az elmúlt idõszak
történéseinek tükrében hangsúlyozta a
katasztrófa- és polgári védelemnek, a
fiatalok kellõ mértékû felkészülésének,
a témával kapcsolatos ismeretszerzésének és tájékozottságának fontosságát. A celldömölki kistérséget az általános iskolai korosztályból Jánosháza és
Ostffyasszonyfa, míg a középiskolai
korosztályt a Berzsenyi Dániel Gimnázium diákjai képviselték 2-2 csapattal.
A szervezõk változatos feladatokkal
tették próbára a diákok tudását. A csapatoknak elméleti és gyakorlati próbán
kellett megfelelniük. Volt elsõsegélynyújtás, vegyi terepszakasz leküzdése,
tûzoltási gyakorlat, rádió-navigáció,
tûzoltó akadálypálya, szennyezett te-

repszakasz leküzdése, árvízvédelmi feladatok – homokzsákolás, természetvédelmi-polgári-katasztrófavédelmi teszt,
veszélyes anyagok jelzéseinek kirakása kockákból. A megyei versenyre az
általános iskolai csoportból Ostffyaszszonyfa és Rábapaty csapata, míg a középiskolák közül a Sárvári Tinódi Gimnázium és a Répcelaki Önkéntes Tûzoltó Egyesület csapata jutott tovább. A
nap tartalmának fontosságát és komolyságát sokan elismerték és adományaikkal hozzájárultak a sikeres lebonyolításhoz. Így a szervezõk köszönetet
mondanak Celldömölk Város polgármesterének a fürdõbelépõkért. A Vas
Megyei Közgyûlés elnöke öt fõ részére
balatonberényi táborozást ajánlott fel.
Ostffyasszonyfa Önkormányzata, a Kistérségi Munkaszervezet és a Wewalka
Kft. hozzájárultak a diákok egész napos
élelmezéséhez. Az Ostffyasszonyfai Petõfi MGTSZ pólókat, míg az Agrárkamara serlegeket ajánlott fel a csapatoknak. A Vas Megyei Horgászszövetség
éves horgászbérleteket és horgász-fel-

szereléseket adományozott a gyõzteseknek. Az Apáczai Kiadó értékes
könyvjutalmakat adott, míg Jánosháza
polgármestere papír-írószerrel jutalmazta a résztvevõket. Az Opál ZRT. 10
ezer forintos vásárlási utalvánnyal járult hozzá a nap sikeréhez.
»TAKÁCS M. TÜNDE

Jótékonysági bál a Vasvirág Hotelben

Éltetõ elemünk, a víz

A Népjóléti Szolgálat és a Celldömölki
Családokért Alapítvány hagyományteremtõ céllal elsõ ízben szervezett jótékonysági locsoló bált április 24-én.
Fiderné Szakál Éva, az alapítvány elnöke ezekkel a szavakkal nyitotta meg a
rendezvényt: „Nemcsak példát mutatunk, hanem le tudtuk gyõzni azt a közönyt, ami a mai magyar társadalmunkat jellemzi, s mindannyian tenni akarunk embertársainkért.” A megnyitót
követõen Csizmaziáné Hubert Mária, a
Népjóléti Szolgálat igazgatónõje mondott pohárköszöntõt, majd kezdetét
vette a báli mûsor. A rendezvény fõszervezõje Kuruczné Falusi Tünde, a

Témahetet tartott a Celldömölki Városi
Általános Iskola 8. d osztálya. A projekt
témája az élet egyik alapfeltétele, a
víz volt. A TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül került sor a témahét megvalósítására Kazári Józsefné osztályfõnökprojektvezetõ irányításával. Mivel a
projekt a vízrõl szólt, ezért ezt a hetet
a víz világnapjához igazították. A cél az
volt, hogy a vízrõl a diákok minél öszszetettebb tudást szerezzenek. E mellett lényegesnek tartották felhívni a figyelmet a vizek védelmére, és a vízzel
való takarékoskodás fontosságára. Az
ismeretszerzés módja a tanulók megtapasztalásán, érdeklõdésén alapult.
Az iskolában kémia és földrajz órán
foglalkoztak a témával, e mellett látogatást tettek a Kemenesvíz Kft.-nél és
a Vulkán fürdõn. A zárónapon játékos
vetélkedõ keretén belül adtak számot
tudásukról a tanulók. A Celldömölki
Önkéntes Tûzoltóságnál pedig nemcsak egy, a lánglovagokkal kapcsolatos
tesztet töltöttek ki, hanem a vállalkozó
kedvûek tálcatüzet is olthattak, természetesen a megfelelõ védõfelszerelésben. A projekt záróakkordjaként a vetélkedõ, illetve a fotópályázat eredményhirdetésére került sor, a díjazottak értékes jutalmakkal gazdagodtak.
»PH

Népjóléti Szolgálat Idõsek Klubjainak
részlegvezetõje, a bál fõvédnöke pedig
Fehér László polgármester volt. Az est
folyamán vacsora és zenés-táncos mûsorszámok is várták a szépszámú közönséget, akik közül a szerencsések a
késõ esti tombolasorsoláson értékes
ajándékokkal gazdagodhattak. A több
mint száz fõt számláló est helyszínét a
Vasvirág Hotel biztosította, ahol hajnalig rophatták a táncot a bálozók. A jótékonysági est teljes bevételét az alapítvány céljainak megfelelõen, illetve a
Népjóléti Szolgálat intézményében élõ
idõsek életkörülményeinek javítására
fordítják a szervezõk.
»VAJDA ZSUZSA

» APRÓHIRDETÉS

Köszönetnyilvánítás

• Celldömölkön a városközpontban, a Szomraky utcában 23 m2-es
üzlethelyiség kiadó. Érdeklődni: 06
20/370-5767 telefonszámon.

Celldömölk kosárlabda sportját életben tartó „Kemenesaljai Kistérség
Egészséges Életmódért” Közhasznú
Alapítvány ezúton is köszöni híveinek az elõzõ évi SzJA 1%-os felajánlásaikat. Kérjük, az idei évben is szíveskedjen támogatni a celldömölki
kosárlabdát.
Adószámunk: 18897030-1-18.

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

»AZ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA
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Nagy sikerû retró-napok a mûvelõdési központban

Divat a retró. Ezt kihasználva döntöttek
úgy a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár munkatársai, hogy
egy egész hetet szentelnek ennek a divatõrületnek. Stílusosan már a május 1jei ünnepséget is ennek jegyében hirdették meg. A fellépõk nagy része
igyekezett a 60-as 70-es éveket feleleveníteni. Az esti kiállításmegnyitó szintén a 60-as, 70-es, 80-as éveket idézte:
a kiállított tárgyak szinte életre keltek,
a látogatók közül mindenki talál olyan
ismerõs darabot, mely nosztalgiát ébreszt benne, és mosolyt csal az arcokra.
A Városi Általános Iskola kórusa május

tak a vendégek az 1979-ben a várossá
avatás alkalmából felszolgált ünnepi
menübõl. Akkor a Sághegy Étterem,
most a Rezgõnyárfa Vendéglõ szolgáltatta az ebédet. Az elõcsarnokban kockás terítõkkel megterített asztalok, korabeli zene várták az arra járókat.
Szerdán és csütörtökön a mozié volt a
fõszerep: az ovisok találkozhattak Mazsolával és Tádéval, Kukorival és Kotkodával, megismerhették Vuk, a kis róka kalandjait. A nagyobbacskák megis-

merhették, milyenek egy Szeleburdi
család hétköznapjai, és bennünk, idõsebbekben régi emlékeket ébresztett a
Szerelem elsõ vérig. Pénteken pedig a
nagy érdeklõdésre számot tartó Retróbulival ért véget a rendezvénysorozat:
virsli, zsíros kenyér, sör várta a vendégeket, és természetesen a valamikori
Fény együttes, valamint a Halmosi Duó
elseji mozgalmi dalokat énekelt – egy
lelkes nagymama még piros nyakkendõt is ajándékozott a kórustagok
számára. A megnyitón nemcsak a gyerekek, de a látogatók is dalra fakadtak
– erre kiállításmegnyitón – legalábbis
Celldömölkön – még nem nagyon volt
példa. A hétfõi nap a zene jegyében
telt: ebbõl az idõszakból származó zeneszámok közül lehetett válogatni a
városi televízió mûsorán keresztül. Kedden a RetroGasztro került terítékre: a
KMKK elõcsarnokában egy alkalmilag
berendezett vendéglõben válogathat-
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tagjai. Nemcsak élõ, de diszkózenére is
rophattuk a táncot, hiszen DJ Muki
(Bálint István) gondoskodott még a jó
hangulatról. Pálné Horváth Mária, a
mûvelõdési központ igazgatónõje a
nagy sikerre és a jó hangulatra való tekintettel folytatást ígért a közeljövõben.
»LOSONCZ ANDREA
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Tánc-lánc a táncházban

• május 20–21–22. (péntek-szombatvasárnap) – Alsósági Tavaszi Napok.
Helyszín: az alsósági sportcsarnok és
a sportcsarnok elõtti tér (bővebben
lapunk 6. oldalán).
• május 28. (szombat) 10.00 óra –
Országos Nyugdíjas Találkozó – a
Kemenesaljai Nyugdíjas Vasutas Klub
5. éves megalakulása alkalmából.
Helyszín: KMKK.
• május 26. (csütörtök), 18.00 óra –
Mit egyen a gyerek? – Tóth Gábor,
élelmiszer- és táplálkozástudományi
tanácsadó elõadása. Helyszín: KMKK
elõadóterme.
• május 28. (szombat) 15.00 óra –
Kráterhangverseny – fúvószenekarok
találkozója a Ság hegyen - Közremûködnek: Ajka Város Bányász Fúvószenekara, Szentgotthárd Város Fúvószenekara, Zalai Balatonpart Ifjúsági Fúvószenekar Vonyarcvashegy, Mofém
Fúvószenekar Mosonmagyaróvár és
az Ádám Jenõ Zeneiskola MAI fúvószenekara. Helyszín: Ság hegy krátere.

A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár az elmúlt év õszétõl rendszeresen szervez táncházakat a néptáncot
és népzenét kedvelõ közönség számára. A programok házigazdája a Kemenesalja Néptánccsoport. A kötetlen zenehallgatás és táncolás mellett tanulásra is van lehetõsége a mûfaj szerelmeseinek. Koreográfusok, mûvészeti
vezetõk és szólótáncosok adják át tánctudásuk legjavát a néphagyományokat

A költõfejedelem és a költõnõ kapcsolata

• június 04. (szombat) 10.00 óra –
Kemenesaljai Baráti Kör ünnepi közgyûlése. Helyszín: a KMKK galéria.
• június 04. (szombat) 15.00 óra – A
Diák-Szín-Tér – Kemenesaljai Ifjú Tehetségek Mûvészeti Fesztiválja helyezettjeinek jutalomutazása az Abigél címû
musicalre Budapestre, a Thália Színházba.

Elõzõ számunk nyertesei: Jakab Dóra,
9554 Egyházashetye, Berzsenyi u.68.
Gratulálunk! Nyereményét átveheti a
VERIDEKOR boltban.
Mostani kérdésünk szerencsés megválaszolóii között két db egész napos fürdőbelépőt sorsolunk ki.
Beküldési határidõ: 2011. május 20.
Címünk: ujkemenesalja@gmail. com,
vagy Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár, II. emelet 9. számú
iroda (Dr. Géfin tér 1.).

õrzõ „alkalmi diákságnak”. Ipsics Péter,
a Kemenesalja Néptánccsoport mûvészeti vezetõje somogyi táncokat, Takács
Ádám, a szombathelyi Szökõs Néptánccsoport szólótáncosa szilágysági táncokat, Molnár Péter, a Szökõs Néptánccsoport mûvészeti vezetõje ördöngösfüzesi (mezõségi) táncokat, Gergácz
Gábor, a Gencsapáti Hagyományõrzõ
Néptánc Egyesület szólótáncosa vasi
táncokat, Kovács Norbert, az AjkaPadragkút Táncegylet mûvészeti vezetõje tyukodi (szatmári) táncokat tanított. A talpalávalót a szombathelyi
Boglya zenekar, a szombathelyi Ráspoly zenekar, a celldömölki Borvirág
zenekar és a szintén celldömölki Jegenye zenekar húzta.
A tánc-lánc a táncházban õsszel folytatódik. A rendezvénysorozatot a Nemzeti Kulturális Alap Népmûvészeti Kollégiuma is támogatja.
»P. HORVÁTH MÁRIA

Áprilisban volt a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár vendége Fábri Anna. Az a Fábri Anna, aki az ELTE
Mûvelõdéstörténeti Tanszékén tanított
és tanít, és leginkább a reformkori irodalomtörténettel foglalkozik, sõt legújabb kutatásai a 18–19. századi nõk
helyzetére irányulnak. Egyik ismert mûve „A szép, tiltott táj felé” címet viseli,
mely a magyar költõnõk élet- és pályarajzát ábrázolja.
Elõadásának témája Berzsenyi Dániel

és Dukai Takách Judit kapcsolata volt.
Elõadásában rámutatott a vidéki élet
nehézségeire, a vidéki és városi élet
már-már áthidalhatatlan szakadékára.
Ebben a korban a nõ sorsa, fõként a vidéken élõ nõé, még inkább kiszolgáltatott volt. Ezért volt érdekes jelenség
Dukai Takách Judit (a magyar Szapphó,
Malvina, Dudi – ki hogy nevezi), hiszen
õt a vidékünkön élõ nagy költõ, Berzsenyi Dániel is mintegy szellemi társának tekintette. S hogy Berzsenyi tudását, véleményét a kor közéleti személyiségei is mennyire elismerték, bizonyítja, hogy itáliai utazásuk végeztével meglátogatja õt Döbrentei Gábor
és Wesselényi Miklós, majd mindanynyian ellátogatnak Dudihoz is. A látogatás magas szintû elismertséget jelentett. Az elismertséget jelezte, hogy
Gróf Festetics György, az irodalom barátja és pártfogója méltónak látta az
1817-ben Keszthelyen tartott Helikon
ünnepélyre a magyar múzsa többi fölkentjei sorába õt is meghívni. Berzsenyi verset is intéz hozzá 1815-ben,
melyben felteszi a kérdést: „Hogy a
szelíden érzõ szép nemet/Letiltva minden fõbb pályáiról,/Guzsalyra, tõre
kárhoztatni szokta/A férfitörvény, vajjon jól van-e?” Fábri Anna közvetlen
hangvételû, szemléletes elõadása elvarázsolt, a résztvevõk valóságos idõutazáson vehettek részt.
»LA
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Versmondó verseny a költészet napján

A RÉSZTVEVõK IZGATOTTAN VÁRTÁK A VERSENY KEZDETÉT

A költészet napja alkalmából rendezték
meg hagyományos versmondó versenyüket a Bobai Általános Iskolában. A
rendezvény József Attilára való emlékezéssel kezdõdött, majd Szabóné Kolostori Mária vallott a költészethez fûzõdõ viszonyáról, a tavasz zenéjérõl, a
versolvasás illetve -hallgatás nyújtotta
élményrõl. Ezután Balogh József költõ
beszélt a versek csendes világáról és a
költõk világáról, arról, hogy õk mindig
is a tisztaság útját járták. Megemlítette, hogy ugyan kevésbé köztudomású,
de ugyanezen a napon, április 11-én
született Márai Sándor is, aki szintén a
magyar irodalom kiemelkedõ alakja. A
magas számú résztvevõk közül az alábbiak értek el eredményt: az 1-2. osztályosok közül I. Fodor Ditta (Nagyalásony), II. Kerekes Csaba (Szent Benedek Kat. Isk. Celldömölk), III. Németh
Eszter (Nagyalásony), különdíjasok:
Burján Gábor (Ált. Isk. Boba), Tóth Bianka (Nagyalásony); a 3-4. osztályosok
közül I. Kapornaki Júlia (Vasvár), II. Szabó Patrícia (Ált. Isk. Boba), III. Erdélyi
Natália Natasa (Városi Ált. Isk. Cell-

dömölk – Alsósági Tagiskola), különdíjasok: Szabó Ágnes (Ált. Isk. Boba), Takács Fanni (Ált. Isk. Kenyeri), Vermesi
Viktória (Ált. Isk. Ostffyaszszonyfa); 56. osztályosok: I. Novák Fanni Mónika
(Városi Ált. Iskola Celldömölk), II. Mód
Laura (Szent Benedek Kat. Iskola Celldömölk), III. Szepessy László (Ált. Isk.
Boba), különdíjasok: Jandrasovics Regina (Ált. Isk. Ostffyasszonyfa), Kraszni
Karina (Ált. Isk. Ostffyasszonyfa), a 7-8.
osztályosok közül I. Berta Gréta (Ált.
Isk. Ostffyasszonyfa), II. Rádli Rebeka
(Ált. Isk. Boba), III. Marton Mercédesz
(Berzsenyi D. Gimnázium Celldömölk),
különdíjas: Benkõ Ágnes (Szent Imre
Ált. Isk. Jánosháza). A József Attila-vetélkedõ helyezettjei: I. Berzsenyi Dániel
Gimnázium Celldömölk (Boznánszky
Anna, Horváth Eszter, Balogh Albert,
Sali Dávid), II. Szent Benedek Kat. Iskola Celldömölk (Klatz Norina, Falusi
Regina, Simon Dorina, Gelesits Dóra),
III. Általános Iskola Boba (Szuh András,
Bakonyi Dániel, Nagy Tünde, Végh
Tamás).
»LA

A versé volt a fõszerep
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár, valamint a Dukai Takách Judit Játékszín Alapítvány 16. alkalommal
szervezte meg a kemenesaljai költõnõ
nevével fémjelzett versmondó versenyt.
A két kategóriában meghirdetett megmérettetésre április 27-én várták a 14
év alattiakat és felettieket. A költészet
napjához is kapcsolódó rendezvényt
Pálné Horváth Mária intézményvezetõ
nyitotta meg, majd a szavalók mutatták be két fordulóban verseiket. Minden résztvevõnek két költeményt kellett elszavalni. Az egyiket a verseny
névadója, Dukai Takách Judit verseskötetébõl, míg a másik szabadon választott volt, ma élõ, kortárs költõk verseibõl. Az eredményhirdetésen a zsûri elnökök összegzõ értékelõje után gazdára találtak a verseny díjai is.
A 14 év alatti kategóriában:
1. Mód Marcell (Szent Benedek Katolikus Általános Iskola), 2. Horváth Panna (Sárvár, Gárdonyi) 3. Rádli Rebeka
(Bobai Általános Iskola), különdíj: Novák Fanni Mónika (Városi Általános Iskola). A legfiatalabb versenyzõnek járó
különdíjat Czöndör Gergõ (Szent Benedek Katolikus Általános Iskola) kapta.
A 14 év felettiek kategóriájában
1. Hindi Fatima (Sárvár, Tinódi Gimnázium) és Varga Réka (fõiskolai hallgató), 3. Hajba Beatrix (Sárvár, Tinódi
Gimnázium). Különdíjban részesült Patyi Violetta (Városi Általános Iskola) és
Görög Máté (Berzsenyi Dániel Gimnázium).
»REINER ANITA

Tisztelt Támogatóink!
Számos intézményhez hasonlóan az
Ádám Jenõ Zeneiskola költségvetésében is egyre kevesebb anyagi lehetõségünk van a mindennapi munka
költségeinek finanszírozására, programjaink megvalósítására. Ezért hoztuk létre a zeneiskola mûködését,
szakmai munkáját segítõ Mûvészetoktatásért Alapítványt.
Az alapítvány fõbb feladata, tevékenysége:
• Rendezvények, hangversenyek,
szakmai találkozók szervezése
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• Az iskola növendékeinek és tanárainak más intézmények által szervezett zenei, tanulmányi versenyeken, fesztiválokon, találkozókon,
cserekapcsolatokban való részvételének finanszírozása, támogatása.
• Az iskola együtteseinek, növendékeinek támogatása.
• Hangszerek vásárlása, javítása, taneszközök beszerzése.
• Az iskola növendékeinek szakmai
fejlõdésének támogatása, illetve tevékenységük, tanulmányi eredményük elismerése.

• Pályázatok figyelése és írása, önrész biztosítása.
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy az iskola mûködését elõsegítõ alapítványunkon keresztül támogassák adójuk 1%-val tevékenységünket.
Adószám: 18897432-1-18

»KÖSZÖNETTEL A MûVÉSZETOKTATÁSÉRT
ALAPÍTVÁNY

Új Kemenesalja » 2011. 05. 13.

Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Elégedett a kulturális rendezvényekkel?

»KÉRDEZ: REINER ANITA

»FOTÓ: HÖMÖSTREI PÁL

Pethõ
Adrienn

Nagyjából elégedett vagyok
a város tavaszi programkínálatával, bár elsõsorban inkább a nyári sportkupákon
veszek részt. Jó lenne, ha a
jelenleginél több, fiataloknak
szóló rendezvényt szerveznének, mert az én korosztályom hétvégente kénytelen más városokba, vagy a
közeli településekre elmenni
szórakozni. Több koncert, illetve egyéb, az ifjúságnak
szóló program lehetne. Azt
tapasztalom, hogy a gyerekeknek és idõseknek több
szórakozási, és kikapcsolódási lehetõséget biztosítanak,
mint nekünk, fiataloknak.

Tatai
Viktória

Összességében meg vagyok
elégedve a rendezvénykínálattal itt a városban. Fõként
most, hogy a jó idõ talán
már beköszönt, biztos egyre
több programra számíthatunk majd. Gyermekemmel
elsõsorban a szabadtéri rendezvényeket látogatjuk szívesen. A fiatal korosztályhoz
tartozóként több ifjúsági
programot is el tudnék képzelni, például zenés, szórakoztató mûfajban. Szerintem
nagy érdeklõdésre tartana
számot egy szabadtéri disco
is, és én annak is örülnék, ha
néhány rockegyüttest meghívnának koncertezni.

Vizer
Terézia

Nagyvárosból költöztem Celldömölkre, és az a benyomásom, hogy itt a település méretéhez viszonyítva bõséges
a programkínálat. Általában
kihasználok minden szórakozási és kulturálódási lehetõséget, ha idõm engedi. A
színházi elõadásoknak például állandó vendége vagyok,
és a zenés rendezvényeket is
rendszeresen látogatom.
Most a tavaszi programok sorában a fogathajtó bajnokság
és az Alsósági Tavaszi Napok
mindenképpen érdekelnek,
emellett a Kráterhangversenyre is szeretnék eljutni,
mert még nem voltam.

Lõwinger
György

A múlt héten zajlott retronapok például nagyon jó
kezdeményezés volt. Jó volt
nosztalgiázni, és a pár évtizeddel ezelõtti hangulatot
visszaidézni. Szeretek a közéletben, kulturális programokban részt venni, ezért
jó, hogy sok tavaszi program
van. Tudom, hogy szûkösek
az anyagi keretek, de szükség van a lakosság mozgósítására, ezért kell, hogy változatos legyen a rendezvénykínálat. Ezért örülök,
hogy vannak például az Alsósági Tavaszi Napok, vagy a
fogathajtó bajnokság, a Kráterhangverseny, a majális.

Árverési hirdetmény
Celldömölk Város Önkormányzata nyilvános árverésen értékesíteni kívánja a tulajdonában lévõ Celldömölk, Búza János
u. 16. és 18. szám alatti társasházi sorházas beépítésû lakásokat a hozzátartozó gépkocsi tárolóval, illetve a társasház közös tulajdonában álló tulajdoni hányaddal együtt.
Az ingatlanok kikiáltási ára: Búza János utca 18. sz.
12.535.000 Ft, Búza János utca 16. sz. 11.990.000 Ft.
A licit idõpontja: 2011. május 31., kedd 9.00 óra. Helyszíne: a polgármesteri hivatal földszinti tanácskozóterme. Licitlépcsõ: 100.000 Ft.
Az ingatlanra csak az licitálhat, aki az árverés megkezdése
elõtt készpénzben a kikiáltási ár 10%-ának megfelelõ öszszeget árverési elõlegként a polgármesteri hivatal pénztárába befizeti. Az elõleg a vevõ által fizetendõ vételárba
beszámít, a többi résztvevõ számára az árverés befejezése után visszafizetésre kerül. Az ingatlanok tulajdonjogát a
liciten résztvevõk közül az szerzi meg, aki a legmagasabb
összegû vételár egy összegben való megfizetésére tesz
ajánlatot.
Az árverés nyertesének feladata és költsége az adás-vételi szerzõdés elkészíttetése legkésõbb a licit idõpontját követõ 30 napon belül. A vételár kifizetése a szerzõdés megkötését követõ 15 napon belül esedékes.
Az ingatlan megtekinthetõ: telefonon történõ elõzetes
egyeztetés alapján munkanapokon 8.00–16.00 óráig.
További felvilágosítás a polgármesteri hivatal vagyonkezelõjénél, illetve a 95/525-813-as telefonon kapható.
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Bronzérem, két emberrel
Celdömölki VSE-Swietelsky-Wewalka –
SATEX Bratislava (szlovák) 6:2. – Klubcsapatok Szuperligája bronzmérkõzés,
visszavágó, elsõ mérkõzésen: 4:6.
Páros: Fazekas, Kriston–Illas, Gasymov
3:1 (4, -6, 8, 8). A kinti vereség után
ezúttal simán nyert a celli duó (1-0).
Egyéni, 1. kör: Gasymov játék nélkül
0:3 (1-1). Fazekas–Jaslovsky 3:1 (4, -6,
8, 8). Fazekas meggyõzõ játékkal verte
ellenfelét (2-1). Kriston–Illas 3:0 (9, 5,
11). Nem kis meglepetésre, simán legyõzte Illast a celli fiatal. (3-1). 2. kör:
Fazekas–Gasymov 3:1 (10, -8, 4, 4).
Szorosan indult, de könnyed siker lett
(4-1). Illas játék nélkül 0:3 (4-2). Kriston–Jaslovsky 3:2 (-2, 9, 10, -9, 10). Az
elsõ szett után úgy tûnt, Kristonnak
esélye sem lesz, ám a celli megrázta
magát, és nagyot küzdve diadalmaskodott (5-2). 3. kör: Fazekas-Illas 3:0 (7,
5, 7). Illas nem találta a fogást Fazekason.(6-2).
Lindner Ádám ezen a mérkõzésen sem
tudott asztalhoz lépni, hisz térdsérülése miatt mûtét vár rá. Klampár Tibor
nem jelölhetett harmadik játékost a
keretbe, mivel a versenyszabályzat értelmében csak olyan versenyzõ játszhat a helyosztókon, aki a csoportmecscseken is asztalhoz lépett. Így aztán, a
pozsonyi meccshez hasonlóan, ezúttal
is Fazekas Péterre és Kriston Dánielre
várt a feladat, hogy megpróbálja a bravúrt. És ezen az estén minden sikerült.
A celliek elhitték, hogy két emberrel is
nyerhetnek, és végig kézben tartva a
mérkõzést, 6-2-re diadalmaskodtak. A

tavalyi év után ismét Celldömölkre került a KSZL bronzérme.
SZAK – Celldömölki VSE-SwietelskyWewalka 3:7. – Szombathely, Extraliga
asztalitenisz-mérkõzés, vezette: Rosta,
Segyevi. Páros: Szarka T., Szita–Fazekas, Kriston 0:3 (-9, -4, -8). (0-1).
Egyéni, 1. kör: Szarka T.–Talián 3:0 (3,
5, 4). (1-1). Szita–Fazekas 2:3 (6, 7, -7,
-8, -3). (1-2). Fixl–Kriston 0:3 (-8, -4, 8). (1-3). 2. kör: Szarka T.–Fazekas 0:3
(-7, -12, -8). (1-4). Fixl–Talián 3:0 (6, 5,
7). (2-4). Szita–Kriston 1:3 (-5, -9, 11, 9). (2-5). 3. kör: Fixl–Fazekas 1:3 (-2, 7,
-7, -7). (2-6). Szarka T.–Kriston 0:3 (-4,
-6, -9). (2-7). Szita–Talián 3:0 (7, 3, 5).
(3-7).
•••

BAJNOKI MÉRKõZÉSEK
NB II. SZAK II. – CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA II. 6:12
Benák András 4, Ölbei Péter 3, Teket
Attila 3, Orbán Renátó 1, Teket–Orbán
páros. Magabiztos celli siker, ezzel a
gyõzelemmel az utolsó fordulótól függetlenül bajnok a csapat.
NB III. Kanizsa Sörgyár II. – CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA III. 7:11.
Máthé Gyula 3, Tamás László 3, Fehér
László 2, Balázs Gyula 1, Fehér–Tamás,
Máthé–Balázs párosok.
A kiesés ellen harcoló Kanizsa megnehezítette a celliek dolgát, de a gyõzelem nem forgott veszélyben.
»CSUKA LÁSZLÓ

Továbbra is remekelnek a lányok
Celldömölki VSE-Swietelsky – Bábolna
35-21 (15-11). – Celldömölk, NB II-es
nõi kézilabda-mérkõzés, alsóházi rájátszás, vezette: Bódis, Markhard.
Celldömölk: Balogh V. - Kazári 5, Fûzfa
2, Vlasich 1, Gõcze 8, Németh V. 5,
Szomorkovits A. 12. Csere: Szabó H.,
Fülöp, Farkas B. 1, Varga M., Recse,
Horváth P. 1. Edzõ: Hegyi Gábor.
Az elsõ negyedórában egyik csapat
sem tudott komolyabb elõnyre szert
tenni. A folytatásban azonban egyre
jobban elhúzott a Cell. A félidõre még
csak négy góllal sikerült meglépni, ám
a második játékrészben szinte osztálykülönbség volt a két gárda között. A
Celldömölk könnyed, jó játékkal megérdemelten ütötte ki ellenfelét.
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Ácsi Kinizsi-Celldömölki VSE-Mávépcell
33-24 (12-13). - Ács, NB II-es férfi kézilabda-mérkõzés, alsóházi rájátszás,
vezette: Blaskó, Dobovai.
CVSE: Orbán - Süle 2, Bakonyi 3, Sali 4,
Ludvig, Kazári 5, Rozmán 4. Csere:
Kósa 3, Somlai 2, Könczöl 1, Tánczos.
Játékos-edzõ: Kósa Ottó.
Az elsõ félidõben úgy tûnt, hogy a
vendégek meglepetést tudnak okozni.
Hiába állt fel tartalékosan a CVSE, a
szünetre így is elõnnyel vonulhatott. A
második félórában azonban elfáradtak
a celliek, és a hazaiak ezt kíméletlenül
kihasználták. A végére nagyarányú
ácsi siker született. Ifi: 28-22 (11-11).
- Jók: Tánczos, Talabér, Könczöl.
»CSUKA LÁSZLÓ

Brazil Jiu Jitsu

Mintegy két éve, 2009 tavasza óta
mûködik a városban ez a harci irányzat, ami Magyarországon még nagyon
rövid múltra tekint vissza, ugyanakkor
a világon már hatalmas népszerûségnek örvend. Ennek a magyarázata,
hogy az egyre népszerûbb ketrecharc
meghatározó, alapstílusáról van szó, illetve hogy a harcosai minden szinten
és szabályrendszerben szinte bizonyították mára stílus egyedülálló hatékonyságát. Celldömölkön az edzéseket
Molnár Gábor vezeti, a Gracie Barra
Hungary BJJ Akadémia lila öves instruktora, hatszorosos magyar bajnok
(kempó, MMA, földharc, BJJ), londoni
European Fight Network gyõztes, EB
bronzérmes és kétszeres világbajnok.
Ez utóbbi két eredmény még egészen
friss siker: 2010. augusztus végén
Deákiban, Horvátországban rendezte a
FILA, a Nemzetközi Birkózó Szövetség
a világbajnokságát. Molnár Gábor mind
a no gi (mezes harc, nincs ruhafogás),
mind a gi (edzõruhás harc) kategóriában aranyérmet szerzett. 2011. január
27–30. tartották a lisszaboni European
Open-t, ami tulajdonképpen egy Európában rendezett világbajnokság, 1800
harcossal. Hatalmas és erõs a mezõny,
a Brazil Jiu Jitsuban a kontinensen elérhetõ legerõsebb verseny ez minden
évben. Gábor pedig a súlycsoport nélküli kategóriában elhozta a bronzérmet. Nagyon jól sikerült tehát a tavalyi
év, és nagyon jól indult az idei – és a
lelkes csapat várja az új harcosokat,
akik mernek ilyen versenyekrõl és
ilyen eredményekrõl álmodni, vagy
csak egyszerûen meg szeretnének tanulni harcolni. A jiu jitsunak ez a speciális változata nagyon magával ragadó,
fertõzõ – aki belekóstol, rabjává válik a
játéknak. Az edzések a volt Gáyer Gyula Általános Iskola tornatermében vannak szerdán és pénteken 16 órától.
További érdekes információk: www.
farkasok.com honlapon találhatók.

Új Kemenesalja » 2011. 05. 13.

» SPORT

Pont és gól nélkül játszottak a fiúk
Hévíz FC- Celldömölki VSE 4-0 (1-0)
Hévíz, 150 nézõ NB III-as labdarúgómérkõzés Bakony-csoport 24. forduló.
2011. április 30.
Vezette: Erdõs András (Krámli András,
Rogácsi Balázs).
Hévíz: Szabó A. – Horváth E., Sipos,
Kovács Zs., Pandúr – Buza (Bodai 64.
p.), Páli K., (Németh Sz. 73. p.) Babati,
Kovács R. – Horváth Gy., Horváth M.
(Takács M. 67. p.). Edzõ: Damina László.
Celldömölk: Tóth J. – Ambrus, Gyõrvári,
Kazári B., Györkös– Mészáros (Németh
II. J. 68. p.), Enyingi, Szilágyi, Süle (Mayer 47. p.), Kalcsó – Gaál (Kocsis 75.
p.). Edzõ: Csákvári Zsolt. Góllövõ: Páli
Krisztián (35. p. 11-esbõl), Babati
Tamás 3 (52., 54. és 60. p.).
Celldömölki VSE- Lombard Pápa II. 1-2
(1-0)
Celldömölk, 200 nézõ NB III-as labdarúgó-mérkõzés Bakony-csoport 25. forduló. 2011. május 7.
Vezette: Vizi István (Deák Milán, Kulcsár Dániel).
Celldömölk: Tóth J. – Ambrus, Kazári,
Gyõrvári, Györkös – Mészáros (Gaál 87.
p.), Szilágyi, Enyingi (Csákvári 83. p.),
Mayer – KOCSIS, Kalcsó. Edzõ: Csákvári
Zsolt.
Pápa: Hajgató – Domján, Bíró, Karácsony, Borsos – Kaszás, Dóczi, Varga G.
(Wéninger 81. p.), Peric (Somogyi 21.
p.) – Quintero, Csepregi (Nyári 54. p.).
Edzõ: Baranov Jevgenyij. Góllövõ: Kocsis Tamás (25. p.), illetve Varga Gábor
(63. p.) és Domján Roland (79. p.).

Nem sikerült átlépnie a csapatnak a saját árnyékán, két meccs, két vereség
némileg más koreográfiára ugyan, de
mindkét esetben törvényszerûen. Minden taktika annyit ér, amennyit meg
tudnak valósítani belõle. A tabellán
harmadik helyezett Hévíz, illetve a második helyezett Pápa ellen sem idegenben, sem hazai pályán a biztonságos, hangsúlyozom a biztonságos taktika nem lehetett más, mint egy zárt
védekezésbõl induló gyors kontrajáték.
Ez a taktika azt okozza, hogy szinte az
egész meccs a mi térfelünkön zajlik,
egy-egy hiba rögtön azt eredményezi,
hogy az ellenfél a 16-osunkon belül
van szinte. A Hévíz elleni meccsen pedig meg is adtuk az ellenfélnek ezeket
a ki nem kényszerített hibákat, szép
rendesen ki is használták õket. Úgy
kaptunk négy gólt, hogy a támadójátékra szinte semmi erõnk nem maradt,
az ellenfél védekezõ zónájába ritkán
tévedtünk, a kapura semmi veszélyt
nem jelentettünk. Tehát a taktikánk
nem hozta meg a szándékolt eredményt. Egyébként idén már harmadszor hozzuk ki a maximumot az ellenfél egyik csatárából, a tomaji Kiss, a
sárvári Sinka után most a bajnokságban eddig csak két gólig jutó Babatival
rúgattunk (fejeltettünk) három gólt.
A Pápa elleni meccsen hasonló volt a
taktika és a játék képe, avval a különbséggel, hogy a pápaiak két perc alatt
két ziccerbõl két kapufát lõttek, de
most egy kontrából (legalább volt

VIRÁGPALÁNTA ELADÁS
a Városgondnokság
kertészetében
Celldömölk, Tó u. 2.

Munkanapokon:
7.30–9.30 óra és
13.30–14.30 óra között
• philea, cineraria, salvia, lobélia, tátika, petúnia,
illatos ternye, szúnyogriasztó virág, dália,
nyári viola, tatárvirág, csalánlevél
100 Ft
• krizantém
200 Ft
• kannavirág
300 Ft
I M P R E S S Z U M
Új

»
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

kontra) Kocsis Tamás szép gólt lõtt. A
Pápa elsõ csapatából ezúttal – az onnan piros lapja miatt hiányzó – a mezõnyben jól labdát tartó Quintero, illetve a hosszú sérülésébõl felépülõ Varga
Gábor játszott vissza, utóbbi egy a sorfal felett elcsavart szabadrúgás góllal
egyenlítette ki csapata hátrányát. Ezt
követõen az elfáradt és/vagy a góltól
megszeppent celliek nem tudtak újítani, de ami pech, a döntetlent sem tudták tartani, mert a jobb hátvéd Domján
egy – szerintem – lecsúszott beadása
élesen bevágódott a meglepett Tóth
mellett a kapuba. A forduló végére
eldõlt, hogy a Kõszeg mellett a
Várpalota is kiesett már matematikailag is a csoportból, a harmadik kiesõ
helyre pedig szinte egyenlõ eséllyel
pályázik még a kilencedik helyezett
Lipóttól kezdve, a Répcelak, a Badacsonytomaj, a Csorna, a Cell és a büki
csapat. Az élen a Sopronnál a lépéselõny a Pápával szemben, és ha ezt
meg akarja tartani, akkor a 26. fordulóban a Celldömölk ellen hazai pályán
gyõzelmi kényszerben van. A következõ meccsnek tehát nem a Cell lesz az
esélyese, de kapaszkodjunk abba a
statisztikai adatba, hogy általában jól
megy a csapatnak a Sopron ellen.
Az azt követõ fordulókban pedig megkezdõdik a ki-ki elleni harc a hátsó régióban, sorendben a Várpalota (o),
majd a Bük (i), a Csorna (i) és a Kõszeg
(o) ellen.
»DOTTO
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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.

KIADJA a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • 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 70/450-5749. 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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Celli kosarasok a megyei pontvadászatban
Több évnyi szervezõmunka és tehetségkutatás után, végre kosárlabda-csapata is van városunknak.
A „Kemenesaljai Kistérség Egészséges Életmódért Közhasznú Alapítvány” áldozatos munkájának és
a kosárlabda szerelmeseinek köszönhetõen megalakult a KEMKO
gárdája, amely a 2011-es évben
már a Szombathelyi Bajnokságban
gyûjti a pontokat. Az alapszakasz
után az alsóházi rájátszásban szerepel városunk csapata, és nagyszerû teljesítményt nyújt a playoffban. A celli kosarasok edzõjével,
Csói Gáborral készítettünk interjút,
amelybõl kiderül, hogy nehéz körülmények között mûködik az
együttes, de a sport iránti elkötelezettség képes átlendíteni a csapatot a nehézségeken.

»Mióta beszélhetünk celldömölki
kosárlabdáról, és kiknek a nevéhez
fûzõdik a sportág meghonosítása
városunkban?
– Az egész történet még 1985-re
vezethetõ vissza. Egy pár fõbõl álló baráti társaság ekkor talált egy
raktárban porosodó kosárlabdát, és
úgy gondolta, hogy remek idõtöltés lesz egy kicsit pattogtatni a játékszert. Eleinte a gimnázium tornatermében hódolhattak szenvedélyüknek a kosarasok, majd 2000
tavaszán megrendezésre került az
elsõ kosárlabda kupa. Az évek múlásával egyre többen szerettek bele a sportágba. 2008-ban Zámbó
Feri bácsi ötlete alapján megalakult a Kosársuli, amely a fiataloknak adott lehetõséget, hogy hódoljanak a sport iránti szenvedélyüknek.
»Milyen korosztály látogatta az edzéseket, és mennyire volt népszerû
a Kosársuli?
– Eleinte elég sokan érdeklõdtek a
kosárlabda iránt, de idõvel egyre
többen maradtak távol. Az általános és középiskolások külön edzettek, de a fiatalabb korosztály számára kevés versenylehetõség adódott. Talán ennek is köszönhetõ,
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hogy egyre többen fordítottak hátat a sportágnak. A középiskolások
helyzete annyiból könnyebb, hogy
õk évente 3-4 tornán pályára léphetnek.
»A meccshiányon kívül, mi az oka
annak, hogy városunkban ennyire
kevesen választják a kosárlabdát?
– Én úgy gondolom, hogy az általános iskolában kellene közelebb
hozni a sportágat a gyerekekhez.
Ez azonban nem történik meg, hisz
testnevelés órákon nem nagyon
adnak a srácok kezébe kosárlabdát. Próbálják a gyerekeket valamelyik sportág felé irányítani ahelyett, hogy a gyerekek dönthetnének arról, hogy mihez van kedvük.
»Hogy alakult meg a csapat és mióta versenyez a bajnokságban?
– Az idei évben neveztünk elõször
a Szombathelyi bajnokságba. A
helyzetünk nem mondható könynyûnek, hisz a játékosok közül
mindössze három keresõ van, a
többiek közép-, vagy fõiskolai tanulók. Ez az edzések látogatottságát és az anyagi helyzetünket is jelentõsen befolyásolja. Sajnos ott
tartunk, hogy a bajnoki szereplésünk költségeit nagyon nehezen
tudjuk elõteremteni. Ahhoz, hogy
az utazásokat, bírói költségeket és
a hazai meccsek terembérletét ki

tudjuk fizetni, nagyban hozzájárulnak a játékosaink szülei, hisz nélkülük nem lenne elég pénzünk. A
szülõk áldozatvállalásán kívül még
néhány helyi támogató segíti a
munkánkat, de a jelenlegi gazdasági helyzet sajnos nem könnyíti
meg a szponzorok dolgát sem.
»Milyen csapatok alkotják a bajnokság mezõnyét? Mennyiben más
az õ helyzetük?
– A mezõny csapatai közül mindössze 4-5 gárda emelkedik ki, a
többiek nagyjából egy szinten vannak. Az alapszakaszban elért 6. helyünk igazán dicséretes, és jelenleg
az alsóházban veretlenek vagyunk.
Amatõr csapatként igazán szép teljesítmény a heti három edzés és a
heti egy mérkõzés. Nehézséget az
okoz csupán, hogy a legtöbb játékosunk tanul, és a kollégisták nem
mindig tudnak hazajönni a hétközi
meccseinkre illetve a tréningekre.
»Milyen tervekkel várjátok a jövõ
évet? Mik a célkitûzéseitek?
– A következõ bajnokságban szeretnénk a felsõházban szerepelni.
Ezt tekintem a legfontosabb célnak. A bajnokságon kívül pedig
szeretnénk elérni, hogy minél többen csatlakozzanak hozzánk, minél
több fiatal válassza ezt a remek
sportágat. Szeretettel várunk mindenkit, akár versenyszerûen, akár
hobbiként szeretné ûzni a kosárlabdát.
A lehetõség tehát már adott, hogy
minél többen szeressenek bele ebbe a sportba. A Kosársuli és a Kemenesaljai Kistérség Egészséges
Életmódért Közhasznú Alapítvány
eddig is rengeteget tett azért,
hogy közelebb kerüljön a kosárlabda a celliekhez – gondoljunk csak
az évi négy kupára és az edzésekre, valamint a rászoruló iskolásoknak nyújtott étkezési támogatásra.
Reméljük, hogy akik tehetik, segítõ
kezet nyújtanak az alapítványnak,
és végre felpezsdül városunkban a
kosárlabda sport.
»CSUKA LÁSZLÓ

FELHÍVÁS

A BAKÓ TREX KFT.
celldömölki varrodájába

Varrógép
elektroműszerészt
keres
Jelentkezni a
95/421-791
telefonszámon lehet.

A Kemenesvíz Vízíközmű Kft. felhívja Celldömölk lakossága
figyelmét, hogy Celldömölk Város Önkormányzata Kép-viselőtestületének 189/2010. (VII.8) sz. képviselőtestületi határozata alapján 2010. augusztus 1-jétől a település folyékony hulladék szállítását Celldömölk város közigazgatási területén
(Celldömölk, Celldömölk-Alsóság, Izsákfa) a Kemenesvíz Kft.
a Sárvár-Pannonvíz Kft-vel közösen végzi.
Az Önkormányzati rendeletben meghatározott díjnak megfelelően a folyékony hulladékkezeléssel kapcsolatos köz-szolgáltatás díja 2.000 Ft + 25% Áfa/m3, így a szennyvíz 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 @inda-mail.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.

Tisztelettel meghívjuk
Önt és kedves családját

Dr. Oblidál Zoltán
201 1 . május 22. ( vasárnap)

Celldömölk–Alsóságon
tartandó

hagyományos, „C” kategóriás
2-es fogathajtó bajnokságunkra!

Helyszín: Celldömölk–Alsósági
Sportcsarnok mögötti focipálya .
A verseny kezdete: kb. 11.30.

ifj. Rozmán Ferenc és barátai

belgyógyászati,
reumatológiai
magánrendelés
Előjegyzés nélkül!
Minden szerdán
14–17 óra között
a Rendelőintézetében
Celldömölk, Kossuth Lajos u.

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

FAGYIKERTÜNKET
MEGNYITOTTUK!
Saját készítésű főzött fagyival,
új ízekkel várjuk vendégeinket.
FIGURÁS NAGYMÉRETŰ TORTÁK
Star Wars, Hello Kitty, Kinder tojás... 3500 Ft
Szelet sütemények sokféle ízben 100–150 Ft

NYITVA TARTÁS
Hétfő: szünnap
Kedd–vasárnap: 8.00 órától 18.00 óráig

Indul a strandszezon!
Gyerek csúszdamedence már üzemel.

Élménymedence nyitás május 14.

Egészségnap május 23-án,
hétfőn 16.00 órától
• érszűkület vizsgálat szakorvosi tanácsadással
• állapotfelmérő vizsgálatok
(vércukor-, vérnyomás-, koleszterinszint mérés,
testtömeg-index számítás, test meridián végpontok mérése számítógépes feldolgozással)
• Bemer mágnes terápia
• Termékbemutatók
Számos wellness szolgáltatás (egész napos szauna, sódézsa, sókamra, infraszauna, pezsgő- és kádfürdők,
aromakamra) egész nap fél áron.

Belépés érvényes fürdőbelépővel
VULKÁN GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDÕ
Celldömölk, Sport u. 8.  06 95/525-070
www.vulkanfurdo.hu

