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„ITT A STRANDIDÕ„ITT A STRANDIDÕ
VÉGRE, ITT A NYÁR!“VÉGRE, ITT A NYÁR!“

» Korszerûbb 
buszvárók 
a városban 5.

» Iskoláink 
életébõl 6–7.

» Táborozási
lehetõségek 10.

» Aranyérem
pingpongban 12.



� 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!
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Január végén döntött úgy a város képvi-
selõ-testülete, hogy az Új Keme nes alja c.
önkormányzati lapot és a városi televízi-
ót összevontan fogja mûköd tet ni. Ez feb-
ruárban meg is történt, 2011. március 1-
jétõl mûködik együtt a helyi tájékoztatás
két eszköze. A testület döntését elsõ sor -
ban költségtakarékossági indokok ve -
zérel ték, hiszen az önkormányzat minden
intézményben meg szorításokra kénysze-
rült, nem történt ez másként a médiák
kapcsán sem. Errõl kérdeztük Lengyel
Lászlót, a Városi Te levízió Nonprofit Kft.
ügyvezetõjét.

»Milyen megszorításokat kellett végre-
hajtani?
– Az Új Kemenesalja idén kevesebb alka-
lommal jelenik meg, négy lapszámmal
kevesebb lesz, mint korábban. Ezt úgy
oldjuk meg, hogy a tavaszi illetve az õszi
idõszakban kétheti megjelenést biztosí-
tunk, nyáron hosszabb ideig nem fog
megjelenni újság. Július 8-án jelenik meg
lapszámunk, ezt követõen pedig csak
szeptember 9-én. Abban bízunk, hogy
jövõre visszaáll a kéthetenkénti megjele-
nés. Az újság és a televízió együttes
mûködtetése kapcsán az újságírói, szer-
kesztõi díjakon tudunk még jelentõs
mértékben spórolni. A munkatársak jel-
képes összegért, illetve társadalmi mun-
kában dolgoznak. Az újságnál fõállású al-
kalmazott nincs, s igyekeztünk takaré-
koskodni az elõállí tási költségeken is.

»Kik dolgoznak az újságnál?
– A fõszerkesztõ személye változatlan, a
szerkesztõ bizott ság tagjai sem változtak.
Õk képviselik a folytonosságot.
»Mi a helyzet a televízióval?
– A tévé mindenkori ügyvezetése mindig
a legjobb szándékkal irányította a céget.
A televízió azonban folyamatosan finan-
szírozási problémákkal küzdött, a heti

rendszerességgel jelentkezõ híradó elké-
szítéséhez – az eddigi struktúrában –
nem állt rendelkezésre a szükséges
pénzügyi forrás. A tévé adósságállomá-
nya évrõl évre folyamatosan növekedett.
Úgy gondolom, hogy az idei évben
elsõsorban a fennálló tartozásokat kell
rendeznünk, ezért törekvésünk egy költ-
séghatékonyabb, takarékosabb mû kö -
dést megvalósítani. Igyek szünk továbbra
is a város lakossága által már megszo-
kott mûsorokat elõ állí ta ni és eljuttatni a
nézõkhöz. 
»Melyek ezek a mûsorok?
– Most, júniusban visszaállunk a heti hír-
adóra azzal, hogy egy híradóban keve-
sebb mûsoregység fog szerepelni. Egy
rövid nyári szünetet követõen, szep -
tembertõl – amennyiben anyagi lehe tõ -
sé geink engedik – szintén heti rend -
szerességgel készítünk híradót. A Hír ma -
gazint a következõ idõpontokban láthat-
ják kedves nézõink: vasárnap dél  elõtt
10.00 órakor van a premier, vasárnap
este 18.00 órakor, hétfõn 10.00-kor,
18.00-kor valamint kedden 10.00-kor
pedig az ismétlés. Új mû sorszámként
van jelen a Vasárnapi ige, ami a Tv-Cell
saját készítésû vallási mûsora, a helyi
felekezetek lelkészei illetve plébánosai
mondják el mû so ronként egymást vált-
va a nézõknek az aznapi istentisztelet
igéjét. Ezt nézõink mindig vasárnap, a
híradó után láthatják (délelõtt és dél-
után egyaránt). Sporteseményekrõl is
rendszeresen köz vetít a CVSE-TV. 
»Ez egy újabb televízió?
– Inkább arról beszélhetünk, hogy a
sportesemények közvetítése kiszerve-
zésre került. A helyi sporteseményeket
a CVSE-TV keretein belül két külsõs vál-
lalkozó készíti, és ingyenesen bocsátják
a Tv-Cell rendelkezésére. Itt is az a szán-
dék vezérelt bennünket, hogy ez az ön-
kormányzatnak és a televíziónak ne ke-
rüljön pénzébe.
»Sokan hiányolják a képviselõ-testületi
ülések élõ közvetítését…
– Azért nincs egyelõre élõ közvetítés,
mert a polgármesteri hivatal is és a vá-
rosi televízió is új helyre költözött, és a
két épület között nincs kábeles össze-
köttetés, de igyekszünk megoldani. Ter -
veink szerint a szeptemberi képviselõ-
testületi ülést már élõben nézhetik az
érdeklõdõk. Addig vágatlanul, felvételrõl
tudjuk közvetíteni. 
»A lakosság tájékoztatását szolgálnák a
stúdióbeszélgetések is…

– Ezzel kapcsolatban azt tudom elmonda-
ni, hogy a városi televízió 2003-ban ala-
kult, akkor történt eszközbeszerzés, azóta
a technikai eszközpark változatlan. Most
próbálunk egy használt kamerát besze-
rezni. Amint ez meglesz, rendszeressé

válhatnak a stúdióbeszélgetések. 
»Magazinmûsorokkal is próbálkoztok…
– Tematikus mûsorokat is próbálunk ké-
szíteni, mint amilyen a húsvéti mû so runk
volt, illetve az Alsósági Tavaszi Na pok,
ebbõl félórás összefoglalót készítettünk.
»Említetted, hogy jelentõsebb megtaka-
rításokat tudtatok végrehajtani a tiszte-
letdíjak terén…
– Sokan úgy gondolják, hogy akár az új-
ságnál, akár a televíziónál fõállású alkal-
mazottaink vannak. Fõállású dolgozónk
egy fõ van, akit a munkaügyi központ ál-
tal finanszírozott formában tudunk fog -
lalkoztatni. A csapat többi tagja nagy -
részt társadalmi munkában vagy jelké-
pes összegért végzi ezt a tevékenységet. 
»Mit gondolsz, meddig tud ez így mû -
ködni?
– Ha a pénzügyi oldaláról közelítjük meg
a problémát, tudni kell, hogy van 4 millió
forint körüli tartozásunk, ezt szerintem –
takarékos gazdálkodással – másfél-két év
alatt le lehet dolgozni. Amint ez megtör-
ténik, onnantól nagyobb lehetõségünk
nyílik arra, hogy a munkatársak munkáját
kellõképpen elismerjük és megfelelõ ke-
retek között tudjunk mûködni.
»Mik a távlatok, miután rendezõdnek az
anyagi gondok?
– Azt gondolom, hogy a celldömölkiek
igénylik és várják, hogy a helyi újság és
a televízió sokoldalúan tájékoztassa õket
a városban történõ eseményekrõl. A
pénzügyi helyzet rendezését követõen
az a célkitûzésünk, hogy az Új Ke me -
nesalja egész évben kéthetente, a meg-
szokott színes kivitelben jusson el min-
den háztartásba, illetve a televízió he-
tente készítsen hírmagazint, élõben köz-
vetítse a képviselõ-testület üléseit, vala-
mint tájékoztasson valamennyi jelentõs
városi esemény rõl.

»LOSONCZ ANDREA

Van remény a helyi média 
anyagi gondjainak megoldására
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Május 25-én tartotta soros ülését váro-
sunk képviselõ-testülete. Az ülésen kö-
szöntötték a magyar bajnok celldömöl-
ki asztalitenisz-csapatot, szó esett a
pénzügyi terv módosításáról, a böl csõ -
de nyári leállásáról, és számos egyéb
folyó ügyrõl.
Fehér László polgármester az ülés ele-
jén köszöntötte a megjelenteket és a
vendégeket, Harangozó Bertalant, a
Vas Megyei Kormányhivatal vezetõjét,
valamint a CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA
magyar bajnok csapatot, Dr. Varga Zol -
tán, a Vas Megyei Sportigazgatóság ne-
vében kupát adott át Klampár Ti bor -
nak, a bajnokcsapat edzõjének. A kö-
szöntõ- és köszönõbeszédek elhangzá-
sa után Harangozó Bertalan, a megyei
Kormányhivatal vezetõje kapott lehe -

tõséget arra, hogy bemutassa a január
elsejével megalakult Kormányhi va tal
munkáját, szerkezetét, részeit. A hiva-
talvezetõ tájékoztatója után Fehér
László, városunk polgármestere szá-
molt be a két ülés között történtekrõl,
valamint ismertette a lejárt határidejû
határozatok végrehajtását. A képvi-
selõ-testület elfogadta a 2010. évi
gyer mekvédelmi feladatok ellátásának
értékelését, valamint a polgármesteri
beszámolót a Kemenesaljai Szociális és
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Tár -
su lási Tanácsban végzett munkájáról. 
A folyó ügyek között Pálné Horváth
Mária, a KMKK igazgatónõje számolt be
az Alsósági Tavaszi Napok sikeres lebo-
nyolításáról, és mondott köszönetet
minden közremûködõnek. Hosszasan

vitáztak a képviselõk a városi piac üze-
meltetésének ügyérõl, végül a szep-
temberi ülésig elhalasztották a dön-
tést, addig elkészül egy pályázati felhí-
vás a további üzemeltetésre vonatko-
zóan. Lengyel László, a Városi Televízió
Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetõ
igazgatója számolt be a televízió 2010.
évi gazdálkodásáról, és a TV anyagi
gond jairól. Döntött a képviselõ-testület
a bölcsõde nyári leállásáról is, eszerint
az intézmény augusztus 1. és 28. kö-
zött nem fogadja a gyermekeket. Au -
gusztus 29-étõl ismét várja a kicsiket. A
képviselõk döntöttek még különbözõ
lakossági kérelmekrõl, a helyi építési
szabályzat módosításának ügyérõl, va-
lamint a polgármesteri hivatal alapító
okiratának módosításáról. »CSSZ

Ismét magyar bajnok csapatot köszönthettek

Május 24-én Celldömölkön járt Kiss
Péter, városunk díszpolgára, ország-
gyûlési képviselõ. Megtekintette az is-

kolát, a városmag-rehabi-
litációs pályázat jelenlegi
munkálatait, majd a Ke -
me nesaljai Mûvelõdési
Köz pont és Könyvtárban a
Közéleti Kávézó keretein
belül beszélgetett a város
lakóival. Arra a kérdésre,
hogy milyennek látja a
vál tozásokat az elmúlt tíz
évhez viszonyítva, el-
mond     ta: – Egy ekkora vá-
rosban egy több mint
más   fél milliárd forintos
be  ruházást komoly mér-
föld kõ nek tartok egy ek-
kora város életében. Em -
lék szem, korábban, ami -

kor polgármester úr még csak a terve-
ket mutatta… Azóta megújult a mûve -
lõ dési központ, a cégek, megépült a

szö kõkút, sikerült felújítani a templo-
mokat. Egy évtizeddel korábban, ami-
kor arról beszélgettünk, hogy Cell -
dömölk megérdemli, hogy összehason-
lítható legyen az ausztriai kisvárosok-
kal, sokan kétkedve tekintettek ránk.
Valóban sok pénzbe kerül és került, de
ebbõl nagy része már itt van. Úgy gon-
dolom, a közszolgáltatások is méltó
helyre kerültek. Sokat tett a városveze-
tés azért, hogy a kórházi ellátás stabili-
zálódjon, vagy a mentõellátás megva-
lósuljon, hogy olyan közszolgáltatások
legyenek itt, ami miatt a távolabbi te-
lepülésekrõl is érdemes idehozni a
gyerekeket, hiszen az épített környezet
rányom ja bélyegét a tanítás minõ sé -
gére is. Most már elmondhatjuk, hogy
Cell dö mölk valójában kisrégiós köz-
ponttá vált. 

»LA

Celldömölkön járt Kiss Péter, városunk díszpolgára

Celldömölk Város Önkormányzata –
nagyrészt pályázati támogatásból – fel-
újítja a Városi Óvoda Vörösmarty úti
Tagóvodáját. Mivel a felújítás október
31-ig tart, a felújítás idejére meg kell
oldani a tagóvodába járó gyermekek
elhelyezését. Gasztonyiné Fódi Zita így
nyilatkozott errõl:
– Július 1-jétõl át kell adni a Vörös mar ty
úti Tagóvoda épületét, hogy megkezd-
hessék a felújítást. Idén nyáron a Koptik
úti székhelyóvoda a szokásos éves kar-

bantartási munkák miatt június 20-tól
július 22-ig tart zárva, erre az idõre az
Alsósági Tagóvoda tudja fogadni a kis-
gyermekeket. Ezt úgy oldjuk meg, hogy
a Városi Általános Iskola volt eltérõ tan-
tervû épületében lesz reggel 6.00 órától
a gyülekezõ, az autóbusz 8.10-kor indul
a Szent Márton Gyógy szer tár elõl. Dé l -
után 15.47-kor indul a busz vissza Al -
sóságról. Július 25-tõl szeptember 1-jéig
a Koptik úti székhelyóvoda tudja fogad-
ni a nyári ügyeletet igénylõ kisgyer-

mekeket. Ígéretet kaptunk Danka Adél -
tól, a Városi Általános Iskola igazgatójá-
tól, hogy szeptember 1-jétõl már felsza-
badul a volt eltérõ tantervû épület, ezál-
tal október 31-éig mind a hat csoportot
el tudjuk ott helyezni. Ezúttal is kérem a
tisztelt szülõket, hogy legyenek türe-
lemmel, hiszen a tervek szerint novem-
ber 1-tõl már a felújított óvodában, a
21. századnak megfelelõ körülmények
között várjuk gyermekeiket.

»LA

Gyermekek elhelyezése az óvoda-felújítás ideje alatt

A VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA TERVEI IS ELÕKERÜLTEK A LÁTOGATÁSKOR



A Kemenesaljai Egyesített Kórház több
mint 30 millió forint összegû uniós tá-
mogatást nyert egészségügyi dolgozói
képzésére. A projekt keretében össze-
sen 129 fõ képzése valósul meg, eb -
bõl 126-an stresszkezelési és regene-
rációs tréningen vesznek részt, hár-
man pedig egészségügyi szakképesí-
tést szereznek, a részvételi arány ma-
gas, mintegy 90%-os. Az egészség-
ügyi dolgozók az éves kötelezõ kép-
zések során a szakmaspecifikus és a
jogszabályi változásokat ismerhetik
meg, de a betegekkel illetve hozzá-
tartozóikkal való bánásmód oktatásá-

ra viszonylag ritkán kerül sor. A nyolc-
napos, négy modulból álló tréning so-
rán a szolgáltatói attitûd fejlesztése és
megerõsítése, a kiégés megelõzése,
újfajta kommunikációs technikák elsa-
játítása, konfliktuskezelési ismeretek,
valamint stressz-kezelési és relaxáci-
ós technikák szerepelnek. A tréning-
sorozat márciusban indult, eddig két
csoport, azaz 36 fõ szerzett tanúsít-
ványt. A résztvevõk valamennyien
hasznosnak találták a képzést, hiszen
olyan kézzelfogható gyakorlati segít-
séget kaptak, melyet a munkájuk so-
rán hasznosítani tudnak. »LA
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Tréningsorozat a kórházi dolgozók számára

A Vasi Volán Zrt. az Új Magyarország
Fejlesztési Terv keretein belül infra -
strukturális és infokommunikációs fej-
lesztési pályázaton nyert egy több mint
500 millió forint összegû támogatást. A
projekt egyik eleme a Celldömölki Kis -
térség szolgáltatási színvonalának javí-
tása, valamint új váróhelyiségek kiala-
kítása illetve a meglévõk korszerû sí té -
se, ezen felül a vasútállomásnál busz-
parkoló sáv kialakítása. Az erre jutó tá-
mogatási összeg mintegy 18 millió fo-
rint. A projekt tartalmáról Celldömölk
Város polgármesterét, Fehér Lászlót
kérdeztük.
– Celldömölk Város Önkormányzata ta-
valy adott be egy 300 millió forintos pá-
lyázatot a MÁV-val és a Vasi Vo lán nal
karöltve, amely az „Utazz és parkolj!”
program elemeit tartalmazta és érintett

volna a vasútállomáson belül is bizo-
nyos fejlesztéseket, illetve a vasútállo-
más elõtt is tartalmazott felújítást. Vas
megyében ezen a pályázaton egyéb-
ként forráshiány miatt a város nem, ha-
nem Kõszeg pályázata nyert csak. A
programunkkal párhuzamosan a Vasi
Volán önállóan is nyújtott be egy, a tö-
megközlekedés megújítását szolgáló

pá lyázatot, aminek sikere révén, Cell -
dömölkön is lesznek fejlesztések.  Vá ro -
sunkban két buszvárót újítottak fel: a
Ság hegy lábánál az egyiket, a másikat
pedig az Ostffy Mihály téren. Mind két
buszvárót illetõen ezután a közterület-
felügyelõ intenzívebb ellenõrzést végez,
hiszen a buszvárók tisztaságát, épségét
minél tovább szeretnék meg õrizni. A
kistérségben ezeken kívül új buszváró-
kat alakítanak ki Jánosházán, Dukán,
Kissomlyón, Borgátán, Mer se vá ton,
Kemenesma ga si ban, Kenyeriben, Vö -
nöckön és Csön gén. A fentieken kívül a
Vasi Volán egy utas-informatikai pultot
helyez ki a vasútállomás elõtt a busz -
pályaudvaron, illetve a Wesselényi ut-
cában egy parkolósávot térkövez le,
elsõsorban a várakozó buszok számára. 

»LOSONCZ ANDREA

Korszerûbb buszvárókat helyeznek el a városban

Vigyázat!
Besurranó tolvajok!

• Ha otthon tartózkodunk, napközben
is zárjuk be a bejárati ajtót, hiszen
nem biztos, hogy észrevesszük a hí-
vatlan látogatót! Miközben a szobá-
ban tévézünk, a tolvaj csendben ma-
gával viheti a bejárat közelében talál-
ható értékeinket. 
• Ha csak rövid idõre hagyjuk el la-
kásunkat, vendégeinket kísérjük ki
vagy éppen ismerõseinkkel váltunk
pár szót, akkor is mindig zárjuk be az
ajtót!
• A szellõztetéssel is legyünk óvato-
sak! Ne hagyjuk kitárva földszinti la-
kásunk ablakait, ha nem tartózkodunk
a szobában! Elég egy pillanat és a tol-
vaj már bent is van a szobában és vi-
szi, amit értékesnek talál. Ugyanez
igaz a függõfolyosóra nyíló ablakok
esetében is.
• Aki kertes házban lakik, ne felejtse
el, elképzelhetõ, hogy a kerti munka
hevében fel sem tûnik a rossz szán-
dékú látogató érkezése! Amíg a kert
hátsó végében dolgozunk, vagy eset-
leg csak kint pihenünk, a nyitva ha-
gyott kapun, ajtón keresztül a tettes
gond nélkül bejuthat otthonunkba és
észrevétlenül távozhat értékeinkkel
együtt.

»VAS MEGYEI RENDõR-FõKAPITÁNYSÁG

BûNMEGELõZÉSI OSZTÁLY

AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK ELSŐ VÉGZŐS CSAPATA



6

O K T A T Á S   « Új Kemenesalja  »  2011. 06. 10.

Megyei fizikaverseny Eötvös Loránd tiszteletére

Gimnazisták sikerei a képzõmûvészetben

A megye tíz általános iskolájából 43 fi-
atal fizikus gyûlt össze május 20-án,
hogy részt vegyen az Eötvös Lorándról
elnevezett megyei fizikaversenyen. A
21. alkalommal megrendezésre kerülõ
megmérettetés hagyományosan két
kategóriában, a 7. és 8. osztályosok kö-
rében került meg hirdetésre a Celldö -
mölki Vá rosi Általános Iskola szervezé-
sében. Az idei verseny különleges al-
kalomhoz kö tõ dött, ugyanis 120 évvel
ezelõtt, 1891-ben végezte elsõ terepi
méréseit Eöt vös Lo ránd a Ság hegyen.
En nek szelle mében zajlott a többéves
múlt   ra visszatekintõ rangos vetélkedõ,
me lyet Danka Adél iskolaigazgató nyi-
tott meg. A nevezõknek elsõ körben
egy-egy feladatlapot kellett megolda-
niuk, mely a 7. és 8. osztályosok fizikai
tananyagára épült, majd a vetélkedõ a

neves magyar fizikus méréseinek hely-
színén, a Ság hegyen folytatódott. Mol -
nár László fõ is ko lai adjunktus a helyszí-
nen kísérleteket mutatott be a diákok-
nak, akik ehhez kapcsolódóan adtak
szá mot tudásukról és magyarázatot a
látott jelenségekre. A versenyeredmé-
nyek összesítésének ideje alatt Pályi
András és Újfalusy Antal, a budapesti
Eötvös Loránd Geo fi zikai Intézet geofi-
zi kusai jóvoltából bemutatásra került
az Eötvös-inga mûködése. A délutáni
órák  ban az Eöt vös-emlékoszlop meg-
koszorúzása után elérkezett az ered-
ményhirdetés ideje. A Városi Általános
Iskola diákjai közül a versenyen Sza -
kács Bence 7. osztályos tanuló harma-
dik helyezést ért el, a felkészülésben
Pálné Horváth Katalin segítette.

»VAJDA ZSUZSA

A Berzsenyi Dániel Gimnázium tanulói
az elmúlt idõszakban elismerésre mél-
tó eredményekkel gazdagodtak külön-
bözõ rajzversenyeken. A dobogós he-
lyezések azt bizonyítják, hogy az isko-
lában több tehetséges és jó képességû
növendék tanul, akik a szép eredmé-
nyeket a készülésbe fektetett idõ nek
és munkának, valamint nem utolsósor-
ban felkészítõ tanáruknak, Hor váth
László nénak köszönhetik.
A rajzversenyek sorát a szombathelyi
Kanizsai Dorottya Gimnázium nyitotta
meg, amely márciusban szervezte meg
a Középiskolások megyei tárlatát, ahol
a celli gimnazisták közül a grafikai ka-
tegória díjazottja Leitner Veronika 12. H
osztályos tanuló lett, kiemelt díjazás-
ban pedig Hegedüs Klára részesült, aki
szintén a 12. H osztály diákja.
Márciusban Vas megye, Baranya me-
gye és az ausztriai Stájer tartomány
rendezésében „Európa 2011” nemzet-
közi rajzpályázat meghirdetésére ke-
rült sor, ahol a nevezõk három téma
közül választhattak. Mivel 2011 az Ön-
kéntesség Európai Éve, így az önkén-
tes munka volt az egyik választható
tárgykör a „Másság elfogadása” illetve
a „Közös élmények a családban, osz-
tályban” témák mellett. A rajzpályázat
díjazottjai Vraskó Kata 7. H és Márkus
Fruzsina 10. H osztályos tanulók lettek,
akik jutalmul egy ausztriai kirándulást
nyertek Feldbach városába.

Áprilisban a Bobai Általános Iskola a
költészet napja alkalmából szervezett
rajzversenyt, ahol a nevezõknek egy-
egy verset kellett illusztrálni. A verse-
nyen Tóth Regina Krisztina 7. H osztá-
lyos tanuló második helyen végzett.
Májusban, a Szombathelyi Képtárban
került megrendezésre a Dési Huber
István megyei rajzverseny, ahol kie-
melkedõ eredményeket értek el a cel-
li gimnazisták. A verseny két részbõl
tevõdött össze, az elsõ feladat egy ott-
honi, elõzetesen elkészített alkotó-

munka volt, amelyben a versenyzõk -
nek egy életfát kellett tervezniük hon-
foglalás kori motívumok felhasználásá-
val. A második rész már a helyszínen
zajlott, a résztvevõkre egy illusztrációs
színes feladat megoldása várt, illetve
csendélet grafikus kidolgozásán kellett
munkálkodniuk. A megyei tanulmányi
rajzversenyen Horváth Balázs, a 9. H
osztály diákja elsõ helyezést ért el, míg
Márkus Fruzsina 10. H osztályos tanuló
a képzeletbeli dobogó harmadik foká-
ra állhatott fel. »VAJDA ZSUZSA

FIZIKAI KÍSÉRLETEK A SZABADBAN

HEGEDÜS KLÁRA, LEITNER VERONIKA, VRASKÓ KATA, MÁRKUS FRUZSINA, HORVÁTH BALÁZS ÉS TÓTH REGINA KRISZTINA
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Rába Mátyás a géplakatos szakma képviseletében

A Zalai Matematikai Tehetség Ala -
pítvány országos szintû tanulmányi
versenyét néhány éve a matematika
mellett idegen nyelvvel is kibõvítette.
A tavalyihoz hasonlóan idén is nevez-
tek a Szent Benedek Katolikus Általá-
nos Iskola németes tanulói.
A verseny januárban zajlott. Már õsz -
szel megkezdték a felkészülést a né-

met versenyre: szókincs, nyelvtan, or-
szágismeret szerepelt az órarendjük-
ben. A tanulásnak meg is lett az ered-
ménye, hiszen 7 országos helyezést
értek el: 1. Tóth Benedek (5. oszt.); 2.
Mogyo róssy Márton (5. oszt.); 3.
Rozmán Tímea (5. oszt.); Gergye Vivi -
en ötödik (6. oszt.); Kelemen Áron
második (6. oszt); Klatz Norina negye-

dik (8. oszt.); Lukács Petra harmadik
(8. oszt.) helyezett lett. Emellett a
megyei szinten elsõ (Jagodich Mira 7.
oszt.) és harmadik helyezést (Papp
Ninetta 6. oszt.) értek el. Felkészítõ
tanáruk Gaszak Gábor, az iskola né-
met tanára. A díjakat Bu da pesten az
ELTE-TTK-n ünnepélyes díjkiosztón ve-
hették át. »LILO

Német nyelvi sikerek a Szent Benedekben

„A jó szakma felér egy diplomával!” –
így hangzott az idei Szakma Sztár
Fesztivál mottója, amely április 18–20.
között került megrendezésre Buda pes -
ten. A rendezvényen 31 szakma képvi-
seletében mérettették meg a fiatal
mesterek elméleti és gyakorlati tudás-
ukat. A versenyen a Celldömölki Mû -
szaki Szakközép- és Szakiskola végzõs
diákja, Rába Mátyás is bebizonyította a
kétkezi munka értékét, géplakatos ka-
tegóriában a Szakma Kiváló Tanulója
Verseny országos dön tõjén második
helyezést ért el.
A Celldömölki Mûszaki Szakközép- és
Szakiskola géplakatos tanulói évek óta
a KÖNIG Maschinen Sütõipari Gép gyár -
tó Kft-ben kamatoztathatják szakmai
tudásukat, gyakorolhatják a legkor-
szerûbb gyártási technológiákat. Az or-
szágos szakmai verseny döntõjének
anyagi költségeit az iskola gyakorlati
képzõhelye, a KÖNIG Maschinen Kft. tá-
mogatta, tudtuk meg Sipos Tibortól, a
Mûszaki Szakközép- és Szakiskola igaz-
gatójától. A Szakma Kiváló Tanulója
Ver seny országos döntõjén Vas megyét
négy szakma öt tanulója képviselte,
közülük a legeredményesebben Rába
Mátyás szerepelt, akit a versenyre a
Cell dömölki Mûszaki Szakközép- és
Szakiskola oktatói: Farkas Éva, Oszkó
Attila és Velencei Tibor készítettek fel.
Az iskola diákját a verseny részleteirõl
kérdeztük:
»Hogyan készültél az országos meg-
mérettetésre?
– A versenyre otthon szakkönyvekbõl
készültem, valamint az iskolában Farkas
Éva illetve Oszkó Attila oktatók segítsé-
gével az elméleti vizsgarészeket gyako-
roltuk. A döntõ elõtti hónap elég inten-
zív volt, naponta jártam be az iskolába,

ahol 1-2 órát készültem folyamatosan a
versenyre. A gyakorlati feladatokra az
iskola tanmûhelyében, illetve a KÖNIG
Maschinen Kft.-nél Velencei Tibor veze-
tésével készültem fel.
»Milyen volt a verseny?
– A döntõben elõször szóbeli felelettel
az elméleti tudásról kellett számot ad-
ni, ahol többek között a hegesztés
mun kavédelme, a szegecskötés és az
esztergagép mûködése került bemuta-
tásra, majd ezt követte egy eszterga-
gép-elõtoló szekrény összeszerelése.
Ez volt a legnehezebb része a verseny-
nek, mivel este hét óráig talpon kellett
lenni. A második napon folytatódott to-
vább a gyakorlati munka, ekkor már
hegesztés, elsõsegély vizsga, gépek el-
len õr zé se és mérése is szerepelt a fel-
adatok között.
»Hogyan értékelnéd a döntõt?
– Színvonalas, fizikai illetve szellemi

munkát komolyan igénybevevõ meg-
mérettetés volt. Megérte a hetekig tar-
tó készülõdést és fáradságot.
Farkas Éva, az iskola szakoktatója el-
árulta, hogy a végzõs diák munkái
minden évben kiállításra kerültek, gya-
korlati szakmai tudásával már koráb-
ban kiemelkedett társai közül, így az
országos döntõre az elméleti ismerete-
ket kellett alaposabban átdolgozni. A
nyugdíjba vonulás elõtt álló oktató elé-
gedett az országos döntõn nyújtott tel-
jesítménnyel, tanári pályafutása ideje
alatt mindig szívügyének tekintette a
fiatalok versenyre történõ felkészíté-
sét, amely az elért eredményeken visz-
szaköszön. Rába Mátyás felkészítõ ta-
nárai joggal lehetnek elégedettek ta-
nítványuk teljesítményével, a közös
munka bebizonyította, hogy a gépész
szakmának van múltja és jövõje.

»VAJDA ZSUZSA

A SZÉP SIKER LETÉTEMÉNYESEI: VELENCEI TIBOR, RÁBA MÁTYÁS, FARKAS ÉVA ÉS OSZKÓ ATTILA
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A Berzsenyi Dániel Gimnázium „Három
bõvér” elnevezésû csapata nyerte meg
a Katona József, az Örkény István és a
Radnóti Miklós Színház által szervezett
KÖR Színházi vetélkedõt. A celli trió
nem kevesebb, mint 391 csapat közül
bizonyult a legjobbnak.

A gimnázium három diákja, Leitner
Veronika 12. H, Németh Kitti 12. N és
Kazári András 13. N osztályos már a
tanév elején eldöntötték Gu lyásné Vass
Ve ronika tanárnõ kezdeményezésére,
hogy indulnak a színházi vetélkedõn. A
jelentkezés után nem sokkal meg is ér-
kezett a levele zõs forduló el sõ feladat-
sora, melyet továbbiak követtek: szín-
háztörténeti kutatás, jelenetírás, pla-
kát- és jelmeztervezés, tananyagban
nem szereplõ drámák olvasása, hozzá-
juk kapcsolódó kérdések megválaszo-
lása, a színházak repertoáron levõ da-
rabjainak és alkotóinak tanulmányozá-
sa. Ek kor még 391 csapat versengett
egymással, aztán az írásbeli fordulók
eredményes teljesítése után, legjobb-
ként bejutva a döntõs hat közé, elérke-
zett a budapesti döntõ napja. Ott elsõ
feladatként egy kétperces bemutatko-
zó jelenet elõadása állt a versenyzõk

elõtt, melyre a celliek a maximális ti-
zenöt pontot kapták. A soron követ-
kezõ feladatokban (villámkérdések,
sze replõk felismerése hirdetés alapján,
színdarabokhoz kapcsolódó kérdések,
improvizációs és szituációs feladat el-
játszása) szintén remekelt a gimnáziu-
mi trió. A végsõ döntõben elsõ helyen
harcolták ki a legjobb háromba kerü-
lést, melyet követõen ismét a maxi-
málisan megszerezhetõ pontszámot
kap ták teljesítményükre a celli gimna-
zisták. A pontszámok összesítése után
a „Három bõvér” állt a tabella elsõ he-
lyén. A tanórákon kívüli sok-sok felké-
szülés, kutatómunka, és szorgalom pe-
dig meghozta gyümölcsét a Kazári
And rás, Németh Kitti, Leitner Veronika
trió számára, hiszen csaknem négyszáz
csapat között végeztek a legelõkelõbb
dobogós helyen.

»RA

Gimnazisták országos színházi sikere

Jótékonysági gála a Soltis Színházért
Egyesületének életben tartásáért ren-
dezett jótékonysági gálaestet a rossz
anyagi körülmények közé került Soltis
Lajos Színház május 29-én a mûvelõ -
dési központ színháztermében.

A szakmai sikerei csúcsán álló színház
a tavalyi állami támogatás harmadá-
nak zárolása, illetve az idei pályázati
kiírások halasztásának következtében
anyagilag lehetetlen helyzetbe jutott.
A mû ködésképesség küszöbén ve tõ -
dött fel a jótékonysági gálaest meg-
rendezésének ötlete, melyre több mû -
vészt, elõadót sikerült felkérni, akik az
ügy mellé álltak. A rendezvény kezde-
tén Nagy Gá bor társulatvezetõ mon-
dott köszöntõt, és fejezte ki háláját a
támogatók, segítõk felé. Ôt követte
Fehér László polgármester, az esemény
védnöke, aki visszatekintett a színház
városunkban eddig megélt tízéves
múlt jára. Az est fõvédnöki tisztjét
Törõcsik Mari, a Nem zet Színésze cím-
mel kitüntetett, kétszeres Kossuth és
Jászai díjas színmûvész vállalta, aki
ugyan nem tudott megjelenni a ren-
dezvényen, de levele által lélekben je-
len volt. 
Az est további fellépõinek sorában még
Ecsedi Erzsébet, Szabó Tibor, Jurina
Beáta, Jordán Tamás színmû vé szeket;
Tóth Zsuzsanna, Csontos Csaba, Bejcziné

Németh Tünde elõadómû vé szeket,
Varga Diána magánénekest, a Keme -
nesalja Néptánccsoportot, az Ádám Jenõ
Zeneiskola reneszánsz kamarazeneka-
rát, a Berzsenyi Dániel Gim názium kóru-
sát, az Energy Da bas ton Sporttánc
Egyesület showtánc csoportját láthatták,
hallhatták a nézõ té ren ülõk. A gála -
mûsor második részében a Soltis Lajos
Színház többszörös fesztiváldíjas, Álo-
mevõk címû elõadá sával lépett közön-
ség elé. Szerencsére sokan álltak a jóté-
konysági ügy mellé belépõjegy vásár-
lással, és támogatói jegyek megvételé-
vel egyaránt. A színház köszönetet
mond támogatóinak. Köszönet illeti
Pálné Horváth Mária, igazgató asszonyt
és a Ke me nesaljai Mû ve lõ dési Központ
dolgozóit. További támogatók voltak:
Kemenesaljai Mû ve  lõ dési Központ és

Könyvtár, Rezgõ nyárfa Vendéglõ, Cell -
dö mölk; Napos Me zõ Pékség, Ikervár;
Boznánsz ky Gá bor, Kovács Miklós,
Perfect Media Kft., Var ga Róbert
Gunya; Söptei Jó zsefné, Cell dö mölk;
Pilnay család, Sárvár; Bincze Ta más és
neje, Keme nes mihályfa; Danka Adél,
Németh Attila kisbútor gyártó, Kupi
Miklós, Danka Imréné, Danka Imre és
neje, Dr. Mesterházy Zsuzsanna, Regõs
János, Ódor József Öcsi, Dr. Sirató Ildikó,
Horváthné Dr. Harmath Beáta, Korrekt
Körmend Szol gáltató Kft., Kápolnás
Olivér, Hegedûs Jenõ, Lõdiné Böjte Ka -
talin, Nagyné Fe rencz Myrtill, Varga
Réka, Bajuszné Csa bai Lívia, Kaszap
Sára, Varga Zsolt vállalkozó, Sárvár;
Cságoly Szilvia, Taki-Dekor, Vönöck;
Judit Virágbolt, Flóra Vi rág bolt, Írisz Vi -
rágbolt, Ancsa Virág stú dió, Bácskai
Györgyné virágkötõ, Ancsa Virágbolt
Alsóság; Várkerületi Virágbolt, Sárvár;
Pörneczi Károly, a Sághegyalja Szö vet -
ke zet elnöke; Kulcsár Edit, Deb re cen.
Médiatámogatók: Új Kemenes alja, TV-
Cell, Vas Népe, Szombathelyi Televízió,
Láthatatlan Sárvár, CellGo, Nyugat Rá -
dió, Erikanet.hu.
A kezdeményezés sikeres volt, a gála
félmillió forint bevételt hozott a szín-
háznak, melyért ezúton is köszönetü-
ket fejezik ki.

»REINER ANITA

KAZÁRI ANDRÁS, NÉMETH KITTI ÉS LEITNER VERONIKA MAJD
NÉGYSZÁZ CSAPAT KÖZÜL HOZTA EL A PÁLMÁT



Koltay Gábor: Mindszenty – A fehér
vértanú címû filmjének vetítésére ke-
rült sor május 25-én, szerdán a Ke me -
nes aljai Mûvelõdési Központ és Könyv -
tár színháztermében. A filmbemutató a
Kemenesaljai Trianon Tár saság prog-
ramsorozatának része volt. A filmvetí-
tés kezdetén Heim Géza, a Keme nes -
aljai Trianon Társaság elnöke köszön-
tötte az érdeklõdõket, majd Rozmán
László vezetõ fõtanácsos, Vas Megye
Önkormányzata oktatási munkatársa
ismertette a film keletkezésének körül-
ményeit, Mindszenty József életének
fontosabb állomásait.

Koltay Gábor alkotása fikciós elemek-
kel gazdagon átszõtt dokumentumfilm,
amely a történelmi környezetbe illeszt-
ve sokoldalúan mutat be egy megalku-
vás nélküli, hittel folytatott küzdelmes
életutat. A film fõszereplõje Sipos Imre
– a Pesti Magyar Színház színész-ren-
dezõje – végigjárja a bíboros életének
legfontosabb helyszíneit, közben gyûjti
az adatokat, élményeket, hogy aztán a
szellemi mozaikdarabok összerakásá-
val válaszolni tudjon a kérdésre: Ki is
hát Mindszenty József bíboros, eszter-
gomi érsek, az utolsó hercegprímás?
Mindszenty József jelentõs történelmi

és egyházi személyiség volt, aki min-
den elnyomott érdekében felemelte a
szavát. Az egyházi vezetõt háromszor
tartóztatták le: elõször 1919-ben, a
Tanácsköztársaság kikiáltásakor, majd
1944-ben, a nyilas hatalomátvétel
után, harmadszor pedig 1948 karácso-
nyán. Nem tudták azonban megtörni,
mindig emelt fõvel és éber tekintettel
figyelte, óvta a népe és saját hitét,
meggyõzõdését.
A film egészét áthatja Mindszenty Jó -
zsef alábbi gondolata: „Köszönöm né -
pem hûségét, együttérzését és imádsá-
gát. Az lesz az én elégtételem, hogy
népem az egész világon kitart keresz-
tény hite és magyar hazája mellett.”

»PH
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• június 11. (szombat), 8.30-tól júni-
us 12. (vasárnap) estig – Kemenes -
söm jéni pünkösdi vigasságok – mo-
toros-zenés felvonulás, focipálya-
avatás, oldtimer autók bemutatója,
pünkösdi király és királyné választás,
fõzõverseny, íjászbemutató stb. Hely -
szín: Kemenessömjén.

• június 17. (péntek), 18.00 óra – ki-
állításmegnyitó Sipos Csaba festõ al-
kotásaiból. Helyszín: KMKK galéria.

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

• június 18. (szombat), 19.00 óra – a
Flame együttes koncertje. Helyszín:
KMKK színházterme.

• június 23. (csütörtök), 17.00 óra –
Egészségbörze – a börzén megismer-
kedhetnek az érdeklõdõk a külön-
bözõ alternatív gyógymódokkal, pl. a
Bach virágterápiával, biorezonancia-
méréssel, kineziológiával stb.  Hely -
szín: KMKK előcsarnok és termek.

• június 25. (szombat), 9.00–12.00 -
Bababörzebörze – kinõtt vagy megunt
játékok, ruhák, eszközök találhat nak
gazdára. Hely szín: KMKK előcsarnok.

» PROGRAMAJÁNLÓ

Az idei Kráterhangversenyt
a Ság hegyrõl a Ke me nes -
aljai Mûvelõdési Köz pont
és Könyvtár épületébe
szám ûz te a múlt szombati
esõs-szeles idõ járás.
Az esemény napján kora
reggeltõl délután két óráig
esõisten siratta Cell dömölk
és környékét, így a Ság he-
gyet is. A zenekarok azon-
ban nem adták fel és a
mûvelõdési központ szín-
háztermében tartották meg
a rendezvényt. Bár a kör-
nyezet nem ugyanaz, a
hangulaton mind az öt re-
zesbanda emelt a mûsorával. A házi -
gazda Ádám Jenõ Alapfokú Mûvészet -
oktatási Intéz mény Fúvós zene kara mel-
lett ízelítõt adott repertoárjából Aj ka
Város Bá nyász Fúvós ze nekara, a Zalai
Balaton part Ifjúsági Fúvószenekar Vo -

nyarc vashegyrõl, Szent gotthárd város
Fúvós ze nekara, és – hogy a rendezvény
nemzetközivé váljon – a szlovéniai Pi -
halni Orkester Mura szom batból. A zene-
karok a klasszikus, hagyományos fúvós-
zene mellett örökzöld, jazz és köny nyû -

zenei átiratokkal is
szó rakoztatták a kö-
zönséget. Így a pol kák
és indulók mellett jól
elfért az ABBA együt-
tes slágereibõl álló
egyveleg, a Flash dan -
ce címû film fõ cím ze -
né je, vagy a karibi
nyár hangulatát idézõ
Co pa   cabana is. A finá-
léban pedig mind az
öt zenekar tag  jai a
színpadra vonultak és
együtt fújták a Fejér -
váry majd a Titanic in-
dulót. »PH

Fúvósparádé – kráter nélkül

Mindszenty – A fehér vértanú

Helyreigazítás
2011. április 29-i lapszámunkban meg-
jelent Aláírásgyûjtés a fák megmaradá-
sáért c. cikkünkben a szervezõk helyre-
igazítást kértek: az aláírásgyûjtés civil
kezdeményezés volt.

FEHÉR LÁSZLÓ POLGÁRMESTER KÖSZÖNTÖTTE A ZENEKAROKAT ÉS A KÖZÖNSÉGET

A MURASZOMBATI FÚVÓSOK IS SZÍVESEN TÉRNEK VISSZA VÁROSUNKBA
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A Celldömölki Vulkán Vízisport Egye -
sület, valamint a Celldömölki Vulkán
fürdõ közös nyári napközis (7.30–16.30)
tábort szervez.

Turnusok: 
2011. július 04–08.
2011. július 11–15.
2011. július 18–22.
2011. július 25–29.

A tábort gyakorlott gyermekfelügyelõk,
szabadidõ szervezõk, pedagógusok fel-
ügyelik. A tábor ideje alatt a gyerme -
kek meleg ebédet, valamint uzsonnát
kapnak. 
Az alábbi programokkal várják a jelent-
kezõket:
• rendszeres úszófoglalkozások, 
• vízbiztonsági gyakorlatok, 
• kézmûves foglalkozás, 

• kerékpáros ügyességi vetélkedõ 
(hozott kerékpárral!), 

• természetvédelmi elõadás, 
• egészségvédelmi elõadás,
• igény esetén játékos német nyelv-

oktatás, 
• falmászás, 
• strandolás, 
• kirándulás.
Amit vinned kell: 
• orvosi igazolás, hogy a táborban

részt vehetsz;
• diákigazolvány;
• uszodai felszerelés

(papucs, törölközõ, 
úszósapka);

• naptej;
• sapka;
• innivaló;
• sebtapasz;
• papír zsebkendõ.

A tábor részletes, napi programját min-
denki a befizetéskor kapja kézhez. A
tábor díja: 9500 Ft/fõ/hét.

Jelentkezés: az uszoda recepcióján, va-
lamint a +36 70 338-5968-as telefon-
számon folyamatosan. A jelentkezés az
elõleg befizetése (5000 Ft) után válik
véglegessé.

Nyári úszótábor

Június 20–24. Olvasótábor
Vezetõ: Emih-Virág Eszter
gyermekkönyvtáros.
Részvételi díj: 8000 Ft. 

Június 27–július 01. Lovas tábor
Vezetõ: Szalóky Attila informatikus.
Részvételi díj: 15.000 Ft.

Június 27–július 01. Bábos tábor
Vezetõ: Nagy Márta a Tücsök
Bábcsoport mûvészeti vezetõje. 
Részvételi díj: 8.000 Ft.

Augusztus 01–05. Makettépítõ tábor
Vezetõ: Géczi Péter a Celli Makett Klub
vezetõje.
Részvételi díj: 10.000 Ft.

Augusztus 08–12. Kézmûves tábor
Vezetõ: Lónainé Kondics Zsuzsanna
mûvelõdésszervezõ.
Részvételi díj: 10.000 Ft.

Augusztus 15–18. Tarisznyás tábor
Vezetõ: Györéné Losoncz Andrea
mû vé szeti elõadó.
Részvételi díj: 8.000 Ft.

Jutalomtáborok 
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár kerékpártúrát és német nyel-
vi tábort hirdet a 10-16 éves korosztály
számára. Az õrségi kerékpártúra idõ -
pontja 2011. augusztus 01–05. Ve ze -
tõje: Szalóky Attila informatikus. A tú-
rázók megismerkedhetnek az Ôr ség
természeti szépségeivel és történelmi
nevezetességeivel. A programon in-
gyenesen vehetnek részt azok a gye-
rekek és fiatalok, akik hibátlanul töltik
ki az Ôrségrõl szóló kvíz-lapot. A német
nyelvi tábor idõpontja 2011. augusztus
08– 11. Szakmai vezetõ: Szomju Tamás
német nyelvtanár. A játékos vidám
nyelvtanulás mellett fü r dõ zés és kirán-
dulás is szerepel a programban. A tá-
bori részvétel jutalom azoknak a diá-
koknak akik vállalkoznak egy német
nyelvi fejtörõ feladatlap kitöltésére. A
jutalomtáborokról információ kérhetõ a
95/779-301 és 302-es telefonszámo-
kon, illetve személyesen is Sza lóky
Attilánál vagy Benke Csabánál. 

A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár

nyári táborai gyerekeknek és fiataloknak

Fõ az egészség
Mint arról már korábban beszámol-
tunk, mintegy 10 millió forintos támo-
gatást nyert a TÁMOP 6.1.2 keretein
belül az Egészségre nevelõ és szemlé-
letformáló életmódprogramokra az
Együtt Celldömölk Városért Egyesület.
Programjaik fõként a fiatal, 6–18 éves
korosztályt célozzák meg. 
Csihar Csabánét, a program projektme-
nedzserét kérdeztük az eddig megva-
lósult célokról illetve a további progra-
mokról.
– Eddig megvalósult az elsõsegélynyúj -
tás témakör, ezen belül hat egység
volt, az elsõsegélynyújtás a különbözõ
korosztályok számára. A másik témánk
a családi életre nevelés témaköre.
Júliusban szervezzük az Életmódtábort.
Ez egy bentlakásos tábor, ahol a tanu-
lók az egészséges életmóddal kapcso-
latosan fognak elõadásokat hallgatni, a
rendszeres sportolás közbeni helyes
táplálkozásról, a nyári táplálkozásról,
fo lyadékfogyasztás fontosságáról stb.
Ezzel a 3-4. osztályos korosztályt céloz-
tuk meg. Mivel jutalomtáborként hir-
dettük meg, a gyermekek kiválasztásá-
nál fontos szempont volt a tanulmányi
eredmény, a tanuló magatartása, de fi-
gyelembe vettük azt is, hogy a gyer-
mek nagycsaládos környezetben nevel-
kedik, illetve hogy a szülõ egyedül ne-
veli-e gyermekét és hogy Cell dömölk
közigazgatási területén élnek-e. Így jött
össze a 24 fõ. Augusztus 22–27. között
szervezünk egy sporttábort, ez egy
napközis tábor lesz, 9.00–17.00 óráig,
ahová felsõsöket várunk. A tanulók a
különbözõ sportágakkal fognak megis-
merkedni. 
»A táborokon kívül milyen más progra-
mokat szerveznek még a projekt kere-
tein belül?
– Szeptemberi programjaink inkább az
idõsebb korosztálynak szólnak: Ma -
gyarország egészégi állapota egyre
rosszabb, ezért gondoltuk, hogy ekkor
asztma-napot tartunk illetve elõadást
szervezünk az idõskori cukorbetegség
megelõzésének lehetõségeirõl. Októ -
ber ben, az õszi szünetben lesz a Szer -
mentes táborunk, amellyel a középis-
kolás korosztályt szólítjuk meg: lesz itt
szó az alkoholfogyasztás, a dohányzás
és a drogok veszélyeirõl is. November -
ben ismét az idõskori betegségek meg-
elõzésérõl lesz szó: a szív- és érrend-
szeri betegségek, decemberben pedig
a daganatos megbetegedések meg-
elõzésérõl, illetve az életmódváltásról.

»LA
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Tarczi
Szilvia

Kõvári 
Andrea

Keresztes
Ferenc

Horváth
Gyula

Meg kér dez tük
» vá la szol tak Hogyan oldja meg gyermeke nyarát?

»KÉR DEZ: REINER ANITA »FOTÓ: HÖMÖSTREI PÁL

Három gyermekem van, ti-
zenegy, nyolc és négyéve-
sek. Anyaságin vagyok ve-
lük, így nem okoz gondot a
nyári szünet idején sem a
felügyeletük. Megyünk csalá-
dilag nyaralni külföldre, bel-
földre, és a nagymamához is
mennek a gyerekek. Ezeken
kívül is mozgalmas és aktív
lesz a nyarunk, hiszen a kü-
lönféle szakkörök által bá-
bos, mazsorettes, illetve kö-
télugró csoportos szereplése-
ik lesznek a gyerekeknek fo-
lyamatosan, így unatkozni
biztosan nem fognak. Jó is ez
így, hogy több hasznos idõ -
töltés is rendelkezésre áll. 

A nagyobbik fiam már dol-
gozik, a kisebbik tizenhárom
éves, õ több táborban is
részt fog venni a nyár folya-
mán. Néptánctáborba, úszó-
táborba megy, és már ne-
gyedik éve a csöngei alkotó-
táborba. Mivel mindenki
dolgozik a családban, a fiam
vigyáz a kisebb unokatest-
véreire, így a táborokon kí-
vül is elfoglalja magát. Az -
tán a nyári szünetben a há-
zimunkába is be szoktam
vonni, most is számítok a
se gítségére. Kerékpártúrát is
tervezünk a nyárra, jó lesz
kicsit kimozdulni, és a ter-
mészet közelségét élvezni.

Szerencsés helyzetben va-
gyunk, mert a nagyszülõk él-
nek, így ha nagyon megszo-
rulunk, õk szívesen besegíte-
nek a gyerekek felügyeleté-
be. A nyár szempontjából ná-
lunk az is jó, hogy a felesé-
gem pedagógus, így õ is ott-
hon lesz. Közös családi nya-
ralások természetesen terv -
ben vannak, külföldön, bel-
földön egyaránt. Emellett ki-
sebb-na gyobb egynapos ki-
rándulásokat is tervezünk. A
rendszeres Ság hegyi bicikli-
túráinkat, és kocogásainkat
pedig a nyár folyamán sem
hagyjuk el. A gyerekek olva-
sótáborba is készülnek.

Én már nyugdíjas vagyok,
így nálunk nem okoz nagy
gon dot két óvodás korú
gyer mekünk nyári elhelye-
zése. A Balaton partján van
egy nyaralónk, így ott min-
den évben biztosított a nya-
ralásunk. Általában egy-két
hétre szoktunk lemenni és
hétvégékre pihenni. Mint az
év többi szakára, a nyárra is
tervezünk még ezenkívül ki-
sebb-nagyobb családi kirán-
dulásokat, persze az anyagi
le he tõ ségekhez mérten.
Igyek szünk a gyerekeknek is
minden évben olyan progra-
mokat találni, melyek által
hasz nosan tölthetik a nyarat.

• 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–Alsóságon tetõteres
négyszobás családi ház eladó. Lakást 
I. emeletig beszámítok.
Tel: 06 30/4542-905

• 3500 darab, a volt polgármesteri hi-
vatalról származó bontott cserép 20
Ft/db áron eladó. Érdeklõdni a polgár-
mesteri hivatal titkárságán (Cell dö -
mölk, Városháza tér 1. szám) lehet.

» APRÓHIRDETÉS
Lassan itt a nyár, a szabadságolások
ideje. A jó idõben bízva idén is gaz-
dag programkínálatban bõvelkedik a
Vul kán Gyógy- és Élményfürdõ:

• Június 18-ára szezonnyitó strand   -
bulit terveznek, ezt tanévzáró, nyár-
köszöntõ mûsornak szánják. A Városi
Általános Iskola és a KMKK mazsorett
csoportja és a kötélugrók szórakoztat-
ják a közönséget. Fellép a Koktél Duó.
• Július 1-jén éjszakai strandparti ke-
retein belül szerveznek egy Drazsé-
bulit, a szünetben felnõtteknek szóló
bábelõadást láthatnak az érdeklõdõk.
• Július 8-án vízi mozi lesz: a Dirty
Dancing 2. címû kubai hangulatú
ame rikai filmet mutatják be. 
• Július 15-én ismét strandpartit tar-
tanak retro-diszkóval és karaokéval.

• Július 22-én ismét a mozié a fõ sze -
rep: a Holiday c. amerikai romantikus
vígjátékot mutatják be. 
• Július 29-én ismét éjszakai strand-
partit terveznek latin-amerikai han-
gulatban: koktélokkal, kubai tánco-
sokkal.
• Augusztus 5-én ismét egy amerikai
romantikus vígjátékot mutatnak be,
Túl jó nõ a csajom címmel. 
• Augusztus 21-e a fürdõ születés-
napja, a programokkal párhuzamosan
ugrálóvár és lovaskocsikázás várja a
gyerekeket. Ezen a napon vendégeik
lesznek a Free Time Band country ze-
nekar, a Flame and Dancers – Varga
Dia tánckara és fellép még a Floor -
akkusztik Band. Az éjszakai strandpar-
tik és a vízimozis programok este fél
tíztõl éjjel egy óráig tartanak.  »LA

Nyári programok a fürdõn

Elõzõ számunk nyertesei: 
• Heller Enikő, Vönöck, Kossuth u. 55.
• Iván Zoltán, Celldömölk, Mátyás király u. 50/a.
Gratulálunk! Nyereményeiket átvehe tik a Vulkán fürdő recepcióján.
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Újra aranyérmes a celli asztalitenisz csapat
Bajnok a CVSE-Swietelsky-Wewalka! Ez az
a mondat, mely már második éve hang-
zik el minden asztaliteniszt és a celli csa-
patot kedvelõ sportbarát legnagyobb
örömére. Városunk és a csapat nevét
már nemcsak Magyarországon, de külföl-
dön is egyre gyakrabban emlegetik.

Fehér László polgármester: – Ugyan az
asztalitenisz nem látványsportág, de
mégiscsak büszkeséggel tölthet el bár-
kit, ha magyar bajnoki címet szerez bár-
milyen sportágban, így az asztalitenisz-
ben is. Celldömölkön a CVSE égisze alatt
három szakosztály működik: a labdarú-
gó, a kézilabda illetve az asztalitenisz.
Az önkormányzat ezt a három szakosz-
tályt jelentõsen támogatja, ezen felül a
különbözõ szakosztályok szerezhetnek
további támogatókat is. Évekkel ezelõtt
a Vörsas Kft. ügyvezetõje hozott jó né-
hány támogatót és ők hozták a profi já-
tékosokat. Volt idõ, amikor a Sportmi -
nisz té rium is támogatta a tevékenysé-
günket. A fentieken kívül jelentõs támo-
gatók még a Swietelsky Vasúttechnika
Kft., a Wewalka Sütõ ipa ri Kft., az OPÁL
Tartálypark Zrt., és jelentõs támogatás
gyûlik össze a kisebb támogatóktól is.
Minden nap edz a csapat, az edzések
minõsége és gyakorisága, valamint a tá-
mogatás meg is hozta az eredményét.
Nagy dolog, hogy az extraligás csapat-
ban profik játszanak, az utánpótlás csa-
pat az NB II-ben is az elsõ helyen vég-
zett. Obráz Istvánnak és Ölbei Péternek,
a két edzõnek van komoly szerepe ab-
ban, hogy az utánpótlás csapat is ilyen
jól teljesített.
A sikerhez vezetõ út nem volt mindig
kitaposott és egyszerû. A csapatnak
minden idõben szüksége volt – van és
lesz – a rajongók és barátok erkölcsi tá-
mogatása mellett anyagi támogatásra
is. Szerencsére a városunkban mûködõ
cégek, vállalkozások egyre többször
ajánlják fel segítségüket.
A celldömölki asztalitenisz csapat egyik
legnagyobb támogatója a Wewalka
Cukrásztermék Gyártó és Kereskedelmi
Kft., melynek ügyvezetõ igazgatója
Christian Koban, aki így nyilatkozott:
– A cég vezetését 2007 júniusában vet-
tem át. A legfontosabb kérdések mel -
lett, ami természetesen a cégünk
mûködését érintette, többször is idõt
szakítottunk a város sportéletének meg -
beszélésére. Már 2007 elõtt is kapott
tõlünk támogatást az asztalitenisz csa-
pat, ez azonban az elmúlt két évben
hangsúlyozottabb lett. Én minden olyan
sportot és sportolási tevékenységet jó-

nak találok, mely a felnövekvõ nemze-
déket kitartásra, küzdésre tanítja, s nem
utolsó sorban hasznos és egészséges
idõtöltés is. Nagyon örülök a csapatunk
szép eredményének, természetesen en-
gem is büszkeséggel tölt el, hogy már
második alkalommal lettek a fiúk baj-
nokok. Igaz, hogy osztrák vagyok, de
nagyon szívesen látnék egy olyan
meccset, ahol a CVSE-Swi e tel sky-We -
walka asztalitenisz csapat a dobogón
megelõzné az ugyancsak osztrák Nie -
der  österreich csapatát. De e nélkül is kí-
vánok továbbra is sok sikert a celli csa-
patnak! Hajrá Fiúk!
Homlok Zsolt, Swietelsky Vasúttechnika
Kft.: – Egy társaságnak fontos, hogy ne
csak a gazdaságban, hanem az élet
más területein is helyt álljon. Nekünk a
celldömölki dolgozóinknál fontos, hogy
ne csak kapjunk, hanem adjunk is. A
pingpong-csapattal a korábbi ügyve-
zetõ vet te fel a kapcsolatot, és van né-
hány lokálpatrióta, aki a szívét-lelkét
kiteszi, hogy ez az egész dolog jól mû -
köd jön – köztük a polgármester úr is.
Szívesen támogatunk olyan csapatokat,
akik az élmezõnyben játszanak. Ezúton
is szeretnénk gratulálni a csapatnak, az
edz õk  nek a sikerükhöz. Úgy gondolom,
ez a támogatás folytatódik a csapat és
a Swietelsky között – már zajlanak azok
a tárgyalások, amelyek a folytonossá-
got biztosítják.
Klampár Tibor, a CVSE-Swietelsky- We -
walka vezetõedzõje: – Gratulálok játé-
kosaimnak ehhez a szép szezonhoz!
Nagyon örülök, hogy idén is sikerült az
élen végeznünk. Igaz, a mai mérkõ zé -
sen egy kissé nehezen ment a játék, a
fiúk túlságosan kiengedtek, és majd-
nem ugrott a 100%-os mérlegünk. Et tõl
függetlenül úgy érzem, hogy az egész
szezon során kiegyensúlyozott volt a
csapat, és mindenkit dicséret illet.
Lindner Ádám egész évben azt nyújtot-
ta, amit az elsõ számú játékostól elvár
az ember, minden meccsen lehetett rá
számítani. Fazekas Péter játéka is kie-
gyensúlyozott volt, igaz, nála néha
elõfordult, hogy fejben elvesztett egy-
két meccset. Kriston Dani is maximáli-
san hozzátette a magáét a csapat ered-
ményeihez, és technikailag is sokat
fejlõdött. Két fiatal játékosunk, Talián
Csaba és Csupor Máté is belekóstolha-
tott az extraliga légkörébe, és bátran ál-
líthatom, egyikük sem vallott szégyent.
A Klubcsapatok Szuperligá já ban is ha-
talmas bravúrt értünk el, hisz a bronz-
meccs mindkét felvonásán két emberrel
álltunk ki, és így is megszereztük a har-

madik helyet. Köszönettel tartozunk
mindenkinek, aki bármilyen formában
is hozzájárult sikereinkhez! A hosszú
szezon után most 3–4 hét pihenõt kap-
nak a játékosok, és június végén meg-
kezdjük a felkészülést a következõ baj-
nokságra. 
Lindner Ádám: – Célkitûzésünket teljesí-
tettük, idén is bajnokok vagyunk. Na -
gyon boldog vagyok, hogy immár két-
szeres bajnoknak vallhatjuk magunkat.
Úgy érzem, a szezon során jól ment a
játék, egy-két gyengébb meccstõl elte-
kintve azt nyújtottam, ami elvárható
tõlem. Sajnos a térdsérülésem nagyon
rosszkor jött, hisz a nemzetközi kupa
bronzcsatáját ki kellett hagynom, de kü-
lön öröm számomra, hogy így is sikerült
megvédeni a tavalyi 3. helyünket.
Jelenleg úgy tûnik, hogy a következõ
szezonban már nem celldömölki színek-
ben lépek asztalhoz, nagy valószí -
nûséggel külföldön folytatom pályafu-
tásomat.
Fazekas Péter: – Nehéz meccsen va-
gyunk túl, de a végére azért bejött a pa-
pírforma. Hosszú szezon volt, de az ered-
ményeink igazolják, hogy nem hiába
dolgoztunk. Örülök, hogy megvédtük a
bajnoki címünket. A saját játékomat il-
letõen elégedett lehetek, hisz voltak
ugyan hullámvölgyeim, de amikor na-
gyon kellett a jó szereplés, akkor si került
hozni a kötelezõt. A bajnokság kön nyebb
volt, mint tavaly, hisz a me zõny je-
lentõsen meggyengült, nem is igazán
tudott minket megszorítani senki, talán
csak ma a Pécs, de ez betudható az utol-
só meccses formánknak. A KSZL-ben is
nagy bravúrt hajtottunk végre azáltal,
hogy – Ádám sérülése miatt – ketten
vertük meg a szlovákokat.
Kriston Dániel: – Nagyon boldog vagyok!
Elsõ celldömölki évem után itt lóg a baj-
noki arany a nyakamban. Amikor tavaly
nyáron ide igazoltam, azt a célt tûztem
ki magam elé, hogy hasznos tagja le-
gyek a csapatnak, és minél több mecs-
cset nyerjek. Úgy vélem, nincs miért
szégyenkeznem, hisz jól ment a játék.
Voltak nehéz csaták, fõleg a nemzetkö-
zi kupában, de ezek mind a fejlõ -
désemet szolgálták. Úgy érzem, hogy
az egész szezon alatt folyamatosan ja-
vult a játékom, rengeteget tanultam
Celldömölkön. Bízom ben ne, hogy
jövõre is mi emelhetjük ma gasba a baj-
noki serleget, bár Lindner Ádám helyére
nehéz lesz hasonló kvalitású játékost
igazolni. Köszönet mindenkinek, aki se-
gítette sikereinket!

«TMT – CSUKA L.



Bük – Celldömölki VSE 2-1 (1-0)
Bük, 100 nézõ NB III-as labdarúgó-
mérkõzés Bakony-csoport 28. forduló.
2011. május 28.
Vezette: Bálintfi István (Kajtár József,
Péntek Zsuzsanna).
Bük: Molnár P. – Németh, Varga,
Schre i ner, Pados – Kovács, Horváth
(Bolfán 75. p.), Szalai (Derdák 90. p.),
Föld vár sz ki – Molnár M., Tóth (Kocsis
Cs. 75. p.). Edzõ: Takács Gábor.
Celldömölk: Tóth J. – Süle, Gyõrvári, Ka -
zá ri B., Györkös – Mészáros (Sebestyén
R. 80. p.), Szilágyi, Kalcsó (Velencei B.
83. p.), Velencei T. – Gaál (Németh J.
80. p.), Kocsis. Edzõ: Velencei Tibor. 
Góllövõ: Németh Péter (46. p.) és
Molnár Milán (90. p.), illetve Pados
József (öngól 63. p.).
Kiállítva: Gyõrvári Gábor (65. p.).
Csorna – Celldömölki VSE 2-0 (1-0)
Csor na, NB III-as labdarúgó-mérkõzés
Bakony-csoport 29. forduló. 2011. júni-
us 4.
Vezette: Keszthelyi Tamás (Nagy
Gábor, Fülöp Zoltán).
Csorna: Lõre – Simita, Nagy, Jakab,
Csonka – Dorogi, Horváth (Fenyõ 74.
p.), Véghelyi (Kránitz 70. p.), Szigeti –
Varga Z. (Menyhárt 82. p.), Molnár.
Edzõ: Varga Péter.
Celldömölk: Tóth J. – Mayer (Gaál 66.
p.), Kazári, Györkös, Velencei T. –
Mészáros (Enyingi 76. p.), Csákvári,
Süle, Kalcsó, Sebestyén R. – Kocsis.
Edzõ: Velencei Tibor.

Góllövõ: Véghelyi Richárd (4. p.) és
Szigeti (50. p.)
Kiállítva: Velencei Tibor (78. p.).
Elmaradt a huszáros hajrá a pontvadá-
szatban, újabb két vereség a mérlegen.
A sorsolás szeszélye folytán az utolsó
négy meccset hasonszõrû, a kiesés el-
len menekülõ csapatok ellen játszhat-
juk, de amíg az õszi finisben a négy
meccsen kilenc pontot gyûj töt tünk, ad-
dig most a legjobb esetben is csak
majd négyet, ha legyõzzük az utolsó
fordulóban hazai pályán a Kõ szeg
együttesét. Akkor õsszel a jó finis azt
eredményezte, hogy a középme -
zõnyben végeztünk, most ez a rossz
sorozat azt, hogy kiesõ helyen végzünk
nagy eséllyel. Van még egy halvány re-
mény, amit természetesen meg kell
ragadni, de a sorsunk már nemcsak a
mi kezünkben van, hanem más mecs-
cseken is szerencsésen kell alakulnia az
eredménynek a mi szempontunkból
amellett, hogy – ahogy említettem már
–, gyõzelmi kényszerben vagyunk az
utolsó mérkõzésen. Az igazi probléma
nem a mostani két mérkõzéssel van,
hanem a hazai pályán elvesztett Rép -
celak elleni és a döntetlennel végzõ -
dött Várpalota elleni találkozóval, hogy
most csak a végjátékkal foglalkozzak.
Ha nincsenek ezek a pontvesztések,
nem kell belemenni Bükön egy ember-
hátrányos támadó játékba Gyõrvári
Gábor kiállítását követõen és a Csorna
sem egy csalódott, mentálisan szét-

esett társasággal találta volna magát
szemben. A büki csapat nagyon fiatal,
lehet, hogy sokuk elõtt szép karrier áll,
de a jelen egyértelmûen a celli játéko-
sok nagyobb tudásáról szólt. Az elsõ
félidõ túlnyomó része a hazaiak térfe-
lén zajlott, nem nagy gólhelyzetekkel,
hanem éppen csak akkorákkal, amivel
egyébként szerencsés esetben több
meccset is el lehet dönteni. Nem dön-
töttük el, helyette az elsõ félidõ hosz-
szabbításában kaptunk egy begyötört
gólt. Mivel gyõzelmi kényszerben vol-
tunk, középhátvédünk, Gyõrvári a má-
sodik félidõt már csatárként kezdte,
aminek meg is lett az eredménye, a
büki védõvel addig harcolt, míg az ön-
gólt vétett. Két perc múlva 11-eshez
juthattunk volna, de a lerántásáért
nem, a reklamálásáért viszont harsant
a sípszó és emberhátrányba kerültünk.
A Cell ennek ellenére nem állt be bek-
kelni, hanem megpróbálta a maga ja-
vára fordítani a meccset, így kinyílva
egy celli gólhelyzetbõl kontrázva, a Bük
szerezte meg a három pontot az utolsó
percben és menekült meg így a kie-
séstõl az utolsó elõtti pillanatban.
Aztán, hogy a tabellán elért eredmény
ellenére melyik csapat (nemcsak a Bük
és a Cell esetében) indul a következõ
szezonban is a harmadosztályban, nagy
kérdõjel. Mindenesetre a szezon zárul
június 11-én, szombaton és kez dõ dik
majd az új augusztus végén, hogy ki,
hol, mikor és miért, most nem érdekes,
csak egy a lényeg: az emelt fõ.

»DOTTO
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Új Kemenesalja  »  2011. 06. 10.

Gyõzelmi kényszerben

»  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

Futballfesztivál nyolcadszorra
A „VulkánFesztivál” Egyesület és a
„VulkánSport” Egyesület szervezésé-
ben idén június 24-e és 26-a között
kerül megrendezésre a VIII. Vulkán
Fut ball Fesztivál. A szervezõk öt kate-
góriában hirdették meg a tornát, ket-
tébontva a felnõtt férfi kategóriát
ama tõr és profi ágra, ezeken kívül a

már megszokott öregfiúk, Old Boys és
nõi kategóriában. A profi csapatokban
semmilyen megkötés nincs az igazo-
lásokat tekintve, az amatõrök között
NB-s és megyei I. osztályú játékosok
nem szerepelhetnek. A mérkõzésekre
a CVSE sporttelepén kerül sor zömé-
ben a mûfüves, de egyes mérkõzések

tekintetében a füves pályán. A felnõtt
férfi korosztály csapatait várhatóan
mindhárom napon láthatják majd a
kilátogatók. Az 1977 elõtt született
öregfiúk vasárnap lépnek pályára, a
hölgyek és az 1972 elõtt született Old
Boys-ok pedig szombaton. 

»DOTTO
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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-szolgál-
tatás 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 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 megren-
de 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 for-
má 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.

HIRDETMÉNY
Celldömölk Város Önkormányzata értékesíteni kívánja a tu-
lajdonában lévõ alábbi ingatlanait:
• Celldömölk, Zalka u. 56. I/3. sz. alatti 75 m2 nagyságú, 2+2
félszobás társasházi öröklakás és 16 m2 nagyságú garázs a
társasház tulajdonában álló épületrészekkel és eszmei tulaj-
doni hányaddal együtt. A lakás eladási ára: 9.000.000 Ft. A
garázs eladási ára: 1.200.000 Ft.
• Celldömölk, Temesvár u. 8. sz. alatti, 1156 m2 nagyságú
volt Mentõállomás ingatlana. Eladási ár: 10.000.000 Ft.
• Celldömölk, Vasvári Pál u. 6/a. sz. alatti 19 m2 nagyságú
garázs. Eladási ár: 1.000.000 Ft.
• Celldömölk, Mikes u. 18. sz. alatti társasház földszintjén lévõ
volt könyvtári helyiségek a társasház közös tulajdonában álló
88/1000 tulajdoni hányaddal együtt. A három egybenyitott
helyiség és vizesblokk területe összesen 74 m2 nagyságú.
Eladási ára: 5.000.000 Ft.
• Celldömölk, Búza J. u. 18. sz. alatti társasházi sorházas be-
építésû lakást a hozzá tartozó gépkocsi tárolóval, illetve a tár-
sasház közös tulajdonában álló tulajdoni hányaddal együtt.
Eladási ára: 12.535.000 Ft.
• Celldömölk, Búza J. u. 16. sz. alatti társasházi sorházas be-
építésû lakást a hozzá tartozó gépkocsi tárolóval, illetve a tár-
sasház közös tulajdonában álló tulajdoni hányaddal együtt.
Eladási ára: 11.990.000 Ft.
Celldömölk Város Önkormányzata bérbeadás céljából hirdeti a
tulajdonát képezõ Celldömölk, Vasvári Pál u. 6. sz. alatti 4. szá-
mú 18 m2 nagyságú gépkocsi tároló helyiséget. Bérleti díja:
6.840 Ft/hó. Az ingatlanok megtekinthetzõek: telefonon tör-
ténzõ elõzetes egyeztetés alapján munkanapokon 8.00–16.00
óráig. További felvilágosítás a polgármesteri hivatal vagyon-
kezelõjénél a 95/525-813-as telefonon kapható.

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

SSzzeezzoonnnnyyiittóó  
ssttrraannddppaarrtt ii

JJúniusúnius 18-18-án, szombatonán, szombaton
16.30–20.316.30–20.30 0 óráigóráig..

Zenét és hangulatot szolgáltat aZenét és hangulatot szolgáltat a
Koktél DuóKoktél Duó..

A programot színesíti A programot színesíti 
a Városi Általános Iskola ésa Városi Általános Iskola és
a KMKK mazsorett csoportjaa KMKK mazsorett csoportja
valamint a celldömölki valamint a celldömölki 
kötélugrók bemutatója.kötélugrók bemutatója.

Belépés felár nélküli fürdőbelépővelBelépés felár nélküli fürdőbelépővel!!



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.



Be je lent ke zés és in for má ció: 06 70/628-4960
Nyit va: hét fõ tõl pén te kig 10.00–12.00; 13.00–21.00
szom bat: 10.00–12.00; 14.00–21.00
va sár nap: 14.00–21.00

Május 30-tól egy hónapon keresztül minden
vásárolt zseton után egy percet ajándékba adunk.

Cell dö mölk
Szent há rom ság tér 6/a

Az autós-motoros iskola

INTENZÍV TANSZÜNETI
SZEMÉLYGÉPKOCSI-, MOTOR-

KERÉKPÁR- és MOPEDVEZETŐI
tanfolyamot indít:

június 16-án 17.00 órakor
CELLDÖMÖLKÖN

a Városi Általános Iskola
alsó tagozatos épületében

Jelentkezni lehet a helyszínen és
Kondics Balázsnál a 30/5265-481-en

Tájékoztatás:
94/511-951

www.topido.hu
Nsz: 18-0054-04


