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

Balogh Zsolt vállalkozó és munkatársai.
Celldömölk, Kolozsvár úti üzemanyagkút
Nyitva: hétfôtôl vasárnapig 6.00–21.00

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!



3

Új Kemenesalja  »  2011. 05. 27. »  A K T U Á L I S

A Föld ivóvízkészlete apadóban van.
Éppen ezért a sajtó, a média egyre na-
gyobb teret szentel mostanság ennek
a témának. Hiszen tudjuk azt, hogy
élelem nélkül akár hosszú hetekig, míg
a szervezet ivóvíz- illetve folyadékellá-
tása nélkül maximum néhány napig él-
het. A helyi vízszolgáltató, a Kemenes -
víz Kft. igazgatójával, Piri Balázzsal be-
szélgettünk vízfogyasztási szokásaink-
ról, a cég beruházásairól, mûködésérõl.

– Tavaly október elsején kerültem a
Kemenesvíz Kft. élére, de már 2004-tõl
dolgozom ennél a cégnél, illetve a ko-
rábbi Cellvíz Kft.-nél.
»Hány alkalmazottja van a Kemenesvíz
Kft.-nek?
– Összesen 28-an vagyunk. Az ügyve-
zetést illetõen, amikor átvettem a cég
irányítását, a háromfõs ügyvezetést két
személyesre csökkentettem: az üze-
meltetési vezetõ maradt és én.
Korábban is én végeztem a logisztikai
irányítást, emellett most ellátom az
ügyvezetõi teen dõket is. 
»Néhány éve pozitív mérleggel zárják
az évet. Milyen fejlesztésekre nyújt ez
lehetõséget?
– Valóban, még Nagy Kálmán ügyveze-
tése alatt a cég kilábalt a nagy anyagi
veszteségbõl. Ezt a pozitív mérleget si-
került 2010-ben is megtartanunk, sõt,
egy kicsit túl is teljesítettük a tervet.
Cégünk két fõágazattal foglalkozik: az
ivóvíz-ellátással és a szennyvíz-elveze-
téssel. Úgy láttuk, inkább a szennyvíz-el-
vezetésre kell nagyobb gondot fordíta-
nunk, ezért az utóbbi években ott haj-
tottunk végre sokkal több beruházást: a
szennyvíz-telepet teljesen rendbe tettük,
tavaly pedig az utolsó nagy szennyvíz-
átemelõt is sikerült felújítanunk. Ez – az
utóbbi négy évet figyelembe véve – kb.
60 millió forintos beruházást jelentett.
»Talán ennek is köszönhetõ, hogy ma-
gas a városban a szennyvíz-hálózat le-
fedettségi aránya?
– Elmondhatom, hogy Celldömölkön – a
várost és Alsóságot tekintve – a lefe-
dettség 100%-os, a rákötöttség pedig
98%-os. Ebben Izsákfa nincs benne,
önhibáján kívül, hiszen a település jel-
legébõl fakadóan még nem találtuk
meg a megoldást, hogy hogyan tud-
nánk csatlakoztatni a településrészt, hi-
szen nagyon költséges a vezeték kiépí-

tése. Elõbb-utóbb azonban erre is meg-
születik a megoldás. Aki egyébként
nem csatlakozik a szennyvíz-hálózatra,
azt az önkormányzat szankcionálja: ta-
lajterhelési díjat köteles fizetni. Ez egy
adóforma, ami nagyjából ugyanakkora
összeg, mintha csatlakozna a hálózatra.
»Mekkora a folyékony hulladék meny-
nyisége?
– A folyékony hulladék mennyisége ha-
vi 30 m3, ez leginkább Izsákfáról szár-
mazik, a már említett okok miatt. A tá-
roló kapacitása napi 10 m3, de szeren-
csére nincs maximálisan kihasználva. 
»Az ivóvíz-ellátás területén milyen fej-
lesztéseket hajtottak végre?
– Még 2007-ben a glóbusz tartókötele-
it kellett kicserélni, mert elöregedtek a
sodronyok. Több helyen kicseréltük a
gerincvezetéket bekötésekkel együtt,
mint pl. a Temesvár és a Hámán Kató
utcában, most cseréltük az Ifjúság té-
ren, a városmag-rehabilitációs projekt
keretében, a 11 emeletesek és az If jú -
ság tér közötti parkolók alatt, valamint
a nyomóvezetéket is acélcsõrõl mû -
anyagra váltottuk át. Az új technológi-
ának köszönhetõen, reméljük, keve-
sebb lesz a hálózati veszteségünk is,
hiszen nem mindegy ez energia szem-
pontjából sem, hiszen így kevesebb
vízdíjat kell emelnünk. 
»Milyen Celldömölkön az ivóvíz mi -
nõ sé ge?
– Az ÁNTSZ negyedévente végez víz-
mintából ellenõrzést, ami eddig mindig
kifogástalan minõséget eredményezett.
Havonta egyszer kijuttatunk a hálózat-
ba 10 liter klórt, egyébként nem kell

vegyszerezni az ivóvizet. A víz egyéb-
ként közepesen keménynek mond ható.
»Milyen a város vízfogyasztása?
– A vízfogyasztás éves átlagban napi
1400 m3, ez csökkenõ tendencia. Az el-
múlt öt év kimutatását megvizsgálva
11-12%-kal kevesebb vizet fogyasz-
tunk. Gondolom, ez inkább a gazdasá-
gi válságnak tudható be, mint a tuda-
tos fogyasztásnak. 
»A díjszabás milyen árkategóriának
számít a megyében?
– Ez egy alacsony árkategória. Az ivóvi-
zet tekintve a Vasivíz Kft. és a sárvári
vízmû elõz meg bennünket. Ha azonban
a szennyvízszolgáltatást is hozzászámít-
juk, a Vasivizet követõen a miénk a má-
sodik legolcsóbb díjszabás a megyében. 
»Milyennek mondható a fizetési fe-
gyelem?
– Sajnos azt kell mondanom, hogy a
befizetési kedv nemhogy javulna, in-
kább romlik. Sok a kintlévõségünk, hi-
szen az egy éven túli tartozás 5 millió
forint felett van, de egymillió forint kö-
rüli összegre rúg a 180 napon túli tar-
tozás összege is. Ezt nem lehet figyel-
men kívül hagynunk: 60 napon túli tar-
tozás esetén küldjük a felszólítást a fo-
gyasztónak, ha erre nem reagál, akkor
már ügyvédi felszólítást kap, és ha er-
re sem reagál, akkor kénytelenek va-
gyunk felszerelni a szûkítõt. Idén janu-
ártól vezettük be a visszakötési díjat,
amely 20 ezer forint. 
»Hozzávetõlegesen hány lakásban van
szûkítõ felszerelve? 
– Körülbelül 150 lakásban van felszerel-
ve szûkítõ, ez viszonylag magas szám, a
háztartások 3%-a. Akinél egyszer fel kell
szerelni a szûkítõt, azt már nem szerel-
jük le. Amennyiben rendezi a fogyasztó
a tartozását, természetesen visszanyitjuk
a csapot, de a szûkítõ fennmarad.
»Milyen a lakosságot érintõ beruházá-
saik lesznek az idei évben?
– Bekötéscsere lesz a Kinizsi utcában,
gerincvezeték-csere az Esze Tamás ut-
cában, szennyvízvezeték-csere a Mó -
ricz Sándor utcában, egy nagyobb ivó-
vízvezeték-rekonstrukció pedig a Bat -
thyány–Széchenyi csomópontban, amit
valószínûleg útlezárással tudunk majd
megoldani. Ezúton is szeretném kérni a
lakosság türelmét, hiszen a csõcserék
az õ érdeküket szolgálják.

»LOSONCZ ANDREA

Jó minõségû vizet ihatunk Celldömölkön
Beszélgetés Piri Balázzsal, a Kemenesvíz Kft. ügyvezetõjével 



4

Új Kemenesalja  »  2011. 05. 27.K Ö Z É L E T   «

Rendkívüli ülést tartott 2011. május
11-én Celldömölk Város Képviselõ-tes-
tülete. Az ülés fõ témája a város két
középiskolájának összevonása volt.
Mint köztudomású, a döntéshozók ko-
rábban – a fogyó gyermeklétszám, va-
lamint a költséghatékonyabb mûködés
érdekében – már elvi szándékukat fe-
jezték ki arról, hogy összevonják a két
középfokú intézményt. Ez a lépés ter-
mészetesen nem jelent feladatcsökke-
nést az iskolák mûködését illetõen, ha-
nem a lehetõ legtakarékosabb mû kö -
dést fogja eredményezni. Az új intéz-
mény neve Berzsenyi Dániel Gim ná -

zium és Szakképzõ Iskola. Az iskola egy
székhelyintézménnyel (Nagy Sándor
tér 3.) és egy tagintézménnyel (Sági út
65.) fog mûködni. Ugyanezen az ülé-
sen döntöttek az új összevont középis-
kola igazgatói tisztségének betöltésére
kiírandó pályázatról is. 
Információink szerint a gimnáziumba
34-en, a szakközépiskolai és szakmun-
kás képzésbe 53-an jelentkeztek elsõ
helyen. A képviselõ-testület elvi szán-
dékát fejezte ki, hogy amennyiben a
gimnáziumba iratkozók száma 38 fõ
fölé kerülne, úgy két gimnáziumi osz-
tályt indítana. »LA

Döntöttek a középiskolák összevonásáról Kék hírek
Néhány hír az elmúlt két hét esemé-
nyei közül városunkból és környékérõl:
• Május 10-én Nagysimonyiban lévõ
vendéglátóhely hátsó és raktárajtaját
feszítette be ismeretlen elkövetõ,
majd onnan készpénzt, szeszesitalt,
cigarettát és csokoládét tulajdonított
el, több mint 101.000 Ft értékben. A
rongálási kár mintegy 150.000 Ft-ra
tehetõ. Az ügyben a Celldömölki
Ren dõr kapitányság indított bünte tõ -
el járást.
• Május 13-án egy sárvári lakos az
általa vezetett személygépkocsival
közlekedett a 84-es számú fõúton
Káld térségében Sárvár felõl Sümeg
irányába. Haladása során a jobb ol-
dali fás, bokros területrõl féktávolsá-
gon belül egy õz ugrott a jármûve
elé, mellyel ütközött. A baleset során
személyi sérülés nem történt.
• Május 15-én egy nemeskeresztúri
lakos telefonon tett bejelentést, hogy
Nemeskeresztúrnál a 84-es fõút vas-
úti átjárójában ismeretlen személy-
gépkocsi letörte mindkét félsorom-
pót, majd megállás nélkül továbbhaj-
tott Sümeg irányába. Meg ál la pítást
nyert a szemtanú szerint, hogy egy
piros színû, feltehetõen osztrák rend-
számú személygépkocsiról van szó. 
• Celldömölkön, a Hegyi utcában egy
helyi lakosnak elvették a táskáját a
benne lévõ 42.752 forinttal. Meg álla -
pí tást nyert, hogy a sértett a He  gyi
utcában lévõ buszváró padján ült,
amikor két celldömölki nõ beszélge-
tésbe elegyedett vele. Távo zá suk
után a kerékpárral közlekedõ nõ visz-
szatekert a sértetthez és a padon
lévõ táskáját a benne lévõ pénzével
felkapta és elment vele. A pénzt ki-
vette a táskából és az üres táskát a
kb. 70 méterre lévõ templom keríté-
sé nél eldobta. Az eltulajdonított pénz  -
bõl 4.000 forint megkerült.
• Május 20-án a bobai önkormányzat
jegyzõje jelentette, hogy egy bobai
idõs férfit napok óta nem látták a la-
kásából kijönni. A kiérkezõ körzeti
megbízott a lakás ajtaját befeszítette.
A szobában az ágyon magatehetetle-
nül feküdt a férfi, akit a helyszínre hí-
vott mentõsök kiszáradás miatt a
Kemenesaljai Egyesített Kórházba
szállítottak. Az udvaron tartott négy
kutyát rossz egészségügyi állapotuk
miatt a gyepmester elszállította.

Soros ülését tartotta 2011. május 2-án
a Celldömölki Kistérség Önkormányza-
tainak Többcélú Társulása Társulási
Tanácsa. A 28 település polgármeste-
reit egyesítõ szervezet a térség leg-
fontosabb kérdéseit tárgyalta meg. Az
ülést Fehér László, a Társulási Tanács
elnöke vezette. Elsõ napirendi pont-
ként a közbiztonsági fórumra került
sor, ahol Erõss Elemér alezredes, a
Celldömölki Rendõrkapitányság köz-
rendvédelmi osztályvezetõje számolt
be az elõzõ ülés óta eltelt idõszak tör-
ténéseirõl és eredményeirõl. Elmond -
ta, hogy Celldömölkön 25 bûncselek -
ményt derítettek fel, emellett vala-
mennyi szabálysértést is sikerült orvo-
solniuk. Felhívta a figyelmet az úgy-
nevezett trükkös lopásokra, amelyek
sértettjei fõként az idõsebb emberek,
e bûntettek felderítése sajnos nehe-
zebb. Pozitívumként említette, hogy a
kistérségben szerencsére az eltelt
idõszakban nem történt halálos kime-
netelû baleset. Erõss Elemér többek
között elmondta még, hogy a nyár fo-
lyamán ismételten fokozott ellenõrzés
várható, amikor is a biztonsági öv
használatát fogják számon kérni. A
beszámoló után a közrendvédelmi
osztály vezetõje válaszolt a települé-
sek által felvetett kérdésekre. Második
napirendi pontként Tóthné Temesi
Kinga, a Nyugat-dunántúli Regionális
Közlekedésszervezési Iroda képvisele-
tében tartott tájékoztatót, melyben a
2011/2012. évi helyi, hivatalos köz-
forgalmú vasúti és autóbuszos menet-
rendi változásokra hívta fel a figyel-
met. A változások 2011. december
11-én lépnek majd életbe. Ezt azon-

ban alapos országos szakmai elõ ké -
szítés és önkormányzati egyeztetések
fogják megelõzni. Ezután Fülöp Zoltán,
a Vasi Volán képviseletében elmond-
ta, hogy a Zrt. a Celldömölki Kistérség
tekintetében jelentõs mértékû módo-
sítást nem tervez. Érdekességként
meg említette, hogy egy uniós pályá-
zatnak köszönhetõen egy olyan digi-
tális és információs rendszer kiépíté-
sére van lehetõség, mellyel a Celldö -
mölkrõl induló és oda érkezõ buszokat
nyomon tudják majd követni. A pol-
gármesterek több kérdést is intéztek a
szakemberekhez, akik ígéretet tettek
az adott problémák mielõbbi megol-
dására. A napirendi pontok között tá-
jékoztató jelleggel szerepelt a Bölcsõ -
de kistérségi fenntartásba történõ át-
vétele is. Fehér László kérte a közsé-
gek vezetõit, mindenki hozza meg sa-
ját képviselõ-testületével döntését,
miszerint támogatja vagy elutasítja az
intézmény kistérségi fenntartásba va-
ló átvételét. A kérdéssel a késõbbiek -
ben csak akkor lehet érdemileg foglal-
kozni, ha minden település pozitív vá-
laszt ad a felvetésre. Ezután Lampért
Tibor, a Kistérségi Munkaszervezet
gazdasági vezetõje tájékoztatta a pol-
gármestereket a kistérség 2010. évi
pénzügyi tervének végrehajtásáról ,
melyet a vezetõk egyhangúlag elfo-
gadtak. Az ülés zárásaként Szabó Fe -
renc, Boba polgármestere és a kistér-
ség Oktatási Bizottságának elnöke is-
mertette a Madarak és Fák Napja tisz-
teletére kiírt kistérségi képzõ mû vé -
szeti pályázat fõbb tartalmi elemeit. A
kö vetkezõ Társulási Tanács ülése júni-
us elején várható. »TAKÁCS M. TÜNDE

Üléseztek Kemenesalja polgármesterei
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„Segítség, serdülõk!”

Mintegy 10 millió forintos támogatást
nyert a TÁMOP 6.1.2 pályázaton az
Egészségre nevelõ és szemléletformá-
ló életmódprogramokra az Együtt Cell -
dömölk Városért Egyesület. Prog ram -
jaik fõként a fiatal, 6–18 éves korosz-
tályt célozzák meg. Ennek keretein be-

lül zajlott 2011. május 10-én dr. Nagy
László pszichiáter fõorvos, pszichotera-
peuta elõadása a tinédzserkori problé-
mákról. Az elõadás egy filmrészlettel
indult: A holt költõk társaságából lát-
hattunk egy részletet, amely hûen tük-
rözi a kamaszok viselkedését. Hogy
mindezt megértsük, vissza kell térnünk
a kezdetekhez: hogyan alakul ki a sze-
mélyiség? Milyen élethelyzetek, élet-
tapasztalatok rendezõdnek egymás
mellé? Kamaszkorban következik az
önellentmondás, hiszen a változásokat
önmagunkon nehezen éljük meg: ho-
gyan legyek elfogadható a társas kap-
csolatokban? Milyen pozícióba kerülhe-
tek egy csoporton, a családon belül?
Mit kell tennem azért, hogy minél jobb
pozíciót vívjak ki magamnak? A ka-
masz egyre inkább elkezdi érvényesí-
teni önmagát, viselkedése ezért ambi-
valenssé válik, és éppen ez váltja ki a
szülõben is az ambivalenciát. Az
elõadás végén felszínre kerültek a
konkrét problémák, hiszen sok szülõ
ezekre akart választ kapni. 

»LA

ÉRTESÍTÉS
A Kemenesaljai Egyesített Kórház
vezetése értesíti a lakosságot, hogy
elhatárolódik az intézmény szülé-
szete számára gyûjtést szervezõ
Országos Egyesület a Mosolyért Köz -
hasznú Egye sület tevékenységétõl,
mert a szervezet nem egyeztetett
vele szándékáról. Azt tanácsolják a
lakosságnak, hogy aki támogatni kí-
vánja a kórházat, más módon tegye.

„Szeretném bejárni a Földnek minden
zegzugát...” – szól a régi sláger. De
hogy lehet ezt megtenni mindössze
egy délelõtt folyamán? Pedig ezt tették
2011. április végén azok a gyermekek,
akik a Városi Óvoda Vörösmarty úti
Tagóvodájába járnak.

A Föld napja tiszteletére az óvónénik
hat földrészen keresztül kísérték el a
gyermekeket egy Föld körüli utazásra,
nagyon szemléletesen bemutatva egy-
egy földrész legfõbb jellemzõit, szoká-
sait, természeti és kulturális értékeit. A
nagy kaland az óvoda udvarán kez -
dõdött, ahol egy „látó domb” avatással
indították útra a kis lurkókat. A konti-
nensek legfõbb jellemzõivel berende-
zett csoportszobákban a pedagógusok
idegenvezetõként mutatták be „saját”
földrészüket. A csoportok forgó rend-
szerben, tízpercenként váltották egy-
mást. A hangulatosan berendezett ter-
mek magával ragadták a gyermekeket,
s bizton állíthatom, hogy a felnõtteket
is. Az utazás befejeztével a picik közös
foglalkozáson a kiindulópont, a látó
domb mellett beszélték meg élményei-
ket, mondtak verseket, játszottak és

énekeltek. Volt olyan csoport, aki a ver-
sét japán nyelven adta elõ. Bizony nem
kis feladat ez még egy felnõttnek sem!
Délután folytatódtak a programok, már
a szülõk és az érdeklõdõ felnõttek rész-
vételével. Volt útibeszámoló: az óvóné-
nik 3-4 kérdést tettek fel a földré-
szekrõl. Gyorsan kiderült, mennyire fi-
gyeltek a gyerekek utazásaik során.
Ezután fûmaggal teli gömblabdát is kap-
tak, s mivel a Föld gyógyításra szorul, az
óvónénik arra kérték õket, hogy bárhol
a városban szórják el a magokat. Így se-
gítenek abban is, hogy a város levegõje
jobb legyen. Az óvoda udvarán lévõ fák
örökbefogadása ceremónia és eskütétel
kíséretében történt. A nagy utazás a Vö -

rösmarty úti Tag óvodában hagyomá-
nyos Föld napi futással ért véget.
A Föld napja tiszteletére szervezett fog-
lalkozások ötletgazdája és fõ szervezõje
Recsek Anna volt, aki elmondta: a Föld
körüli utazás elõkészületei, az óvónénik
gyûjtõmunkája és felkészülése közel
másfél hónapig tartott. Az pedagógu-
sok nagyon alapos és lelkiismeretes
munkájának köszönhetõen a gyerme -
kek elõtt szó szerint megnyílt a világ.
Hasznos és érdekes ismereteket szerez-
hettek Földünkrõl, s ki tudja, talán egy-
szer majd felnõttként éppen ez a kisko-
ri élményük készteti õket arra, hogy a
valóságban is megtapasztalják Földünk
szépségeit, sokszínûségét és megértsék
sebezhetõségét is. A program kereté-
ben hulladékpapír-gy jtési akció felhí-
vás is volt a szülõk és vállalkozók felé,
mely az óvodában sorakozó papírhe-
gyek láttán igencsak sikeresnek mond-
ható. Végezetül engedjenek meg egy
személyes megjegyzést. Mindaz, amit a
Föld napján – a pedagógusok felké-
szültségét és lelkesedését, a gyermek-
ek csillogó szemeit – láttam, azt sugall-
ja számomra: jó ebbe az oviba járni!

»TAKÁCS MÁRIA TÜNDE

Föld körüli utazás a Vörösmarty úti Tagóvodában

KÉRDÉS
Hány órakor kezdõdnek az intenzív te-
rápiás gyógyúszás foglalkozások?
Kérdésünk szerencsés megválaszolóii
között két db egész napos fürdõbe lé -
põt sorsolunk ki.
Beküldési határidõ: 2011. június 03.
Címünk: ujkemenesalja@gmail. com,
vagy Kemenesaljai Mû ve lõ dési Köz -
pont és Könyvtár, II. emelet 9. számú
iroda (Dr. Géfin tér 1.).

ÚTRA KÉSZEN A NAGY UTAZÁSRA AZ OVISOK
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Alsósági Tavaszi Napok 2011 A l s ó s á g i  T a v a s

A hagyományoknak megfelelõen idén
is megrendezte az Alsósági Tavaszi
Napok rendezvénysorozatot az Alsó sá -
gi Részönkormányzat valamint a Ke -
me  nes aljai Mûvelõdési Központ és
Könyv tár. A háromnapos programra
május 20. és 22. között várták a város-
rész lakosságát. Az elsõ nap estéjén a
programsorozat ünnepélyes megnyitó-
val vette kezdetét, melynek keretében
Marton Ferenc, Vas Megye Köz gyû lé sé -
nek al elnöke, Fehér László, Cell dömölk
Vá ros polgármestere és Erdélyi Antal,
az Alsósági Rész ön kor mányzat ve-
zetõje mon dott köszöntõ beszédet. A
nyitórendezvény kulturális mûsorában

az alsósági óvodások és a tagiskola di-
ákjai mûködtek közre. A nap program-
ja nosztalgia-partival zárult, melyen a
zenét a Koktél Duó szolgáltatta. A
szombati nap már reggel korán zenés
ébresztõvel indult, az Ádám Jenõ Ze ne -
iskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz -
mény fúvószenekarának közremû kö dé -
sével Celldö mölk és Alsóság közterein.
A délelõtt a sport jegyében folytató-
dott, a városrész hölgyei nõi labdarú-
gó-torna keretében mérkõztek egy-
mással, majd délután anyukák és diák-
lányok labdarúgó-mérkõzésére és csa-
ládi sportvetélkedõre került sor. A fel -
nõt tek mellett a gyerekek szórakozta-
tásáról is gondoskodtak a szervezõk,
õket ugyanis tavaszi játszóházba várták
különféle kézmûves foglalkozásokkal. 



Az idei Alsósági Tavaszi Napok záró-
napján, azaz vasárnap került sor az al-
sósági sportpályán a „C” kategóriás fo-
gathajtó versenyre. Az idõjárás is ke-
gyes volt a rendezvényhez, nyári nap-
sütés fogadta a versenyzõket és a nagy
számú közönséget. Az eseményre a
Dunántúl északi és nyugati részébõl ér-
keztek résztvevõk, tizennyolc fogat in-
dult. Az Ság hegy lábánál kialakított
pályát a versenybírók és a hajtók is po-
zitívan értékelték. A lovaknak sem le-
hetett különösebb gondjuk ezzel, hi-
szen kitörések nélkül zajlott le a ren-
dezvény. A verseny kétfordulós volt,
ekkor a verõhibákat illetve a szintidõ
túllépését büntetõpontokká alakították

át, ez alapján alakult ki a sorrend. A
programban még egy külön verseny, a
vadászhajtás is szerepelt, itt nyolc fo-
gat indult. Ekkor már csak az idõ szá-
mított, a hibákat plusz három másod-
perccel büntették. Az egész napos ese-
ményen celldömölki hajtók is indultak.
Balogh Zsolt elõször vett részt a fogat-

hajtáson, szép versenyzést mutatott
be. Rozmán Ferenc, aki nagyon sokat
tett azért, hogy ez a verseny létrejö-
hessen, új fogatával indult, jó teljesít-
ménnyel. A legfiatalabb hajtónak járó
elismerést pedig Rozmán Tímea érde-
melte ki.

»RA-PH
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A gyerekprogramokkal párhuzamosan
a bográcsok és fakanalak is elõke -
rültek, hiszen a délután során a tavaszi
napok elengedhetetlen fõzõversenye is
megrendezésre került. Tizennégy bog-
rácsban rotyogott az ízletesebbnél ízle-
tesebb gulyás és pörkölt. A délután
kulturális programjában a Kemenesalja

Néptánc csoport, a Rocky Dilly ARRC, és
az Energy Dabaston Sporttánc Egye -
sület táncosai, valamint a KMKK ma-
zsorett csoportja mutatkozott be mû so -
rá val, majd a családi sportvetélkedõ és
a fõzõverseny eredményét hirdették ki.
Az Alsósági fakanál címen meghirde-
tett verseny résztvevõ csapatai közül
hárman részesültek díjazásban: a Vajda
László, a Kõhalmi Fe renc né, illetve a
Hé rincs Sándor vezette csa pat. A sport-
vetélkedõben elsõ helyezést értek el a
4. osztályosok, második a 7., harmadik
pedig a 8. osztály csapata lett. A kora-
este programjában még a Soltis Lajos
Színház társulata szórakoztatta Csalóka
Péter címû mesejátékával a nagyér-
demût. Gosztola Dorina és Turi Gábor
pedig Slágerfesztivál címû énekes-ze-
nés mûsorával varázsolt jó hangulatot
a rendezvényre, este pedig utcabállal
zárták le a második nap gazdag prog-
ramját, ahol a talpalávaló zenérõl
Radányi Károly gondoskodott.
A tavaszi napok zárónapja Utcák, terek
férfi labdarúgó-tornával vette kezdetét,
majd egész napos fogathajtó verseny
és bajnokság várta az érdeklõdõket. Az

elmúlt évekhez hasonlóan idén is ze-
nés áhítattal zárult a háromnapos ren-
dezvénysorozat az alsósági katolikus
templomban. A tavaszi napok ideje
alatt két kiállítás is látogatható volt a
sportcsarnok galériáján. Így az érdek -
lõdõk egyrészt az Evangélikus Nõegylet
kézimunkáiból összeállított tárlatot,
másrészt az alsósági tagiskola diákjai-
nak A Föld hete címû rajzpályázatra ér-
kezett alkotásait tekinthették meg.
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A Cselekvõ Összefogással Celldö möl kért
Egyesület harmadik alkalommal szerve-
zett matematikaversenyt a kistérségi is-
kolák tanulói számára a Városi Általános
Iskolában. A tradicionálisnak nevezhetõ
megmérettetésre május 2-án érkeztek
versenyzõk a helyi és környékbeli álta-
lános iskolák nyolcadik osztályaiból. A
feladatlap összeállításában idén is – im-
már hagyományosan – azok a matema-
tikatanárok vettek részt, akik évekkel,
évtizedekkel ez elõtt a környéken élõ
felnõtté vált diákokat tanították. A ver-
senyen megjelent 16 nyolcadik osztá-
lyos tanulót Danka Adél, a Városi Általá-
nos Iskola igazgatónõje köszöntötte,
majd kiosztásra kerültek a megoldandó
matematikai példák, amelyek elvégzé-

sére kétszer 45 perc állt rendelkezésre.
A versenybizottság elnöke Hegyi Dániel
nyugalmazott matematikatanár volt, aki
két évvel ezelõtt kezdeményezõje volt
a megmérettetés elindításának. A ver-
senybizottság tagjai – Csótár Anikó,
Lam  pért Kálmánné, Horváth Sándorné,
Ló rántfy Tibor – a feladatsorok értékelé-
se után, az alábbi eredményt hirdették
ki: 1. Sárközi Máté (Szent Imre Általános
Iskola, Jánosháza, felkészítõ: Bö dör né
Lakos Katalin); 2. Könczöl Boldizsár
(Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola, Celldömölk, felkészítõ: Finta Ka -
ta lin); 3. Herczeg Máté (Szent Imre Álta-
lá nos Iskola, Jánosháza, felkészítõ: Bö -
dör né Lakos Katalin).

»VAJDA ZSUZSA

Nyolcadikosok matekversenye

Helyismeret bõvítése volt a cél
„Celldömölk, a város ahol élünk” cím-
mel csatlakozott a Városi Általános
Iskola hatodik évfolyama „A kompeten-
cia alapú oktatás és nevelés elterjeszté-
se Celldömölkön” projekthez. 
Az egy hónapon keresztül tartó prog-
ram célja városunk földrajzi adottságai-
nak, tör ténelmének, nevezetességeinek
meg   ismerése volt. A projektet két egy-
ségre bontották: volt egy közös része,
melyben mind a négy hatodik osztály
együttesen vett részt, illetve egy, az
osztályok egyéni munkájára épülõ kuta-
tómunka. A közös program során bejár-
ták a várost, felkutatták nevezetessé-
geit. Az osztályok önálló munkája kere-
tében pedig egy-egy terület kiragadá-
sával ismerték meg még jobban
szûkebb pátriájukat a diákok. Így az
egyes osztályok régi és mai épületeket
hasonlítottak össze, a város kulturális

életét járták körbe, felkutatták a város-
ban élõ kép zõmûvé szeket, valamint
Celldömölk híres embereivel foglalkoz-
tak. Az egyhónapos projekt záró ren-
dezvényén a diákok bemutatták, mi
mindent sajátítottak el az elmúlt
idõszakban. A megszerzett ismeretekrõl
vetélkedõ keretében adtak számot a
hatodik évfolyam tanulói. A hatfõs csa-
patok elõtt különféle érdekes feladatok
álltak. Így például be tûkbõl kellett ki-
rakni Celldömölk kel kapcsolatos szava-
kat, leporellót készíteni városunk neve-
zetességeibõl, de a villámkérdések és a
totó feladatai is településünkhöz kap-
csolódtak. A projektzáró rendezvény
második felében az egyes osztályok
mutatták be választott területükön vég-
zett tevékenységüket és ennek ered-
ményeit.

»REINER ANITA

Elõzõ számunk nyertesei: 
Horváth Hajnalka Ildikó, Celldömölk,
Táncsics Mihály u. 22. és Bolla Gábor,
Celldömölk, Hunyadi u. 35. 
Gratulálunk! Nyereményeiket átvehe -
tik a Vulkán fürdő recepcióján.

A „Jó szóval oktasd, játszani is engedd”
elnevezésû projekt záróprogramjára
került sor a Celldömölki Városi Általá-
nos Iskolában a múlt hónapban. A ren-
dezvényt Danka Adél iskolaigazgató
nyitotta meg. A csoportfejlesztés és
közösségformálás témájához kapcsoló-
dó elõadás után bemutató foglalkozást
tartottak az elsõ és második osztályo-
sok épületének tornatermében. Az in-
tézményben a Nyugat-dunántúli Regi -
o nális Hálózatkoordinációs Központ
szer vezésében került sor a fejlesz tõ -
mûhely-foglalkozásra, a bemutató órá-
ra és az ehhez kapcsolódó konzultáció-
ra. Ebben a programsorozatban olyan
iskolák mutatkoznak be, amelyek pe-
dagógiai munkájukban példaértékû,
úgynevezett „Jó gyakorlattal” rendel-
keznek, újszerû pedagógiai tanulási
módszerekkel bírnak és a referencia
intézményi minõsítési eljáráson pozitív
elõminõsítést kaptak. Ez azt jelenti,
hogy a Celldömölki Városi Általános
Iskola a kompetencia alapú oktatás és
nevelés terén szerzett tapasztalatait és
a jól bevált gyakorlati pedagógiai érté-
keit mutathatja be olyan iskolák szá-
mára, amelyek tervezik ezeknek az új-
szerû tanulási módszereknek a beve-
zetését. Az intézmény egyik fõ célki tû -
zé se a szociális kompetencia fejleszté-
se, amely a diákok személyiségét po-
zitív irányba alakítja. Ezt bizonyította
az a foglalkozás is, amely a „Tudom,
érzem, értem, védem” címet viselte a
környezettudatos nevelés témaköré-
ben. Négy, forgószínpadszerûen felál-
lított helyszínen teljesítettek külön-
bözõ feladatokat a kisdiákok. A jó han-
gulatú délután sok tapasztalattal és
megerõsítéssel zárult, amely azt bizo-
nyítja, hogy a Városi Általános Iskola jó
úton halad a korszerû pedagógiai eljá-
rások bevezetésében és alkalmazásá-
ban. A foglalkozások kivitelezésében
oroszlánrészt vállaltak: Csizmazia Nóra,
Ferenczyné Horváth Anita, Fülöpné Ko -
vács Márta, Hegedüs Csabáné, Kovács -
né Keszei Zsuzsanna, Lampértné Hor -
váth Veronika, László Adrienn és Õszé-
né Barti Anikó.

»PH

Környezettudatos 
nevelés – játékosan
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• május 28. (szombat) 10.00 óra – Or -
szá gos Nyugdíjas Találkozó – a Ke me -
nesaljai Nyugdíjas Vasutas Klub öté-
ves megalakulása alkalmából. Hely -
szín: KMKK.

• május 28. (szombat) 15.00 óra –
Kráterhangverseny – fúvószenekarok
találkozója a Ság hegyen Közre mû -
köd  nek: Ajka Város Bányász Fúvós ze -
ne kara, Szentgotthárd Város Fúvós ze -
ne kara, Zalai Balatonpart Ifjúsági Fú -
vószenekar Vonyarcvas hegy, Mofém
Fúvószenekar Mosonmagyaróvár és
az Ádám Jenõ Zeneiskola MAI fúvós -
zenekara. Helyszín: Ság hegy krátere.

• május 29. (vasárnap) 19.00 – Jóté -
kony sági est a Soltis Lajos Színház
megmaradásáért. Helyszín: KMKK
szín  házterme.

• június 04. (szombat) 10.00 óra –
Kemenesaljai Baráti Kör ünnepi köz-
gyûlése. Helyszín: a KMKK galéria.

• június 17. (péntek), 19.00 óra – a
Zenés terasz nyitórendezvénye. Ven -
dég: Kim Serrano spanyol gitár mû vész.

» PROGRAMAJÁNLÓ

Jubileumi, huszadik Bárdos fesztiválját
rendezte meg a Liszt Ferenc Ve -
gyeskar, május 8-án. A hagyományok-
nak megfelelõen idén is két helyszí-
nen, a katolikus templomban és az
Apáczai Kiadó nagytermében mutat-
koztak be a résztvevõ kórusok. A ren-
dezvényre érkezett vendégegyüttese-
ket és a közönség soraiban ülõket a
házigazda vegyeskar karnagya, Süle
Ferenc köszöntötte. A 2007-ben alakult
jánosházi Animatio Énekegyüttes elsõ
ízben vett részt a találkozón, mû so ruk -
ban Vecchi-, Brahms-, Liszt Ferenc- és
Bartók Béla-mûvek, valamint két né-
ger spirituálé csendült fel. Másodikként
a keszthelyi Kis Szent Teréz bazilika ve-
gyeskara lépett közönség elé, akik

elsõként a húsvéti ünnepkörbõl adtak
elõ kánont, örvendezõ zsoltárt, egy
Mozart-mûvet, majd az egyik kórustag
által készített népdalfeldolgozást. Re -
per toárjukat egy Bárdos Lajos-darabbal
zárták. A rendezvény utolsó fellépõje
az idén fennállásának negyvenötödik
évét ünneplõ Liszt Ferenc Vegyeskar
volt. Mûsorukat egy Bárdos dallal indí-
tották, a késõbbiekben ortodox egyhá-
zi ének, két madrigál, egy Liszt Ferenc-
mû, és egy néger spirituálé hangzott el
elõadásukban. Az énekkari találkozó
zárásaként, mint minden évben, most
is Bárdos Lajos Tábortûznél címû dalá-
nak közös éneklésével búcsúztak egy-
mástól a résztvevõ együttesek a jövõ
évi viszontlátás reményében. »RA

Jubileumi Bárdos fesztivál

Zeneiskolai programok a jubileum jegyében
Az idei évben városunk adott otthont a
Mûvészetoktatás Napja megyei ren-
dezvényének május 11-én, a KMKK
színháztermében. Történt ez abból az
apropóból, hogy a helyi Ádám Jenõ
Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény idén ünnepli fennállásának
hatvanéves évfordulóját, és a közel-
múltban rangos szakmai elismerést, a
Magyar Mûvészetoktatásért Plakettet
vehetett át. A rendezvény kezdetén
Ko vács Ferenc országgyûlési képviselõ,
Vas Megye Közgyûlésének elnöke kö-
szöntötte a megjelenteket. Õt köve tõ -
en Fehér Lász ló polgármester szólt el-
ismerõen a celli zeneiskolában folyó
magas színvonalú munkáról, majd
Orosz Sándor, a szombathelyi Bartók
Béla Zeneiskola igazgatója beszélt ar-
ról, hogy a zenetanulás és más mû vé -
szetek aktív mûvelése, ezáltal az érzel-
mi intelligencia fejlesztése manapság
az oktatás, nevelés egyik legfontosabb

része. A köszöntõk elhangzása után a
résztvevõ tizenkét alap- és középfokú
mûvészet oktatási intézmény mutatko-
zott be zenés, illetve táncos produkci-
ókkal. A délelõtt folyamán a jánosházi,
répcelaki, vasvári, csepregi, körmendi
vendégek elõadásait, délután pedig a
celliek, kõszegiek, sárváriak, szentgott-
hárdiak, szombathelyiek bemutatóit
láthatta a közönség. Az Ádám Jenõ
Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény május 14-én rendezte hat
évtizedes fennállását ünneplõ jubileumi
hangversenyét, melyen az iskola jelen-
legi és volt tanárai, növendékei mû -
ködtek közre. A rendezvényen Bejczi
Károly igazgató köszöntõje, és vetített
képes visszaemlékezése után Kovács
Ferenc, a megyei közgyûlés elnöke is
köszöntötte az ünneplõket, és a köz-
gyûlés emléklapját adta át az intéz-
ményvezetõnek. Fehér László polgár-
mester és Baranyai Atti láné dr. jegyzõ a

város önkormányzatának nevében szá-
zezer forintot adott át a hatvanéves ju-
bileum alkalmából a zeneiskola igazga-
tójának, majd Fehér László elnök hatva-
nezer forintot a kistérségi társulás nevé-
ben. Ezt követõen a városvezetõ és a
jegyzõ elismerõ okleveleket adományo-
zott a zeneiskola egykori és jelenlegi ta-
nárainak: Süle Ferenc nyugalmazott, és
Bejczi Károly jelenlegi igazgatónak, dr.
Tóth Lajosné nyugalmazott igazgatóhe-
lyettesnek, valamint Zámbó Ferencné,
Orosz Sán dor, Deák György, Bejcziné
Németh Tünde, Varga Diána és Kovács
Róbert tanároknak. A jubileumi hang-
verseny szünetében kiállítás nyílt a ze-
neiskola egykori hegedûtanára, a
képzõmûvész ként is ismert Horváth
Marietta alkotásaiból. A szobrokat, pasz-
tellkrétás és szénrajzokat, gipszbõl ké-
szült mûveket Süle Ferenc nyugalmazott
zeneiskola igazgató ajánlotta a közön-
ség figyelmébe. »REINER ANITA

IDÉN A KESZTHELYI VEGYESKAR IS SZEREPELT A FESZTIVÁLON
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Berzsenyi Dánielre emlékezve tartották
május 7-én Egyházashetyén, a Ber -
zsenyi-ház elõtt az emlékünnepséget.
Az ünnepi szónok idén V. Németh Zsolt
vidékfejlesztésért felelõs államtitkár
volt. Ber zsenyire emlékezve ezt mond-
ta: „...az emlékezés nem Berzsenyinek
fontos, hanem nekünk. A költõ, ha itt
lenne, talán meglepetten állna az em-
léktábla, az emlékház, az emlékmûsor
elõtt. Talán most elõször mi monda-

nánk neki valamit, ami segít élni:
Elmonda nánk, hogy az õ gondolatait,
az õ lelkét keressük mindenhol. Keze
írása nyomán, a róla készült képeken,
a Ke me nesalja enyhe ívû dombjaiban,
a szavalat pillanatnyi csendjében, a
verssorok csengésében. Elmondanánk,
azért tartjuk az ünnepet, azért gyûlünk
össze születésnapján, mert együtt egy
kicsit könnyebben találunk rá.” Az ün-
nepi szónoklat után Szarvas József,
Papp János színmûvészek valamint
Zolnainé Nábrádi Györgyi tolmácsolá-
sában hallhattunk Ady- illetve Ber zse -
nyi-verseket. A fentieken kívül az ün-
nep hangulatát emelte a Berzsenyi
Dal kör előadása Süle Ferenc vezényle-
tével, a Zörej Zenekar, a He tyei Da los -
kör valamint a SOZZVA Kvintett műsora
Sellyei Gáborné illetve Oláh Sándor ve-
zényletével, továbbá a Ke me nesalja
Néptánccsoport és a 11-es Huszárok
Hagyományõrzõ Bandériuma.

»LA

Immár hagyomány Tokorcson, hogy
minden évben köszöntik az idõseket.
Idén május 7-én gyûltek össze a falu-
házban ebbõl a célból mintegy negy-
venen. Kérdésünkre Lengyelné Csizma -
zia Éva polgármester elmondta, hogy
eddig ugyan inkább a téli hónapokban
tartották az összejövetelt, de idén úgy
gondolták, a tavasz alkalmasabb idõ -
pont erre, hiszen az idõsek biztonságo-
sabban mozognak ilyenkor, mint télen,
a síkos, hókásás utakon. Másrészt a fa-

luház is barátságosabb képet fest a jó
idõben, szívesebben elidõznek itt az
emberek. A községben lakó gyerme -
kek verses-rajzos mûsorral kedvesked-
tek az idõseknek, melynek szervezõje
Nagy Mária volt. Újdonságként említet-
te még azt, hogy idén a képviselõ-tes-
tület úgy döntött, inkább a maguk
fõztjével vendégelik meg az idõseket:
egy profi szakács vezényletével fõzött
ízletes babgulyás várta a vendégeket. 

»LA

Berzsenyi születésére emlékezve

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

• Celldömölkön a Mikes utcában,
szép parkosított környezetben. I. em.
erkélyes, 72 m2-es, 3 szobás lakás,
megkímélt, szép állapotban eladó.
Irányár: 13 millió Ft. 
Tel: 06 20/ 3978–439.

• Celldömölk központjában 
III. emeleti, 51 m2-es,egyedi fûtéses,
új állapotban lévõ lakás, kis rezsivel,
egyedül állónak vagy párnak kiadó.
Tel: 06 70/319–1974.

• Celldömölk központjában 55 m2-es,
erkélyes 2 szoba hallos , I. em. lakás
eladó. Tel: 06 30/261–2608.

• Celldömölk központjában 50 m2-es,
központi fûtéses II. em. lakás eladó.
Tel: 06 30/418–1771.

• Celldömölk városközpontjában 
I. emeleten, 3 szobás lakás, kiadó
vagy eladó. Tel: 06 30/243–8876.

• 3500 darab, a volt polgármesteri
hivatalról származó bontott cserép 20
Ft/db áron eladó. Érdeklõdni a pol-
gármesteri hivatal titkárságán (Cell -
dömölk, Városháza tér 1. szám) le-
het. 

» APRÓHIRDETÉS

Az Állami Általános Leányiskola 1956-
ban végzett 8. a osztálya május 11-én
tartotta ötvenöt éves találkozóját. Az
egykor huszonöt fõt számláló osztály
tagjai közül ketten távoztak az élõk so-
rából, az összejövetelen tizennégyen
vettek részt. A múlt felelevenítésére,
emlékidézésre hivatott találkozón el-
hunyt osztálytársaikról és tanáraikról
sem feledkeztek meg az öregdiákok.

Ötvenöt éves leány-
iskolai találkozó
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Meg kér dez tük
» vá la szol tak Milyen a víz minõsége a városban?

»KÉR DEZ: REINER ANITA »FOTÓ: HÖMÖSTREI PÁL

Véleményem szerint nem
panaszkodhatunk a celldö-
mölki ivóvíz minõségére. Én
legalábbis meg vagyok vele
elégedve. Ami a vízfogyasz-
tásomat illeti, inkább a csap-
vizet  részesítem elõnyben az
ásványvízzel szemben, hi szen
nincs jobb a természet bõl
jövõ, tiszta víznél. Úgy gon-
dolom, városunkban a csap víz
minõsége minden bi zonnyal
megfelel a különféle köve-
telményeknek, elõ írá soknak.
Biztos, hogy megszokás kér-
dése is, de  én más városok
ivóvizével összehasonlítva a
mi vizünket, nem tapasztalok
különbséget.

Úgy gondolom, hogy ha a
rendszeres ellenõrzõ vizsgá-
latok során az ÁNTSZ jóvá-
hagyja a celli víz minõségét,
akkor nekünk, városlakók-
nak is meg kell, hogy felel-
jen. Én elégedett is vagyok
vele, ked  vezõnek találom
min den  fé le szempontból.
Arról viszont hallottam, hogy
van olyan rész a városban,
ahol kifogásolható a vízmi -
nõség. Fontos, éltetõ ele-
münk a víz, ezért egyáltalán
nem mindegy, milyen a mi -
nõ  sége. Rend    szeresen fo-
gyasztok csap   vizet, emellett
persze ásványvizet is, körül-
belül fele-fele arányban.

Tíz éve van szûrõberendezé -
sem, amit évente kitisztítok.
Éppen a napokban végez-
tem teljes körû tisztítást, és
most is, mint minden év-
ben, rosszak a tapasztalata-
im. Na gyon sok szennye zõ -
dés sel találkozom min den
szû  rõtisztítás alkalmával. A
vezetékek sem maiak, és a
sok lerakódás belemosódik
a vizünkbe, és sajnos, a szû -
rés után is szennyezett ma-
rad. Olyan kor pedig köbmé-
tereket enged el az ember a
sem mibe, hogy némileg tisz -
tuljon a víz. Csapvizet nem
is nagyon fogyasztok, inkább
szénsavmentes ásványvizet.

Rendszeresen fogyasztok
csap    vizet, összességében
elé    gedett vagyok a váro-
sunkban szolgáltatott víz mi -
nõségével. Van összehason-
lítási alapom is, például a ke-
meneskápolnait említeném,
amit nem találok olyan jó-
ízûnek, mert magasabb a
vastartalma, mint a cellinek.
Az itteni vizet minden tekin-
tetben megfele lõ nek értéke-
lem  mind a tisztaság, mind a
minõség terén. A folyadékfo-
gyasztás fon   tossága szem-
pontjából lé  nyeges, hogy mi -
bõl tevõ dik össze az a napi
két liter folyadék, ezért fon-
tos az ivóvíz milyensége.

Intenzív terápiás gyógyúszás
a nyári szünetben a fürdõn

Színes gyereknapi Színes gyereknapi 
programokprogramok

május 29-én, vasárnap 

• 14 órától
ugrálóvár, kézműves foglalkozások,
rendőr-, tűzoltóautó és traktor, 
ügyességi játékok, táncos vízi aerobic

• 15 órától
lovaskocsikázás pónifogattal, futószáras
lovaglás

• 16 órától
Celli Csapás Taekwondo Klub 
gyerekbemutatója 

Gyereknapi akció!Gyereknapi akció!
Az ezen a napon váltott gyerekjegy 

kettőt ér! A plusz gyerekbelépő 18 év
feletti kísérővel érkező gyereknek jár, 

felhasználható június hónapban.

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

www.vulkanfurdo.hu

Bakó István, a Vulkán fürdõt üzemeltetõ Városgondnokság
igazgatója arról tájékoztatta lapunkat, hogy idén nyáron egy-
hónapos intenzív terápiás gyógyúszás foglalkozásokat tarta-
nak azoknak a 18 év alatti gyerekeknek és fiataloknak, akik-
nek erre igényük van.
A terápiás gyógyúszás foglalkozások orvosi vény ellenében
vehetõk igénybe – ebben az esetben az Országos Egész -
ségpénztár 100%-ban támogatja, így sem a foglalkozásokért,
sem a belépõért nem kell fizetni. A szükséges szakorvosi vizs-
gálatot (400 Ft) dr. Záborszky Zita végzi a következõ
idõpontokban: május 28-án 9.00–13.00, június 1-jén
15.00–19.00, valamint június 11-én 9.00–13.00 óra között a
fürdõ gyógyászatán. Amennyiben az orvos úgy ítéli meg, a
nyáron 26 napon át vehetõ igénybe a terápiás gyógyúszás jú-
nius 20-tól július 21-ig. Ez azt jelenti, hogy akinek 26 alkalmas
terápiát írtak fel, az napi egy, akinek 52-t, az napi két foglal-
kozáson vesz részt. Az elsõ foglalkozás délután két órától
kezdõdik, a második pedig délután öt órától. A két foglalko-
zás között – igény szerint – felnõtt felügyelete mellett, kultu-
rált körülmények között strandolhatnak, játszhatnak a gyere-
kek. A foglalkozások az egészség javításán, meg õrzésén túl
kellemes idõtöltést jelentenek a résztvevõknek, a szülõknek
pedig megnyugvás, hogy gyermekük felügyelet alatt van.

»LA



Ahogy ez lenni szokott, a celldömölki
Szobi Tibor-emlékverseny megmozgatta
az ország sakkozóit. A versenyt a Szent
Benedek Katolikus Általános Iskola és a
Sárvári Sakkegyesület szervezte. Az idén
130 versenyzõ nevezett, a május 7-én
megtartott versenyre. Két felnõtt és négy
gyermek korcsoportban mérkőztek. A ver-
senyt Fehér László, Celldö mölk polgármes-
tere nyitotta meg, a díjakat is õ adta át
Palkó István, a Vas Megyei Sakk szövetség
elnöke és Paréj József tapolcai szakosz-

tályvezetõ mellett. Jelen volt Szobi Tibor –
városunk egykori kiemelkedõ sakk -
egyéniségének – özvegye, Rosta Ilona is.
A verseny rangját emeli, hogy a felnõttek
között itt zajlott Vas megye Rapid
Sakkbajnoksága is. Rend kívül gazdag
tárgyjutalom várt a gyerekekre a serlegek
mellett, a felnõttek pedig pénzjutalomban
részesültek. A cellieknek az idén sem kel-
lett szégyenkezniük, hiszen Kasza István a
felnõtt B csoportban (amatõr kategória)
elsõ helyezett lett, Czupor Attila szintén a

dobogó legfelsõ fokára állhatott a gyer-
mek D csoportban, Piri Tamás a D csoport-
ban 4. helyezett lett. A lányok közül
Lenner Luca és Galovich Lili 4., Bándoli
Bianka 6. helyezést ért el. Czupor Anna
pedig az óvodás lányok között 2. lett.
Különdíjban részesült Len ner András. A fel-
sorolt diákok a Szent Benedek iskola tanu-
lói. Cell dömölk egyre fontosabb szerepet
kap az ország sakkéletében, ezt bizonyít-
ja, hogy városunkban rendezik június vé-
gén a gyermekversenyek között az év leg-
jelentõsebb eseményét: az Orszá gos
Korcsoportos Sakk bajnok ságot.
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Idén is Ság hegy-kupa, IV. Szobi Tibor-emlékverseny

Bajnok a CVSE-Swietelsky-Wewalka!

Celldömölki VSE-Swietelsky-Wewalka –
PTE-PEAC Pécs 6:4. - Celldömölk, asz-
talitenisz Extraliga-mérkõzés, vezette:
Szentgyörgyi, Vavrek. 
Páros: Fazekas, Kriston – dr. Laczkó, dr.
Ács 2:3 (-6, -8, 8, 2, -8). Meglepõ vere-
séggel kezdõdött a mérkõzés (0-1).
Egyéni, 1. kör: Kriston – dr. Laczkó 3:1
(7, -5, 5, 10). Néha úgy tûnt, hogy
Kriston nem bír ellenfelével, de nagy
akarásának köszönhetõen nyert (1-1).
Csu por – dr. Ács 0:3 (-1, -3, -5). A de-
bütáló celli játékos nem tudta megszo-
rítani ellenfelét (1-2). Fazekas – Orosz
3:2 (7, -8, -9, 5, 13). Fazekas szenve-
dett ezért a sikerért (2-2). 2. kör:
Kriston – dr. Ács 3:1 (5, -6, 9, 1). Ezen a
meccsen már magabiztos volt Kriston
(3-2). Faze kas – dr. Laczkó 3:0 (11, 14,
10). Volt izgalom bõven, Fazekas vert
helyzetekbõl is remekül állt fel (4-2).
Csupor – Orosz 0:3 (-7, -2, -5). Csupor
igyekezett, de ellenfele jobb volt (4-3).
3. kör: Fazekas–dr. Ács 3:2 (-7, 2, -5, 8,
7). Fazekas most is nagy csatára kény-
szerült (5-3). Kriston – Orosz 3:2 (-8, 9,
-7, 7, 8). Kriston az utolsó szettben 0-

5-rõl fordított! (6-3). Csupor – dr. Lacz -
kó 0:3 (-8, -6, -8). A celli játékos kez-
dett belelendülni, de Laczkó nagyobb
rutinja döntött (6-4). 
Gyõzött: Fazekas 3, Kriston 3, illetve dr.
Ács, Orosz, dr. Laczkó, és a dr. Lacz kó –
dr. Ács páros. 
Az már a mérkõzés elõtt is biztos volt,
hogy a Celldömölk megnyerte a
2010–11. évi magyar asztalitenisz-baj-
nokságot. A kérdés csak annyi volt,
hogy sikerül-e megõrizni 100%-os mér-
legüket Klampár Tibor játékosainak. A
papírforma sima celli sikert ígért, de a
meccs képe alapján örülnünk kellett a
szoros gyõzelemnek is. A hazaiak fej-
ben egy kicsit már vakációztak és a pé-
csieknek majdnem sikerült belerondíta-
niuk a makulátlan celli mérlegbe.
Egy kicsit tekintsünk vissza az elmúlt
szezonra. A nyári szünetben távozott a
csapattól Pagonyi Róbert, a helyére
Kriston Dániel érkezett. A fiatal tehet-
ség nem okozott csalódást, hisz játéká-
val sokat hozzátett a celli sikerekhez.
Lindner Ádám és Fazekas Péter végig
magabiztosan játszott, a kötelezõ gyõ -

zelmekkel egyszer sem maradtak adó-
sak. Igaz, az extraliga mezõnye nem
volt túl acélos ebben az évadban, de
ellenünk mindenki elszántan küzdött. A
Klubcsapatok Szuperligájában már ko-
rántsem volt könnyû dolguk Lin d ne rék -
nek. A csoportban kikaptak a Satex
Bratislavától Pozsonyban, de ez az egy
vereség még belefért. A folytatásban
aztán túljutott a CVSE a szintén szlovák
Holic gárdáján, és jó szokás szerint jö-
hetett a négy között az osztrák
Niederösterreich. A bravúr idén sem si-
került, be kellett érnünk a bronzmecs-
csel. A két párharcot sérülés miatt ki
kellett hagynia Lindnernek, de még így
is sikerült a dobogó harmadik fokára
felállni, köszönhetõen Kriston és Faze -
kas hatalmas menetelésének. Ezzel a
sikerrel megismételte tavalyi eredmé-
nyét a CVSE-Swietelsky-Wewalka gár-
dája, idén is magyar bajnok és KSZL
harmadik lett. Jelenleg úgy tûnik, hogy
Lindner Ádám külföldre igazol, nem
tudjuk tehát, hogy milyen összeállítás-
ban vág neki a csapat a jövõ évnek, de
reméljük, hogy hasonlóan szép ered-
ményeknek örülhetünk majd.
NB II. CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA II. –
Kapos vári AC 11:7
Benák András 3, Ölbei Péter 3, Orbán
Renátó 2, Teket Attila 2, Orbán–Teket
páros. Az egységesebb hazaiak megér-
demelten gyõztek. 
NB III. CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA III. –
Mo son magyaróvár TE 13:5
Fehér László 4, Balázs Gyula 3, Máthé
Gyula 2, Tamás László 2, Fehér–Tamás,
Máthé–Balázs párosok. A jobb erõkbõl
álló celliek simán gyõztek.
Hévíz SK II. – CVSE-SWIETELSKY-WEWAL-
KA IV. 9:9
Szabó Ferenc 3, Csupor Máté 2, Rodler
Gábor 2, Talián Csaba 1, Szabó–Rodler
páros.
A tartalékos cellieknek meg kellett elé-
gedniük az egyik ponttal.

»CSUKA LÁSZLÓ

r

A GYÔZTES CSAPAT AZ EDZÔKKEL ÉS TÁMOGATÓKKAL



Soproni VSE – Celldömölki VSE 5-0 (1-0)
Sopron, 150 nézõ NB III-as labdarúgó-
mérkõzés Bakony-csoport 26. forduló.
2011. május 14.
Vezette: Schnellbach Imre (Nedvesi
Richard, Sztupák Tibor).
Sopron: Fentõs – Bozsoki, Smiljanic,
Tóth D., Horváth T. – Polareczki (Ossa
Gon gora 77. p.), Horváth D., Lazic,
Tamási (Török 69. p.) – Bognár, Bausz.
Edzõ: Végh Tibor.
Celldömölk: Tóth J. – Ambrus, Gyõrvári,
Kazári B., Györkös – Mészáros, Szilágyi,
Mayer (Velencei B. 77. p.), Velencei T.
– Csákvári (Gaál 70. p.), Kocsis (Enyingi
46. p.). Edzõ: Csákvári Zsolt. Góllövõ:
Bognár György (36. p.), Tóth Dániel 2
(47. p. 11-esbõl, 53. p.), Bausz Róbert
(56. p.) és Polareczki Roland (67. p.).
Kiállítva: Ambrus Attila (47. p.).
Celldömölki VSE – Várpalota 1-1 (1-1)
Celldömölk, 150 nézõ NB III-as labda-
rúgó-mérkõzés Bakony-csoport 27. for-
duló. 2011. május 21.
Vezette: Görög Márió (Szabó Péter,
Hima Andrea).
Celldömölk: Tóth J. – Mayer, Kazári,
Gyõrvári, Györkös – Mészáros (Németh
I. J. 77. p.), Süle (Szilágyi 59. p.), Enyin -
gi (Gaál 55. p.), Velencei T. – Csákvári,
Kalcsó. Edzõ: Velencei Tibor.
Várpalota: Radnai – Bíró, Kovács, Új,
Kaufmann – Cziráky (Csupor 75. p.), Fü -
löp, Parelka, Papp (Nyitrai 67. p.) –

Borbás, Hardi (Simon 85. p.). Edzõ:
Balogh Zoltán. Góllövõ: Velencei Tibor
(33. p.), illetve Bíró Gábor (2. p.).
Eddig bírta a sorozatos kudarcokat – és
azt, hogy nem sikerült felráznia csapa-
tát – Csákvári Zsolt vezetõ edzõ, akire
csupa szív játékosként emlékezhetünk
és edzõként is talán ezt a hozzáállást
hiányolta legtöbbször játékosaitól. Utó -
da az eddigi pályaedzõ Velencei Tibor
lett a bajnokság hátralévõ meccseire,
utána pedig a következõ szezon úgyis
egy nagyon nagy kérdõjel. Minden -
esetre jó lenne megõrizni a harmadik
osztálybeli tagságot, hiszen úgy kiesni
ebbõl a nem túl acélos bajnokságból,
hogy minden külsõ körülmény adva
volt a feladat teljesítéséhez, egyér-
telmûen a képességek hiányára vezet-
hetõ vissza. Az elmúlt három forduló-
ban az élmezõnnyel játszottunk, pon-
tosabban az élmezõny játszott velünk
(három meccs, három vereség 1–11-es
gólkülönbség), illetve megkezdtük egy
szerény döntetlennel hazai pályán a ki-
ki meccseket a hátsó régió csapataival.
A Sopron ellen is zárt védekezéssel és
Kocsis Tamás egyszemélyes támadó
munkájával kezdtünk, amit az elsõ fél-
óra elteltével a közben már vizes pá-
lyán egy nagy védés után kipattanó
labdából elért góllal tört meg a hazai
csapat. A szünet pont jókor jött: re-
ménykedtünk, lehet rendezni a soro-

kat, de alighogy megkezdõdött a má-
sodik félidõ, egy rutintalan mozdulat és
egy rendkívül agilis partjelzõ által ösz-
szehozott kiállítás és berúgott 11-es
megpecsételte sorsunkat. Tóth Dániel
második gólja is egy pontrúgásból
esett, szabadrúgása elemi erõvel zú-
dult a kapura, a jól teljesítõ Tóth Jenõ
egyszerûen a kezét sem tudta meg-
emelni, mire a labda már a hálót feszí-
tette. Utána már szinte kabaré-jelene-
tek voltak a kapunk elõtt, amibõl a jól
szórakozó soproniak még két gólt sze-
reztek. A Várpalota már fordulók óta
matematikailag is kiesett, vendégként
tavasszal hat meccsbõl hatszor kaptak
ki, rúgtak négyet és kaptak 21 gólt.
Erre rögtön a meccs elején megszerez-
ték a vezetést, amit ugyan kiegyenlí-
tettünk, de az alacsony színvonalú ta-
lálkozón nem sikerült kicsikarni a
gyõzelmet, sõt a végén elmehetett
vol na még az az egy pont is. Erre már
tényleg nincs mentség, az a csapat, aki
a nálánál gyengébb együttest hazai
pályán akkor, és amikor kell, nem tud-
ja ledarálni, megérdemli a sorsát.
Javításra nem sok lehetõség van, a kö-
vetkezõ két meccs idegenben a Bük és
a Csorna ellen, akik ugyanolyan ci põ -
ben járnak, mint mi, hazai pályán le
kell gyõzniük minket, ahhoz, hogy
megmeneküljenek a kieséstõl. Csak re-
mélem, hogy felvesszük a kesztyût
legalább az önbecsülésünkért, a 100
éves celli labdarúgásért. »DOTTO
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Új edzõvel és rossz formában

»  S P O R T

CELL DÖ MÖLK VÁ ROS
ÖN KOR MÁNY ZA TÁ NAK LAP JA

MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE

KIADJA a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • FE LE LÕS KI ADÓ: Lengyel
László • FE LE LÕS SZERKESZTÔ: Dr. Györéné Losoncz And rea • SZERKESZTÔSÉG: Csu ka Lász ló, Dummel Ot tó, Far -
kas Gá bor, Káldos Gyu la (ní vó dí jas), Reiner Ani ta, Rozmán Lász ló, Ta kács Má ria, Hor váth La jos (örö -
kös tag) • HIR DE TÉS SZER VE ZÕ: Nagy An tal (06 70/338-9880) • KAPCSOLAT: 9500 Cell dö mölk, Dr. Géfin tér
1. Te le fon: 06 70/450-5749. E-mail: ujkemenesalja@celldomolk.hu; ujkemenesalja@freemail.hu;
ujkemenesalja@gmail.com • NYOM DA: Logomotív Kre a tív Mû hely Kft. Szom bat hely • ISSN 0865-1175
• LAP ZÁR TA: min den pá rat lan hét pén tek • ELÕ FI ZE TÉS VI DÉK RE: egy év re 1.440 Ft, fél év re 780 Ft, egy hó -
nap ra 170 Ft. • Fotókat, kéziratokat kizárólag elektronikus formában áll módunkban elfogadni.

Új

»

I M P  R E S   S Z U M

Eredmények a
kézilabdában

Még mindig pontvesztés nélkül az Áramütöttek

NB II-es nõi kézilabda: 
SZESE Gyõr – Celldömölki VSE-
Swietelsky 26-22 (12-11). 
Celldömölki VSE-Swietelsky –
Alsóörs 25-20 (14-7).

NB II-es férfi kézilabda:
Veszprémi Egyetem – Celldö möl ki
VSE 34-22 (15-11).
Bakonyerdõ-Elmax VSE – Celldö -
mölki VSE 31-33 (17-15).

Már a hetedik fordulónál tart a IV.
Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság
a Vulkánsport Egyesület rendezésében
a ligeti mûfüves pályán. A kedd kora-
este zajló meccsek jelen állása szerint
már csak egy csapat maradt pontvesz-
teség nélkül – a tavalyi bajnok Áramü-
töttek –, ezzel ismét a legesélyesebb a
végsõ sikerre. A többi csapatra az a jel-
lemzõ, hogy bármelyik meccsen bár-
milyen eredmény születhet, így a
meglepetések kizárva. Jól tippelni vi-
szont szinte lehetetlen. Góllövõlista ál-
lása: 1. Bodor Tibor Icon Hungary Kft.
11 2. Pécz Károly Áramütöttek 10 
3. Nagy Béla Prakticell FC 9 »DOTTO

H Csapat neve J GY D V Gólarány P

1. Áramütöttek 6 6 0 0 33 : 9 18

2. Icon Hungary Kft. 7 5 0 2 36 : 23 15

4. Litovel 7 4 0 3 16 : 21 12

5. Benkõ
Fürdõszobaszalon

7 3 1 3 24 : 17 10

6. Szivacsok 6 3 1 2 20 : 14 10

7. Esély SE 6 3 0 3 10 : 14 9

8. Merse Amigo 6 2 0 4 21 : 20 6

9. Prakticell FC 6 2 0 4 18 : 23 6

10. DC Ördögei 6 1 0 5 18 : 29 3

11. Csüggedés FC 6 1 0 5 10 : 36 3
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Iskolaigazgatói pályázat
Celldömölk Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pá-
lyázatot hirdet Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szak kép zõ
Iskola igazgatói (magasabb vezetõ) beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: 2011. 08. 01–2016. 07. 31.
A munkavégzés helye: Vas megye, 9500 Celldömölk,
Nagy Sándor tér 13.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó
lényeges feladatok: felel a pedagógiai munkáért, az in-
tézmény szakszerû és törvényes mûködéséért, továbbá
minden olyan feladatért, amely az 1993. évi LXXIX. tör-
vény 54. §. (1) bekezdésében meghatározásra került.
Képviseli az intézményt. Felel az intézmény költségveté-
sének végrehajtásáért. Gyakorolja a munkáltatói jogokat
az intézmény alkalmazottai tekintetében.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és
a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A beosztás betölthetõségének idõpontja: 2011. augusztus 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 17. 
Pályázati feltételek:
• Egyetemi szintû tanári végzettség és szakképzettség 
• Pedagógus szakvizsga
• Legalább 5 éves pedagógus munkakörben megszer-
zett gyakorlat 
• Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása 
•Büntetlen elõélet, cselekvõképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•A végzettséget igazoló okiratok másolata 
• Szakmai gyakorlat igazolása 
•A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a 

pályázati anyagában szereplõ személyes adatainak, 
a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez 
hozzájárul 

•Nyilatkozata arról, hogy kéri-e zárt ülés tartását az
elõkészítõ bizottsági ülésen és/vagy a testületi ülésen  
• Vezetõi program
• Szakmai önéletrajz
•Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Felhívás
2011. augusztus 20-án kerül sor az alábbiakban meg-
határozott városi elismerések átadására:

CELLDÖMÖLK VÁROSÉRT ÉRDEMÉREM: az „Augusztus 20-i
állami ünnep” alkalmából a közéletben, a városfejlesz-
tés, a gazdasági élet, a mûvészet, a közmûvelõdés, va-
lamint a sport területén a közösség javára kifejtett kie-
melkedõ tevékenység elismeréséül.

CELLDÖMÖLK VÁROSÉRT ÉRDEMÉREM: „Pedagógus nap”
alkalmából a nevelés, az oktatás területén a közösség
javára kifejtett kiemelkedõ tevékenység elismeréséül.

CELLDÖMÖLK VÁROSÉRT ÉRDEMÉREM: „Semmelweis
nap” alkalmából az egészségügy területén a közösség
javára kifejtett kiemelkedõ tevékenység elismeréséül.

A város polgárai, közösségei, a rendelet szerinti adatla-
pon, 2011. június 10-ig tehetnek javaslatot a kitünteté-
sekre vonatkozóan. Az adatlap letölthetõ a város hon-
lapjáról, illetve beszerezhetõ a polgármesteri hivatal
portáján. A javaslatokat levélben szíveskedjenek meg-
küldeni Celldömölk Város polgármestere: Fehér László,
9500 Celldömölk, Városháza tér 1. címre, vagy elektro-
nikus úton a gyuricza.imre@celldomolk.hu címre.

A Vas Megyei Rendõr Fõkapi tányság Balesetmegelõzési
Bizott sá gának szervezésében került meg  rendezésre a Kö -
zépiskolás Köz lekedésbiztonsági Kupa megyei döntõje. Az
eseményen a me         gye 14 középiskolájának 71 tanulója ve-
télkedett egymással elméleti és gyakorlati szinten. A fia-
taloknak elméleti tesztkérdéseket – KRESZ-teszt, drog-
teszt, egészségügyi teszt – kellett kitölteniük, majd a leg-
jobb hat versenyzõ a gyakorlatban is bizonyíthatott. A
versenyzõk közül Nagy Szabolcs, a celldömölki Berzsenyi
Dániel Gim ná zium nevezettje ért el elsõ helyezést.

Középiskolás Közlekedés-
biztonsági Kupa gyõztese

Köszönetnyilvánítások
A Városi Óvoda vezetése köszönetét fejezi ki Márton
Tivadarnak és az Együtt Celldömölk Városért Egyesület
tagjainak önzetlen segítségükért és munkájukért, amiért
szabadidejüket feláldozva lefestették a Koptik úti Óvoda
kerítését.

•••
A Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú
Társulása Munkaszervezete köszönetét fejezi ki a
Kemenesaljai Egyesített Kórház vezetésének, valamint Dr.
Kovács Antal szülész-nõgyógyász oszt. vez. fõorvosnak és
munkatársainak a tavalyi évben megszervezett és a kis-
térség egészére kiterjedõ méhnyakrák elleni védõoltás
beadásában végzett lelkiismeretes munkájukért.



FELHÍVÁS
A Kemenesvíz Vízíközmű Kft. felhívja Celldömölk lakossága fi-
gyelmét, hogy Celldömölk Város Önkormányzata Kép-viselő tes -
tületének 189/2010. (VII.8) sz. képviselőtestületi határozata
alapján 2010. augusztus 1-jétől a település folyékony hulladék
szállítását Celldömölk város közigazgatási területén (Cell dö mölk,
Celldömölk-Alsóság, Izsákfa) a Keme nes víz Kft. a Sárvár-
Pannonvíz Kft-vel közösen végzi.
Az Önkormányzati rendeletben meghatározott díjnak meg fe le lő -
en a folyékony hulladékkezeléssel kapcsolatos köz-szolgáltatás
díja 2.000 Ft + 25% Áfa/m3, így a szennyvíz szippantásért fize-
tendő díj összesen (bruttó) 2.500 Ft/m3 .
Közszolgáltatóként a tevékenység ellátása az alábbi módon tör -
té nik: telefonon, vagy faxon történő megrendelés esetén 3 mun -
ka napon belül a kért szolgáltatás elvégzésre kerül. Rendkívüli
helyzet esetében (pl. havária) a lehető leg rö vi debb időn belül
(hétvégén is) a helyszínre érkezik a szolgálta tó gépjármű. A
hívó szám: mobil: 30/3376-191, vezetékes telefon: 95/521-001,
fax esetében 95/320-249; 95/521-093. A szolgáltatás megrende -
lése levélben is történhet; a megrendeléseket ez esetben 9600
Sárvár, Ungvár u. 20. valamint a 9500 Celldömölk, Ne mes -
dömölki u. 20. címre kell megkülde ni. Továbbá e-mail formá jában
a sarvar_pannon @inda-mail.hu vagy a kemenes -
viz@cellkabel.hu címre kérjük meg kül deni.
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 időpont-
egyeztetés történik.
A megadott vezetékes és mobil telefonszámok 24 órás (éjjel-
nappal) és a hét minden napján (szombaton és vasárnap is) a
diszpécser szolgálaton működnek.

»KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMÛ KFT.

A BAKÓ TREX KFT.
celldömölki varrodájába

VarrógépVarrógép
elektroműszerésztelektroműszerészt

kereskeres

Jelentkezni a 
95/421-791 

telefonszámon lehet.

SZESZFÕZDE VÖNÖCKÖN

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

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

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

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

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

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

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

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

vé del me

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

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

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

Bővebb felvilágosítás:

Iro da: 9500 Cell dö mölk,
Vas vá ri Pál u 10/a.

TEL.: +36 96/521-066;
06 70/385-0312.

www.pannonia-security.hu

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

Új

»

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

Az Új Kemenesaljában, TV-Cellben
hir det ni rek lá moz ni sze ret ne?

NAGY ANTALT KE RES SE
Tel: 06 70/338-9880

tvtv



16. Megyei Halászléfőző Verseny!
15 év után új helyszínen!

2011. június 25-én a reggeli óráktól kifulladásig!
Celldömölkön a kis Téglagyári tó melletti zöldterületen tartjuk 

a 16. Megyei Halászléfőző Versenyünket.

Szeretettel várjuk az előző versenyek rendezőségét és a versenyeken részt vevő minden
kedves versenyzőt, újonnan jelentkező versenyzőket, családtagokat, ismerősöket,
szórakozni vágyókat, érdeklődőket. 
Ami egyszer elkezdődött és mindeki örömére, kikapcsolódására szolgált, folytassuk tovább
és aranyozzuk be együtt! Celldömölk legszebb zöldövezeti területén, a Téglagyári tó és a
kis Téglagyári tó közötti zöld területén. Tisztelettel, megbecsülve a természet adta szép-
ségeket, érezzük magunkénak a város zöldövezetét!

Meglepetés szabadtéri programok egész nap!
Estétől kifulladásig egy emlékezetes szuper bulira várjuk kedves barátainkat!

A Rendezvény fő támogatója 
Majsa Szilárd,

Trója Étterem vezető, tulajdonos
Érdeklődni és jelentkezni a 06 70/457–4505 telefonszámon lehet.


