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TANKOLJON MINDIG OLCSÓBBAN!
A Kolozsvári úti üzemanyagkúton 95-ös, E 85-ös benzin és diesel
üzemanyagok valamint autógáz LPG egész évben kedvezményes áron!
2011-ben is szeretettel állunk minden gépjárműtulajdonos rendelkezésére,
gépjárműveik kedvezményes üzemanyag-ellátása érdekében!

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

 SHOP szolgáltatások
 Online telefontöltés
 Autópálya-matrica eladás
 Bankkártyás fizetés
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» AKTUÁLIS

Tudnivalók a népszámlálásról
A 2011. évi népszámlálásról szóló 2009.
évi CXXXIX. törvény alapján – a népszámlálás végrehajtásáról szóló 305/
2010. (XII.23.) Korm. rendelet rendelkezéseit figyelembe véve – 2011. október
1. és október 31. között a Magyar Köztársaság területén a természetes személyekrõl és a lakásokról nép- és lakásszámlálást kell tartani. Ezzel kapcsolatosan kérdeztük a népszámlálási felelõst,
Baranyai Attiláné dr.-t.

»Kötelezõ-e a válaszadás mindenki
számára?
– Az adatszolgáltatás mindenki számára és minden kérdésre kötelezõ, kivételt képeznek ez alól az anyanyelvre, a
nemzetiségre, vallásra, egészségi állapotra, fogyatékosságra vonatkozó kérdések. A kötelezõ adatszolgáltatás
megtagadása a törvény szerint szabálysértés.
»Hogyan jutnak el a kérdõívek az adatszolgáltatókhoz?
– A számlálóbiztosok szeptember 27.
és 30. között valamennyi postaládába
bejuttatnak egy adatszolgáltató csomagot, amelyet mindenkinek meg kell
õriznie, hiszen az ebben található lakáskérdõív, illetve személyi kérdõív kerül a késõbbiekben kitöltésre, illetve az
internetes adatszolgáltatáshoz szükséges azonosító is ebben a csomagban
található.
»Milyen módon lehet a kérdõíveket kitölteni?
– Idén elõször október 1. és 16. között
az állampolgároknak lehetõségük van
adatot szolgáltatni interneten keresztül
a www.enepszamlalas.hu internetes
oldalon. Szintén ez alatt az idõszak
alatt lehetõség van papír alapú önkitöltésre is, ebben az esetben a szükséges számú személyi kérdõív a számlálóbiztostól beszerezhetõ, és azokat kitöltve az õ részére kell visszajuttatni. A
fentiek mellett lehetõség van a kérdõívek számlálóbiztos segítségével történõ kitöltésre is. Az ilyen módon történõ kitöltésre október 1. és október
31. között lesz lehetõség.
»Bonyolult-e a kérdések megválaszolása?
– A kérdõívek kérdései úgy vannak öszszeállítva, hogy erre egy általános mûveltségû felnõtt könnyen tudjon válaszolni. A kérdések egyszerûek, hiszen a
mindennapi életünk olyan alapvetõ tényezõit járják körül, mint az otthonunk,
a családunk, a munkánk, a kötõdéseink, az egészségünk. A kérdõív formai

kialakítása pedig egyértelmûen eligazítja a válaszadót a kérdések sorrendjében és a válaszok kiválasztásában,
beírásában.

A SZÁMLÁLÓBIZTOS KÖTELES FELMUTATNI IGAZOLVÁNYÁT

»Mi mindenre vonatkoznak a kérdések?
– A kérdõívek, hasonlóan a tíz évvel
ezelõttihez, alapvetõen két részre oszlanak: a lakásra és a személyi adatokra. A lakásra vonatkozóan válaszolni
kell egyebek mellett a lakcím esetleges pontosítására, az épülettípusra, az
építés évére, a lakás falazatának anyagára, a lakástulajdonlás formájára, a lakás területére és a helyiségek számára
vonatkozó kérdésekre, valamint meg
kell jelölni a fûtés módját, energiaforrását, a szennyvízelvezetés módját, illetve például azt is, hogy van-e melegvíz a lakhelyen. A személyi adatokra
vonatkozó kérdésekre adott válaszokban a születési hely és idõpont megjelölésén kívül ki kell tölteni azt is, hogy
a válaszadó élt-e életvitelszerûen Magyarországon kívül, van-e házastársa,
illetve élettársa, milyen iskolázottsággal rendelkezik, ha esetleg több diplomája van, azokat mikor szerezte, és
milyen nyelven beszél. Munkahelyével
kapcsolatban pontosan le kell írni, milyen jellegû munkát végez, mi a foglalkozása, és ha történetesen munkanélküli, keres-e munkát. Meg kell határoznia azt is, milyen közlekedési eszközzel
jár munkába, és mennyi idõ alatt ér
oda a lakhelyérõl. A személyi kérdõív
egy részén olyan kérdések szerepelnek, amelyekre fakultatív a válaszadás.
Ilyenek a nemzetiségi hovatartozásra,

anyanyelvre, baráti közösségben használt nyelvre és vallási felekezetre vonatkozó kérdések. Ezenkívül arra sem
kötelezõ válaszolni, hogy mely tartós
betegségben vagy fogyatékosságban
szenved az állampolgár, és hogy ennek
esetleges megléte akadályozza-e õt
valamilyen tevékenység végzésében.
»Hogyan azonosítható a számlálóbiztos
személye?
– Az adatszolgáltató a számára eljuttatott adatszolgáltató csomagra felírva
elõre megkapja az õt felkeresõ számlálóbiztos nevét és népszámlálási igazolványának azonosítószámát, így a becsöngetõ számlálóbiztost azonosítani
tudja, de kérheti tõle, hogy igazolja
magát személyét azonosító igazolvánnyal is. Ha megváltozna a számlálóbiztos személye, errõl a lakók tájékoztatást kapnak (értesítõlevélen vagy
a házban kihelyezett plakáton). Az öszszeíró nevét, illetve az esetleges változást a népszámlálás idõszakában mûködõ információs telefonvonalon (zöld
számon) is ellenõrizni lehet.
»LOSONCZ ANDREA

MEGHÍVÓ
„A közösségi élet és gazdaság
élénkítése a belváros infrastrukturális fejlesztése révén” Celldömölkön
LAKOSSÁGI FÓRUMOK
Celldömölk Város Önkormányzata
2011. szeptember 30-án (pénteken) 17.00 órától és október 7én (pénteken) 17.00 órától Lakossági fórumot tart, amely
során bejárjuk a fejlesztési területet és bemutatjuk a megvalósult
fejlesztéseket.
Találkozó a Városháza előtt.
Bármilyen kérdés vagy észrevétel
esetén kérjük, lépjen kapcsolatba
velünk az alábbi elérhetőségek
valamelyikén:
Burján Szabolcs pályázati referens
+36 95 525 829,
kocsis.orsolya@celldomolk.hu
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NÉPSZÁMLÁS
Körzet
sorszáma

Körzethez tartozó
közterületek

Házszám
(páratlan
oldal)

Házszám
(páros
oldal)

«

Számlálóbiztos

1.

Nagy Sándor tér

3.

Kovácsné Horváth Andrea

2.

Szalóky S. u

1.

Horváth Zoltánné

3.

Nemesdömölki u.

15.

–

Horváth Zoltánné

4.

Sági u.

–

56.

Kovácsné Horváth Andrea

5.

Temesvár u.

5/A

6.

Gábor Á. u.
Mikes u.
Szalóky S. u.

17–23.
–
3.

–
16–24.
4.

Tulok Gabriella

Építõk útja
Fûztõi B. u.
Gábor Á. u.
Riczinger u.
Sági u.

1–7.
1–13.
25–31.
1–13.
53–67.

2–6.
–
40.
2–12.
48–70.

Szabóné Tulok Katalin

Arad u.
Belovári u.
Gábor Á. u.
Mikes K. u.
Szalóky S.

–
1–5.
1–15.
–
1.

2–10/B
2–6.
2–38.
8–10.
–

Velner Péterné

Hunyadi u.
Kodály Z. u.
Sági u.
Tátra u.
Temesvár u.

1.
1.
25–51/B
1–5.
–

–
2.
22–46/A Stári Lászlóné
–
2–18.

Árvalányhaj u.
Fûztõi B. u.
Hársfa u.
Hunyadi u.
Kodály Z. u.
Tátra u.

1–13.
–
1–3.
3–9.
3–5.
–

–
2–12.
–
–
4–6.
2–4.

Hámán Kató u.
Ifjúság tér
Temesvár u.

–
3–5.
3–9.

2–18.
2–6.
–

Lendvay István Lászlóné

Dr. Géfin Lajos tér
Ifjúság tér
Sági u.

1–15.
1.
1–3/A

2–12.
–
–

Tolnai Margit

13.

Sági u.

5–9.

–

Lukács Erzsébet

14.

Sági u.

11–21.

16–18.

Somogyi Beáta Kinga

15.

Kisfaludy u.
Sági u.
Vasvári Pál utca

1–3.
–
–

–
2–14.
8–10/B

Kovácsné Horváth Andrea

Budai N. Antal u.
Kossuth Lajos u.
Wesselényi u.

7–31.
–
1–15.

8–20.
2–12.
6–8.

Kuthi Márta

Bajcsy-Zsilinszky u.
Bem József u.
Eötvös Loránd u.
Heiner Kálmán u.
Kankalin u.
Kökörcsin u.
Kõtörõ u.
Kráter u.
Mátyás király u.
Sikló u.

–
–
1–19.
1–7.
–
1–11.
1–15.
1–25.
–
1–7.

4–46.
2–18.
2–16.
2–6.
2–10.
2–12.
2–18.
2–20.
36–56.
2–12.

Enyinginé dr. Batári
Borbála

Eötvös Loránd u.
Kankalin u.
Kõtörõ u.
Kráter u.
Mátyás király u.
Sikló u.
Uzsabánya u.
Vak Béla u.

21–27.
1–9.
17–31.
27–37.
1–91.
–
–
1–35.

18–26.
–
20–50.
22–32.
58–66.
14–28.
2–18.
2–16.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

16.

17.

18.

4

Új Kemenesalja » 2011. 09. 23.
Körzet
sorszáma

19.

Házszám
(páratlan
oldal)

Házszám
(páros
oldal)

Számlálóbiztos

Bem József u.
Dobó Katalin u.
Erdõalja u.
Hegyi u.
Jókai Mór u.
Martinovics u.
Móricz Zsigmond u.

1–9.
1–21.
1–5.
25–53.
–
1–33.
1–33.

–
2–34.
2–6.
36–58.
4–6.
2–24.
2–32.

Géczy Zoltánné

Bajcsy–Zsilinszky u.
Hegyi u.
Mátyás király u.
Sági u.

1–33.
1–23.
–
113–219.

–
2–34.
2–34.
–

Boznánszky Lászlóné

21.

Kertalja u.
Kresznerics u.
Liszt Ferenc u.
Marx Károly u.
Puskin u.
Sági u.

1–11.
1–33.
1–29.
–
1–17.
–

2–28.
–
2–28.
Szabados Ferencné
2–62.
–
116–164.

22.

Kresznerics u.
Lõtér u.
Marx K. u.
Puskin u.
Sági u.
Sport u.
Tó u.
Újvilág u.

–
–
39–77.
–
101–111.
1–1/A
1.
1–23.

2–38.
–
64–90.
2–40.
72–114.
2–4.
–
2–36.

Szép Zsoltné

23.

Barátság u.
Fazekas M. u.
Marx K. u.
Táncsics M. u.

1–23.
–
1–37.
1–35.

2–32.
2–28.
–
2–76.

Szalainé Pongrácz
Andrea

24.

Béke u.
Fazekas M. u.
Sági u.
Somogyi B. u.

1–3.
1–29.
–
1–37.

2–16.
–
166–212. Geiger Istvánné
2–32.

25.

Ady E. u.
Arany J. u.
Bartók B. u.
Batthyány u.
Kölcsey F. u.
Kolozsvár u.
Koptik O. u.
Nagyvárad u.
Pórdömölk
Radnóti

39–57.
1–45.
19–37.
19–21.
–
31–57.
61–71.
–
3–13.
1–37.

42–62.
2–8.
44–50.
–
2–10.
14–20.
58.
2–28/A
2–6.
2–10.

26.

Április 4. u.
Csokonai u.
Gyár u.
Kisdobos u.
Május 1.
Mikes K. u.
Sági u.
Úttörõ u.

1–5.
31–53.
1.
1–29.
17–23.
23–43.
69–99.
–

2–4.
32–66/A
–
2–8.
Lampért Kálmánné
–
–
–
2–26.

27.

Arad u.
Arany János u.
Csokonai u.
Kassa u.
Május 1. u.
Mesteri u.
Mikes Kelemen u.
Ságvári u.
Szalóky Sándor u.
Úttörõ u.

13–23.
–
3–29.
3–15.
1–9.
–
7–21.
–
–
1–27.

12–18.
28.
8–30.
14–22.
2–26.
2–10.
12–14.
2–14.
2.
–

Tulok Gabriella
20.

Németh Béláné

Treiber Zita

Körzethez tartozó
közterületek

Horváth Zoltánné

Kovácsné Gersey
Ildikó
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Körzet
sorszáma

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Körzethez tartozó
közterületek

Házszám
(páratlan
oldal)

Házszám
(páros
oldal)

Számlálóbiztos

Ady Endre u.
Arany János u.
Batthyány u.
Csokonai u.
Kassa u.
Kolozsvár u.
Koptik Odó u.
Május 1. u.
Mesteri u.
Ságvári u.
Uzsok u.

–
47–69.
31–41.
1–1/B
–
13–29.
39–59.
11–15.
1–19.
1–13.
1–17.

24–40.
16–42.
38–42.
–
24.
4–12.
16–56.
–
–
–
–

Arad u.
Csokonai u.
Hámán Kató u.
József Attila u.
Kassa u.
Kolozsvár u.
Koptik Odó u.
Mikes Kelemen u.
Széchenyi u.
Temesvár u.
Uzsok u.

1–11.
–
1–21.
–
1–1.
1–11.
1–17.
1–5.
–
11–11/A
–

–
2–6.
–
2.
2–12.
2.
2–14.
2–6.
2–16.
–
2–8.

Sali Lászlóné

Ady Endre u.
Árpád u.
Bartók Béla u.
Batthyány u.
Deák Ferenc u.
József Attila u.
Koptik Odó u.
Petõfi u.
Rákóczi u.
Széchenyi u.

1–3.
19–31.
1–5.
–
15–27.
1–13.
19–37.
13–35.
–
17–33.

2–12.
–
2–10.
32–36.
16–30.
–
–
14–38.
12–28.
18–20.

Molnár Nóra Kata

Ady Endre u.
Arany János u.
Bartók Béla u.
Batthyány u.
Kölcsey u.
Petõfi u.
Széchenyi u.

5–37.
–
7–17.
11–29.
1–11.
17–27.
–

–
10–14/A
12–42.
14–30.
Kovács Károlyné
–
–
22/A–56.

Baross u.
Batthyány u.
Bercsényi u.
Bocskai u.
Buza János
Nemesdömölk u.
Ostffy tér
Petõfi u.
Rákóczi u.
Széchenyi u.

39–57.
1–9.
1–11.
–
–
1–19.
5–9.
1–11.
29–45.
35–43.

22–34.
2–12.
2–26.
2–10.
2–22.
–
6–8.
–
–
–

Árpád u.
Baross u.
Bocskai u.
Búza János u.
Deák Ferenc u.
Esze Tamás u.
Kinizsi u.
Petõfi u.
Rákóczi u.

1–17.
1–35.
–
1–9.

Árpád u.
Berzsenyi u.
Dózsa György u.
Kossuth Lajos u.
Rákóczi Ferenc u.
Szabadság tér
Széchenyi u.
Wesselényi u.

–
1–17.
1–35.
1–1/C
1–15.
1.
13–15/A
–

–
2–20.
102/1.
–
1/A–13/A 2–14.
1–61/2. 2–20.
1–15.
2–12.
–
2–12/B
17–27.
–
2–34.
2–12.
–
–
2–10.
–
–
2–4.

» NÉPSZÁMLÁS
Körzet
sorszáma

35.

Gerencsér Károlyné

Számlálóbiztos

2–12.
2–26.
8–34.
–
–

36.

Hársfa u.
Hunyadi u.
Kisfaludy u.
Sági u.
Tompa M. u.
Vasvári P. u.
Vörösmarty u.

–
11–23.
5–23.
–
–
1–17.
1–33.

2–6.
2–16.
–
20–20/A Nagy Sándorné
2–18.
2–6.
–

37.

Akácfa u.
Hunyadi u.
Tompa M. u.
Vörösmarty u.
Zalka M. u.

3–27.
25–37.
15–23.
–
17–77.

2–80.
–
20–22.
2–46.
–

Falusiné Magyar Csilla

Hunyadi u.
Móritz S. u.
Óvoda köz
Vágány u.
Vasút u.
Zalka M. u.
Zrínyi u.

39–59.
1–23.
1–3.
1–7/A
1–31.
1–15.
1–7.

18–36.
2–22.
–
2–6.
2–10.
2–82.
2–6.

Farkas Józsefné

Budai N. Antal u.
Dózsa Gy. u.
Kossuth Lajos u.
Szabadság tér
Széchenyi u.

1–5.
–
3–15.
–
3.

2–6.
2–20.
–
2.
–

Csákvári Zsoltné

Bocskai u.
Esze Tamás u.
Horváth Elek u.
Kinizsi u.
Nagyvárad u.
Nemesdömölk u.
Ostffy tér

1–21.
–
1–27.
17–23.
1–35.
–
1–3.

–
22–26.
2–40/A
14–16.
–
2–24.
2–4/A

Finta Zoltán Miklósné

41.

Gayer Gyula tér
Hollósy tér
Kisfaludy u.
Nagy Sándor tér
Szentháromság t.
Szomraky u.

1–7.
9.
–
1–15.
1–7.
1–9.

2–6.
8.
2–12.
2–16.
2–8.
2–4.

42.

Hollósy tér
Király J. u.
Kossuth L. u.
Széchenyi u.

1–7.
1–13.
–
1.

2–6.
2–30.
14–18.
–

Zsámboki Zoltán

Bokodi u.
Hegyalja u.
Izsákfa út
Kódó u.

1–51.
1–43.
1–53.
1–13.

2–44.
2–40.
2–50.
2–4.

Lónainé Kondics
Zsuzsanna

40.

43.

Nagy Tímea

Házszám
(páros
oldal)

–
1–27.
5–17.
1–13/A
35–63.

39.

Horváth Ágnes

Házszám
(páratlan
oldal)

Árvalányhaj u.
Balassi B. u.
Hársfa u.
Tompa M. u.
Vörösmarty u.

38.

Gaál Jánosné

Körzethez tartozó
közterületek

Udvardy Szilvia
Veronika

Hajdu Ibolya

44.

Bokodpuszta major

45.

Celldömölk Rendezõ pályaudvar

46.

Botond u.
Pápai u.
Pozsony u.

47.

Krisztina csárda

Szép Zsoltné

48.

Ság hegy Fogadó

Szép Zsoltné

49.

Ság hegy

Szép Zsoltné

50.

Sándorháza major

Szép Zsoltné

Lónainé Kondics
Zsuzsanna

1–9.
1–23.
1–17.

Farkas Józsefné
2–10.
4–32.
2–16.

Schimmerné Gérczei
Ilona
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Élen a számítástechnikában: Pannon Pipics Kft.
Információrobbanás, digitalizáció és internet. Felgyorsult világunkban nap
mint nap találkozhatunk ezekkel a fogalmakkal, akarva-akaratlanul életünk
részévé válik a számítástechnika, és
élünk is a modernizáció adta lehetõségekkel. A Pannon Pipics Kft. tevékenysége a számítástechnikai szolgáltatások széles repertoárját lefedi, 15 éve
áll a hazai számítástechnika élvonalában. A vállalkozás kezdeteirõl és jelenérõl Pipics Csabát, a társaság alapítóját és tulajdonosát kérdeztük.

»Hogyan emlékezik vissza a kezdetekre?
– A diákévek után szakmámban maradva, a családi ház garázsában számítástechnikával kezdtem el foglalkozni
vállalkozóként. Egy év után a városban
sikerült bérelni egy üzlethelyiséget és
ott folytatni a tevékenységet gazdasági társaság formájában. Rövid idõn belül, 1998-ban már Sárváron is létesült
fióktelephely, ami azóta felújítva ma is
üzemel.
»Hogyan alakult a késõbbiekben a számítástechnikai kereskedelem?
– A vállalkozás szinte együtt fejlõdött a
hazánkban akkor még csak kialakulóban lévõ számítástechnikai kereskedelemmel. Az akkori partnerek mára már
hazánk vezetõ számítástechnikai kereskedõi lettek, kialakítva a magyar
számítástechnikai kereskedelmi kultúrát. Segítségükkel kiterjedt webáruházrendszerrel, országos számítástechnikai
hálózat tagjaként „bestbyte” partner
vagyunk.
»A Vodafone partnereként is ismerhetjük a Pannon Pipics Kft.-t…
– 1999-ben, az akkor induló Vodafone
Magyarország hivatalos partnereként
léptünk a helyi piacra, kiegészítve az
addigi tevékenységet. Egy nemzetközi
tapasztalatokkal rendelkezõ mobilkommunikációs vállalat állandó követelményei mellett is, mára már elmondhatjuk, hogy együtt ünnepelhettük a
Vodafone-nal 10 éves születésnapját.
Ezen idõszak alatt többször újultunk
meg mind megjelenésben mind pedig
belsõ szervezetben.
»Milyen szolgáltatásokkal bõvült a társaság az évek alatt?
– További lehetõségek után kutatva különbözõ elektronikai rendszerekkel ismerkedtünk meg, így kialakítva egy
külön üzletágat a cégen belül, mely
számos elektronikai referenciát mondhat magáénak. Ennek keretében kü-
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lönbözõ tûzjelzõ rendszerek, vagyonvédelmi és kamerarendszerek, komplex fürdõbeléptetõk kerültek sikeres kivitelezésre. Ez az üzletág késõbb kiszervezésre került a cégbõl, és egy
másik vonal alakult ki helyette. A vezetékes számítógép-hálózatok és optikai hálózatok telepítése továbbra is tevékenységi körben maradt.
»Majd a késõbbiekben…
– A szervizben láttam még lehetõséget, így került kialakításra szerviz-expressz szolgáltatásunk, melynek keretén
belül nagyvállalatoknak nyújtunk átalánydíjas és eseti karbantartásokat magas rendelkezésre állású színvonalon,
alapvetõen távfelügyelettel. 2002-ben
a kommunikáció és internet rohamos
terjedését felismerve a modemes korszak után saját infrastruktúrájú internet-szolgáltatás indítása következett. A
kockázatos és fõként költséges internet-szolgáltatás indítása Sárváron vált
valósággá. Azóta infrastruktúránkat pályázati források felhasználásával kiterjesztettük több mint 60 kistelepülésre
a régióból. A hálózatban fõként szélessávú ellátottságban elmaradott települések lefedettsége volt a feladatunk.
»Városunkban is elérhetõ ez a fajta internet szolgáltatás?
– Celldömölkön nincs saját szolgáltatásunk, itt a telefontársaság nagykereskedelmi partnereként tudunk biztosítani ADSL internet-elõfizetést. A hálózat
fenntartása, üzemeltetése, állandó fejlesztése nem kis kihívás számunkra,
ezt karbantartó csapat és állandó alvállalkozók végzik. A kiélezõdött sávszélesség-növelési harcban technológiai
hátrányból nehéz helytállni, a meglévõ
elõfizetõknek is egyre kedvezõbb áron
kell kínálni egyre nagyobb sávszélességeket.
»És mirõl árulkodnak a számok?
– Nyilvános hivatalos gazdasági adatok
alapján az éves árbevételeket tekintve,
Vas megye legnagyobb számítástechnikai vállalkozása a Pannon Pipics Kft.
Az elmúlt öt évet vizsgálva, megyénk-

ben cégünk minden évben az elsõ helyen, a legnagyobb számítástechnikai
vállalkozásként végzett. Ebben az üzletágban általános tendencia, hogy évrõl évre csökken az árbevétel, cégünknél az árbevételkiesés kisebb, mint a
többi piaci szereplõnél.
»Milyen tervek jelennek meg a jövõre
vonatkozóan?
– Mindenekelõtt a meglévõ pozíciónk
megtartása a fõ cél. Az egyre fokozódó
gazdasági helyzetben és az egyre szûkülõ piacon nehéz újra és újra hozni a
tavalyi számokat. A kiesõ árbevétel
pótlására mindig újabb lehetõségek
után kell kutatni. Célunk a szolgáltatási minõség javítása és belsõ szervezetünk erõsítése. Ezt erõsítve adtunk be
pályázatot vállalatirányítási rendszer
bevezetésére, melyre már régóta nagy
szükségünk lenne. Másik beadott pályázatunk a jelenlegi telephelyünk további fejlesztése, melyben sikeres elbírálás esetén 1500 m2 irodaházzá bõvülhet jelenlegi székhelyünk, de kedvezõtlen döntés esetére is van kisebb
léptékû bõvítési terv. Internetes üzletágunkba is tervezünk pályázni, mely
egy nagymértékû projekt, így csakis
pályázati támogatással valósulhat meg
sikeresen.
»A városmag-rehabilitációs program
konzorciumi tagjaként újabb terv látszik megvalósulni. Mit lehet tudni a
projektrõl?
– 2006-ban került tulajdonunkba a Kapuszín-ház. Az akkori üzlet gyors felújítását követõen 2008-ban kezdõdött
meg a teljes átalakítás. Az átalakítás
önerõs beruházás, ezért is készült több
évig. 2010-ben a városmag-rehabilitációs program konzorciumi tagjaként
ítéltek pályázati támogatást, a projekt
méreteit tekintve kis mértékben, ötmillió forintot utófinanszírozással. A Kapuszín-ház felújítását vállaltuk, melyben három üzletet és egy vendéglátó
egységet hozunk létre, amely vendégszobák kialakítását jelenti. A munkálatok csaknem teljesen elkészültek, egykét kisebb tennivaló akad még, a használatbavétel folyamatban van. 900 m2
került teljes felújításra, melynek csak
kisebb része lehetett a pályázat része.
Természetesen ennek is örülünk, megköszönve a kapott támogatást, melynek nagy részét az épület körül kialakított gyalogutak teljes körû felújítására
és újabb építésre fordítottuk.
»VAJDA ZSUZSA
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„Máriához, drága Szûzanyánkhoz, tisztelettel járulunk…”
Dr. Németh Norbert atya, szombathelyi
egyetemi lelkész mutatta be. Este pedig a Pesti Jézus Szíve templom Musica
Sacra kórusának elõadásában Handel:
Messisás oratóriumát hallgathatták
meg az érdeklõdõk. A vasárnapi búcsúi
nagymisén a szentbeszédet Dr. Varga
István, a veszprémi Boldog Gizella
Szeminárium rektora tartotta. Beszédében kiemelt szerepet kaptak Szûz
Mária erényei, melyekre a mai kor emberének is szüksége van.
A búcsú egyházi eseményeinek zárásaként Kirner Antal Zoltán és Nagy Péter
plébános megáldották az eredeti helyén felállított Szent István zarándok
kutat.
»ILCSIK RENÁTA

Több, mint 250 éve már, hogy zarándokok érkeznek városunkba, a katolikus kegytemplomba Szûzanyánkhoz járulni, elõtte imádkozni. A hívõket idén
a gyülekezet új plébánosa, Kirner Antal
Zoltán fogadta, aki az elsõ búcsúját
szervezhette meg Celldömölkön. Zoltán
atya kérdésünkre elmondta, hogy nagyon meg volt hatódva az elsõ búcsú
kapcsán, mert nem igazán tudta, hogy
mi vár rá. Meglepte a hívõk és a zarándokok nagy létszáma, akik nemcsak a
környezõ településekrõl, hanem Zala,
Gyõr-Sopron és Pest megyébõl is érkeztek. Az egyházi programok szombaton délután a diákok szentmiséjével
kezdõdtek, majd az ünnepi szentmisét

Kútszentelés

„Mélységes mély a múltnak kútja. Ne
mondjuk inkább feneketlennek? [...]
Mert [...] minél mélyebben fürkészünk, minél messzebbre hatolunk és
tapogatózunk, a kezdeti alapok tökéletesen megmérhetetlennek bizonyulnak, s mérõónunk elõl, bármilyen kalandos távolságokba gombolyítjuk alá
zsinegét, mindig újra és tovább húzódnak vissza a feneketlenségbe.
Találóan mondhatjuk itt, hogy »újra és
tovább«, mert kutató buzgalmunkkal a
kikutathatatlan incselkedõ játékot ûz,
látszatmegállókat és úticélokat kínál,
melyek mögött, amint elértük õket,
újabb szakaszok tárulnak fel…” – kezdte avató beszédét 2011. szeptember
11-én Söptei Józsefné alpolgármesterasszony. A Berzsenyi-ház (ma: lottózó)
elõtt álló Szent István-zarándokkutat
az önkormányzat újíttatta fel, és Kirner
Antal Zoltán valamint Nagy Péter plébánosok szentelték meg. Az eseményen közremûködött Mód Marcell, a
Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola tanulója. A Mária-búcsúra érkezõ zarándokok a kút vizével frissíthették magukat a nyárias hõségben.
»LA

Ismét mûködik a Szent István-kút
Amikor a 60-as években folyamatba
került Celldömölk ivóvízellátása, és
megtörtént az utcai kutak telepítése, a
feleslegessé vált köztéri kutakat megszüntették. Erre a sorsra jutott a díszesebb kivitelezésû Szent István-kút
is. Szerencsére a kút díszítõ elemét
megõrizték… és 1991-ben augusztus
20-ára az önkormányzat… ismét mûködõképessé tette.
A község területén az 1920-as években
mintegy 700 ásott kútból csupán a zárda kútjának vizét találták jó minõségûnek. A nagyközség számára kellõ
mennyiségû, jó minõségû ivóvíz nyerése volt a cél. A községi elöljáróság a
célnak megfelelõ kút fúrásával Steiner
Miksa vállalkozót bízta meg. A kút helyét a Szentháromság tér sarkán, az
apátsági épület elõtt jelölték ki. A munkálatokat 1929. június elején kezdték
el, és december elején fejezték be,
pontosabban a kísérlet kudarccal végzõdött. Itt most nem részletezve a különbözõ mélységû földréteg vizsgálati
eredményeit, a vállalkozó 303 méter
mélységig jutott. Ezen a ponton iszapos
homokréteg elzárta a csövet, és elfogyott a pénz is. A munkálatokat befejezték, a csöveket kihúzták. A szakértõi
vélemény szerint a vállalkozó nem ismerte a környék „hidrotechnikai” viszonyait. A szakértelem hiánya a községet és az államot igen jelentõs, 1718 ezer pengõs kiadásba sodorta, mert
a víznyerésre alkalmas rétegeket a vállalkozó nem is vizsgálta… A nagy felháborodást kiváltó sikertelen kútfúrás,
amely egyébként hivatva lett volna a

fürdõ ellátására is, egy idõ után visszavetette a hasznosnak induló kezdeményezést. A községháza környékén tartózkodó munkanélküliek egy keresztet
helyeztek a fúrás helyére, amire azt írták: ide temették a dolgozók kenyerét.
A jó ivóvíz ügye ugyan halasztást szenvedett, de elodázni már nem lehetett.
1937 novemberére államsegéllyel a
posta elõtti kis parkban, szemben a
Kossuth utcával, három hét alatt végeztek a fúrással. Harmincegy méter
mélyrõl ivásra kitûnõen alkalmas vizet
találtak a Közegészségügyi Intézet
szakemberei. A sikeren felbuzdulva a
község saját költségén az említett
cégtõl, a volt pártbizottság elõtti parkban még egy kutat fúratott, és a szentévre való tekintettel Szent István-kútnak nevezték el… A harmadik, 66 méter mély kutat a vármegye fúratta a
fõszolgabírói hivatal – ma rendõrség –
elõtti parkban. A negyediket Szabó
János malomtulajdonos készítette az
evangélikus lelkészlakás udvarán. A kút
108 méter mélyrõl, mert vizét az utcára is kivezették, így a dömölki lakosság
is jó ivóvízhez is jutott. Az ötödik mélyfúrású kutat szintén Szabó János készíttette a kórház udvarán, ahol 38 méter
mélyrõl jó és bõséges vizet nyertek. A
néhány hónap alatt elkészült öt kút
költsége mintegy tízezer pengõbe került. Lényegesen kevesebbe, mint a sikertelen fúrás.
RÉSZLETEK AZ ÚJ KEMENESALJA 1991. 09. LAPSZÁMÁBAN MEGJELENT CIKKBõL
»KÁLDOS GYULA
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Apáczai Kiadó – Magyar Termék Nagydíj

Az idei évben is Magyar Termék Nagydíjas a celldömölki Apáczai Kiadó. Ezúttal az Apáczai Tudástár elnevezésû interaktív oktatási rendszerért ítélték oda
ezt az elismerést. Ez immáron az ötödik Magyar Termék Nagydíja a kiadónak. Az országban egyedüli könyvkiadóként öt éven keresztül minden évben megkapta ezt az elismerést. Elsõként 2007-ben az alsó tagozatos tankönyvcsaládért, rá egy évre az interaktív tananyagokért, 2009-ben pedig a
felsõ tagozatos tankönyvekért járt az
említett díj. A tavalyi évben a CamBoard elnevezésû interaktív táblát pótló taneszköz nyerte el, az idén pedig az
Apáczai Tudástár interaktív oktatási
rendszer kapta meg a Magyar Termék
Nagydíjat. Esztergályos Jenõ ügyvezetõ
igazgató kiemelte: az Apáczai Tudástár
egy komplex oktatási rendszer, amely
magába foglalja azt a teljes digitális

tartalmat, ami egy interaktív oktatáshoz szükséges. Azok a pedagógusok,
akik az Apáczai Kiadó könyveibõl tanítanak, egyéves idõkorláttal megkapják
a rendszert, de lehetõség van a Tudástár korlátlan használatra jogosító megvásárlására is. Az Apáczai Tudástár jelenleg öt modult tartalmaz, és folyamatosan bõvül. Némethné Berki Veronika mérnök-informatikus elmondta: a
rendszerben a népszerû közösségi oldalakhoz hasonlóan tudnak kapcsolatot
tartani egymással a pedagógusok és a
diákok. Többek között lehet chatelni,
blogot írni. Természetesen a rendszer
használatához regisztrálni kell. Nagyon fontos funkciója még a Tudástárnak a tartalom és az internetes tanulmányi verseny, ez utóbbi jelenleg a
Szivárvány gyermekújsághoz kapcsolódva mûködik. A rendszerhez tartozik
még egy online interaktív tábla. Ez egy
olyan szoftver, melynek kezelését nagyon könnyû elsajátítani, egyszerû a
használata és bármely interaktív táblán
alkalmazható. Az Apáczai Tudástár
nemcsak az iskolában, hanem otthon is
használható. A rendszer várhatóan
2012. január elsejétõl bõvül az e-világ
nevû, tananyagtartalomra épülõ online
játékkal.
»PH

Civilek az egészségért
Egy hónappal az életmódtábor után
sporttábort szervezett az Együtt Celldömölk Városért Egyesület. Augusztus 22.
és 27. között minden nap más-más
sportolási lehetõség várta a résztvevõket. Az egyesület a Társadalmi
Megújulás Operatív Program „Egészségre nevelõ és szemléletformáló életmódprogramok” címû pályázatának
keretében bonyolította le második
nyári táborát. Míg az életmódtábor az
alsó tagozatosoknak szólt, a sporttáborba a felsõsöket várták. A huszonnégy
résztvevõ egy héten keresztül ismerkedhetett a különféle sportokkal és tanulhatta meg a rendszeres mozgás,
sportolás fontosságát. Az elsõ nap bemelegítõ játékokkal indult, a továbbiakban a kézilabda, futball, tenisz sportágak kerültek elõtérbe. A tábor utolsó
két napjában pedig futóverseny és Ság
hegyi túra várt a résztvevõkre.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
az Együtt Celldömölk Városért Egyesületnek, hogy segítségükkel létrejöhetett
a sporttábor augusztus 22–27-ig. A
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gyermekeknek nagyon színes programot nyújtottak, és sokféle sportágban
kipróbálhatták magukat. Továbbá szeretnénk megköszönni a táborban résztvevõ tanároknak, és a Vulkán Gyógy- és
Élményfürdõnek a közremûködést.
»A TÁBORBAN RÉSZTVEVõ GYEREKEK SZÜLEI
Szeretnénk megköszönni a sporttábor
minden pedagógusának és szervezõjének munkáját, tevékenységét. A sport
a játék alatt tanítja meg az embert öszszetartásra, kitartásra, gyors elhatározásra, tisztességre, nemes küzdelemre.
A sporttáborban résztvevõ gyerekekkel
együtt nagyon jól éreztük magunkat.
Minden délben finom ebédet kaptunk,
délutánonként pedig a strandon pihentük ki a délelõtti fáradalmakat.
»KISS GERGõ VÁI ALSÓSÁGI TAGISKOLA 7. OSZTÁLY
•••

Az Együtt Celldömölk Városért Egyesület a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-20100905 pályázatán elnyert „Együtt
Celldömölk Város Egészségéért” címû
projektjének keretében egészségügyi

A II. Nemzetközi Bábtalálkozó
Celldömölk programja
Szeptember 23. (péntek) 10.00 óra – Ünnepélyes megnyitó. Köszöntõt mond:
Söptei Józsefné, Celldömölk Város alpolgármestere.
10.00–16.00 óra – Egész nap bábszínház –
elõadások kicsiknek és nagyoknak.
10.00–12.00 óra
• Pingvin Tánciskola – Tücsök Bábcsoport
(Celldömölk)
• Kolontos Palkó – Boglári Játékszín Bábcsoportja (Balatonboglár)
• A hernyó és a lepke – Tücsök Bábcsoport
(Celldömölk)
• Az engedetlen napraforgó – Lellei Színjátszók Aprókák csoportja (Balatonlelle)
• Az eltévedt kiscica – Lellei Színjátszók
Picurkák csoportja (Balatonlelle)
14.00–16.00 óra
• Négy cigánylegény mesterségének
haszna – Tücsök Bábcsoport (Celldömölk)
• Micsoda fa – Mákvirágok (Székesfehérvár)
• Békatánc – Tücsök Bábcsoport (Celldömölk)
• Pletykás libák – Ultraviolák Bábcsoport
(Celldömölk).
Helyszín: a KMKK színházterme.
Szeptember 24. (szombat) 09.00 óra –
Báb-játszóház Helyszín: a KMKK galériája.

elõadások sorát bonyolítja le. Az egészséges életmódot célzó programsorozatban minden korosztályra gondoltak.
Szeptember 7-én dr. Várkonyi János
tüdõgyógyász fõorvos volt a meghívott
vendég, aki az asztma megelõzésérõl
tartott elõadást az érdeklõdõknek. A
több témakört felölelõ, vetített képes,
szemléltetõ elõadás során a légutak
krónikus, gyulladásos megbetegedésének kialakulásával, elõfordulási gyakoriságával, diagnosztizálásával, típusaival, kezelésével ismerkedhettek meg a
résztvevõk. A szeptember 14-i rendezvényen dr. Kovács Zoltán háziorvos beszélt az idõskori cukorbetegség megelõzésérõl hallgatóságának. Elõadásában a cukorbetegséget a 21. század
egyik legjelentõsebb népegészségügyi
betegségének tüntette fel, mely több
mint százhetven millió embert érint
szerte a világon. Hazánkban egy-másfél millióan szenvednek a cukorbetegség valamilyen formájában. A szénhidrát anyagcsere károsodásaként definiált betegségnek két típusa ismert,
ezenkívül klasszikus tüneteirõl, diagnózisáról, szövõdményeirõl, és megelõzésérõl szerezhettek információkat
a jelenlevõk.
«RA
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» PROGRAMAJÁNLÓ
Sághegyi Szüreti Napok
• szeptember 23. (péntek) 10.00–21.00 óra
– II. Nemzetközi Bábtalálkozó Celldömölk
17.00 óra – Sinkó Szabina festõmûvész kiállításának megnyitója – a kiállítást megnyitja:
Simonka Tanja mûvészettörténész, a lendvai
Színház- és Hangversenyterem igazgatója.
Helyszín: a KMKK galériája.
• Ferkovics József festõ és grafikusmûvész
tárlata látogatható az intézmény elõcsarnokában. A kiállítást méltatja: Rozmán László
vezetõ fõtanácsos, a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal oktatási munkatársa.
18.00 óra – Mesterveretek – éremkiállítás
Szabó Géza ötvösmester mûhelyébõl. Helyszín: a KMKK kamaraterme.
18.30 óra – Koltay Gábor: Trianon címû filmjének vetítése. Helyszín: a KMKK Kresznerics
Ferenc Könyvtára.
19.00 óra – „Micsoda buli” – közremûködnek
az Energy Dance Sporttánc Egyesület és a
Rocky Dilly ARRC Egyesület táncosai. Helyszín: a KMKK elõtti színpad.
20.00–22.00 óra – Retro utcabál a Fény
együttessel. Helyszín: a KMKK elõtti színpad.

Szeptember 24. (szombat)
09.00–11.00 óra – Báb-játszóház. Helyszín: a
KMKK galériája.
13.30 óra – Ünnepség a Trianoni Emlékkereszt állításának évfordulóján. Helyszín:
Ság hegy.
14.00 óra – Kemenesi Piac – helyi termékek
vására. Kirakodóvásár és szüreti ételek-italok
kóstolója. Helyszín: a KMKK elõtti színpad.
15.00 óra – Szüreti felvonulás bábosokkal,
néptáncosokkal, mazsorettekkel és fúvószenekarokkal, zenészekkel, mutatványosokkal,
lovasokkal és fogatokkal.
Útvonal: Hegyi utca – Sági utca – Dr.Géfin tér.
17.00 óra – Szüreti mûsor. Köszöntõt mond:
Fehér László, Celldömölk Város polgármestere.
Fellépnek: NYME SEK Szökõs Néptáncegyüttese (Szombathely), Ümmögõ Néptánccsoport (Répcelak), Sárvári Néptánckör (Sárvár),
Sárvári Senior Néptánccsoport (Sárvár), Fergeteg Néptánccsoport (Nick), Háncs Néptánccsoport (Hegyfalu), Kemenesalja Néptánccsoport (Celldömölk), Néptánc Egyesület (Neudau, Ausztria), Laczy Trió (Erdõszentgyörgy,
Erdély), Boglya Népzenekar (Szombathely) a
„Kemenessömjéni Asszonykóros” és zenészek (Serramazzoni, Olaszország). Helyszín: a
KMKK elõtti színpad.
20.00–22.00 óra – Szüreti bál. Helyszín: a
KMKK elõtti tér.

» MÛVELÕDÉS

Diáktalálkozó és könyvbemutató
Polgári iskolás öregdiák találkozót szervezett a mûvelõdési központ, szeptember 9-én. A rendezvény keretében
az egykori zárdaiskolát mûködtetõ Isteni Szeretet Leányai Társulatról szóló
könyv bemutatójára is sor került. A találkozóra elsõsorban azokat az egykori
tanulókat várták, akiket valamikor a
társulat apácái neveltek a celli óvodában, vagy tanítottak a polgári iskolában. Az intézményösszevonásig Eötvös
Loránd Általános Iskolaként mûködõ
egykori polgári iskola 1891. október 5én nyitotta meg kapuit római katolikus
elemi leányiskola néven a társulat
mûködtetésében. Az Isteni Szeretet Leányai Társulat egyik eredeti gépelt krónikája huszonöt évvel ezelõtt került
Kupi Miklós kezébe, aki már akkor elhatározta, hogy dokumentumok, évkönyvek, körlevelek és egyéb összegyûjtött információk alapján könyvbe
foglalja a tápiószelei római katolikus
polgári iskola krónikáját, melynek celldömölki vonatkozása is van. A könyvben leggyakrabban szereplõ három
apáca egyike a tápiószelei zárda házvezetõnõje volt, õ csempészte haza a
Kemenesaljára a krónika dokumentumait. Másikuk tizenhárom éven keresztül tanított a celldömölki polgári
leányiskolában. A harmadik nõvér pedig, aki a társulat tartományfõnöke
volt, annak idején a kis-czelli nõvérek-

tõl kapott indíttatást ahhoz, hogy apáca legyen. Az információgyûjtés, az
adatok digitalizálása, összeállítása három évet vett igénybe, és Kupi Miklós
személyesen is felkereste az Isteni
Szeretet Leányai Társulat tápiószelei
zárdájának nõvéreit. A társulatról szóló
könyv bemutatóján részt vett Kovács
Piroska Mária nõvér, a Társulat jelenlegi tartományfõnöknõje, aki megemlékezett az 1948-as államosításról, mikor
minden intézményüket kivonták az
egyház irányítása alól. Most azonban
tartományfõnökként örömmel tölti el
és nagy ajándéknak tartja, hogy könyv
készült a társulatról. A rendezvényen
Pesti Arnold, a Soltis Lajos Színház színésze olvasott fel részleteket Kupi Miklós könyvébõl, alátámasztva a szerzõ
bemutatóját. A program keretében
nyílt kiállítás Hetényi József helytörténésznek a polgári iskolához kapcsolódó
gyûjteményébõl.
»REINER ANITA

Idén is volt celli búcsú

A hagyományos egyházi Mária-búcsúhoz kapcsolódóan idén is szervezett
városi búcsút a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár, szeptember
11-én. A programok sorában elsõként
a Géfin téri felújított Szent István-kút
avatására, szentelésére került sor. A
továbbiakban szórakoztató búcsúi mûsor várta a ragyogó napsütésben a fõtérre kilátogatókat. Elsõként Tóth Éva
és Leblanc Gyõzõ elõadómûvészek lép-

tek közönség elé, akik a hallgatók által
kért számokból állították össze mûsorukat, így sok népszerû és kedvelt magyarnóta, valamint operett-sláger
csendült fel elõadásukban. Õket követte a színpadon a Megasztár ötödik szériájának gyõztese, Tolvai Renáta, aki
még népesebb közönséget vonzott a
rendezvénytérre. Az énekest követõen
a Két zsivány foglalta el a színpadot,
akiknek a közelmúltban jelent meg negyedik nagylemezük Falunapi mulatós
címmel. A zsiványok természetesen
ebbõl is adtak ízelítõt, ezek mellett régebbi slágereikkel varázsoltak jó hangulatot nagy számú közönségük körében. A szórakoztató búcsúi program
mûsorainak szünetében a Halmosi Duó
gondoskodott zenéjével a jó hangulatról, és a talpalávalóról. A rendezvény
ideje alatt kirakodóvásár és vidámpark
várta az érdeklõdõket.
»RA
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Reformátusok Erdélyben

Marosvásárhelyi testvérgyülekezetünk
meghívására június 29. és július 4. között hat csodálatos napot tölthettünk
Erdélyben. Gondnokunk, Szalóky Endre
szervezõmunkájának köszönhetõen
hamar összeállt a majd 50 fõs utazó
csapat. Szerdán kora reggel indultunk.
Az elsõ hosszabb megállót Arany János
szülõvárosában, Nagyszalontán tartottuk. Lélekemelõ idegenvezetés mellett megtekintettük a XIX. sz. egyik
nagy költõóriásának az ún. Csonka-toronyban berendezett emlékmúzeumát.
Folytatva utunkat este Bánffyhunyadon
várt bennünket testvérgyülekezetünk
lelkésze, Nagy József Levente és gondnoka Balmocz Lehel. Velük együtt az
onnan néhány kilométerre fekvõ Farnasra mentünk, ahol egy egyházi öregotthon vendégházában töltöttük az éjszakát. Csütörtökön reggel az intézmény vezetõasszonya megmutatta a
szomszéd faluban, Zsobokon mûködõ
gyermekotthont, melyet példás összefogással hoztak létre, s melyben sok
esetben nagyon nehéz sorsú gyerme-

kekkel foglalkoznak. A délelõtt folyamán négy nagyon szép kalotaszegi
templomot tekintettünk meg: a zsoboki, a bánffyhunyadi, a magyarvalkói és
a magyargyerõmonostori, többségükben fazsindelyes, fiatornyos, kazettás
mennyezetû templomot. Ez utóbbi helyen bõséges ebédet is kaptunk, töltött
káposztát… Mielõtt Marosvásárhelyre
érkeztünk volna, s ki-ki elfoglalhatta
helyét egy-egy vendéglátó családnál,
útközben még megálltunk „Erdély fõvárosában” Kolozsváron, s megnéztük
annak központját: a Szent Mihálytemplomot, elõtte Mátyás király lovas
szobrával, aztán nagy királyunk szülõházát, valamint a Farkas utcai református templomot. Pénteken két, a vendéglátókkal közös programban lehetett
részünk: délelõtt a világ legnagyobb
heliotermikus tavában, a Medve-tóban
„lebeghettünk”, a délutánt pedig festõi
környezetben, a Bucsin tetõn, a Küküllõ
mellett tölthettük. Terveink szerint itt
egy futballmeccsre került volna sor, az
„égiek” azonban megkímélték ven-

Kismamákat köszöntöttek

majd megtanította a hordozó kendõ
használatát. Sokakat érdekelt Homlok
István mentõápoló baba elsõsegélynyújtó bemutatója. Népszerû volt a büféasztal, amelyre Simonné Wildner Judit készített egészséges falatokat. Az
édesanyák babáikkal Mónika óvónõ
vezetésével ringató foglakozáson, Balázsné Németh Margit védõnõvel babamasszázs-bemutatón vehettek részt.
A celldömölki Babaház termékeit is
megismerhették az anyukák. Sokan kitöltötték az általunk összeállított szoptatással kapcsolatos totót. A helyesen
válaszolókat a támogatók által felajánlott ajándékokkal jutalmaztuk.
»BALÁZSNÉ NÉMETH MARGIT ÉS
NAGYNÉ DEÉ BEÁTA VÉDõNõK

Jánosházán minden évben az anyatejes
táplálás világnapja alkalmából köszöntik a védõnõk azokat az édesanyákat,
akik legalább hat hónapos korukig
anya tejjel táplálták gyermekeiket.
Idén, szakítva a hagyományokkal, a
játszótérre vártuk az anyukákat a babájukkal, majd közösen sétáltunk el a
mûvelõdési házba. Elõször az édesanyákat köszöntöttük saját készítésû
emléklappal. Az ünnepségen részt vett
Molnárné Tarr Rita kistérségi vezetõ
védõnõ, Slõber Etelka képviselõ, az
édesanyákat Balázs Endre jegyzõ és
gyakorló apuka köszöntötte. Ezután
Kostyák Bori édesanya verset mondott,
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déglátóinkat egy kiadós vereségtõl…
Szombaton elõször két, Vásárhelyhez
közeli templomba látogattunk el (Marosszentanna, Mezõcsávás), majd a
Szászföld egyik központjába, Segesvárra utaztunk. Itt a világörökség részét
képezõ vár falain belül rengeteg látnivaló tárult elénk, csak kár, hogy pl. a híres óratorony nincs úgy rendben tartva,
hogy a prágaihoz hasonló turista-látványosság lehessen… Segesvár mellett,
Fehéregyházán viszont kárpótolt bennünket az az élmény, hogy a XIX. sz.
másik nagy költõjének, Petõfi Sándornak hagyomány szerinti nyughelyén
megtekinthettük az emlékmûvét és a
múzeumát, meghallgathattunk egy
verset Bartha István testvérünk elõadásában, majd közösen, meghatódva
énekeltük el nemzeti imádságunkat…
Kirándulásunk fénypontja vasárnap virradt ránk. Meghitt légkörû istentiszteleten vettünk részt, melyen a biblia
egyik legismertebb, legszebb igéje
alapján hangzott az igehirdetés: „Mert
úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, ha valaki hisz õbenne,
el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn. 3, 16) Az istentiszteletet
egy helyi nyugdíjas lelkipásztor, Szövérffy István szép szavalata, valamint
gyülekezetünk alkalmi énekkarának
szolgálata tette teljessé. A délutánt kiki vendéglátójával töltötte, ekkor nyílt
lehetõség pl. Marosvásárhely nevezetességeinek megtekintésére is. Végül
hétfõn érkezett el a búcsúzás nehéz
pillanata… Útban hazafelé még leereszkedtünk a csodaszép tordai sóbánya mélyére, majd kissé megkésve, elfáradva, mégis lélekben és élményekben gazdagon feltöltekezve érkeztünk
haza, Celldömölkre.
»NÉMETH TAMÁS
LELKÉSZ

» APRÓHIRDETÉS
Celldömölk központjában 50 m2-es,
központifûtéses II. em. lakás eladó.
Tel: 06 30/418–1771.
Celldömölkön kétszobás, gázfûtéses
családi ház, garázzsal, kedvezõ áron
eladó. Tel: 06 70/771-3754.
Celldömölkön–Alsóságon tetõteres
négyszobás családi ház eladó. Lakást
I. emeletig beszámítok.
Tel: 06 30/454-2905.
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Követi a helyi sporteseményeket?
»FOTÓ: HÖMÖSTREI PÁL

»KÉRDEZ: REINER ANITA

Horváth
Gábor

A helyben is gyakorolt sportágak közül elsõsorban a labdarúgást szeretem, annak
eseményeit követem. Néha
kijárok a mérkõzésekre is.
Sajnálom, hogy a focicsapat
ennyire visszaesett, de mint
annyi minden, ez is pénz
kérdése. Amíg olyan szponzor volt, aki tudott játékosokat venni, illetve saját nevelésût is be tudott építeni a
csapatba, addig eredményes
volt a szereplésük. Egy kisvárosnak meg persze, hogy
nincs annyi pénze, hogy elbírjon egy NB II-es együttest. Erre is áldozni kellene,
ami nem könnyû dolog.

Novák
István

Dala
József

Gyermekkoromban az asztaliteniszt ûztem itt Cellben,
ezért a mai napig az a szívem csücske. Ezért is tölt el
külön örömmel, hogy a megyében is egyedülállóként
van egy extraligás szintû
csapatunk. A városnak is
büszkeség, hogy mûködik
egy olyan sportág, amiben
elsõ számú csapata van. Általában a sajtóból értesülök
a sporteredményekrõl, de
ha idõm engedi, kilátogatok
pingpong-mérkõzésekre. A
focicsapatot sajnálom, hogy
így leeresztettek. A kézilabdát régebben szerettem, ma
már nem kedvelem annyira.

A sportok közül leginkább a
kézilabdát szeretem. A helyi
kézilabdacsapatoknak technikai vezetõje vagyok, így
természetesen minden mérkõ zésükön ott vagyok.
Örömmel tapasztalom, hogy
egyre többen látogatnak ki a
meccsekre. A hétvégén elindult a bajnokság, szeretném,
ha minél eredményesebben
szerepelnének a lányok és a
fiúk egyaránt. A focistákat
sajnálom, hogy visszaestek
a megyeibe, de gondolom,
ennek anyagi okai vannak.
Az asztalitenisz eseményeit
követem, elért eredményeikrõl a tévébõl tájékozódom.

Lada
Imre

Legjobban a futballt kedvelem, így helyi és egyéb szinten is leginkább ennek a
sportágnak az eseményeit,
eredményeit követem. Régebben rendszeresen kijártam a futballmérkõzésekre,
de amióta így visszaesett a
csapat, már nem megyek ki
a meccseikre. Sajnos e téren
is a pénzrõl szól minden,
mert anélkül alsóbb osztályban sem megy a rendes szereplés. Sokat számít az is,
hogy a csapatot milyen edzõ
irányítja. Ha idõm engedi,
kézilabda-meccsekre kilátogatok, hiszen elsõsorban a
csapat-sportágak érdekelnek.

Dr. Sterba Károly Állatorvosi rendelője

VULKÁN GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDÕ

Celldömölk. Széchenyi u. 26.

Celldömölk, Sport u. 8.  06 95/525-070
www.vulkanfurdo.hu

Rendelési idõ

kedd és csütörtök 16–18 óráig.
Telefonos megkeresés
06 30/217-7574 telefonszámon.

Nagy fürdônapok újra!
A hónap elsõ hétfõjén (okt. 3-án, nov. 7-én és dec. 5-én)
fantasztikus napi belépõjegyekkel 300-tól 600 forintig,
melyek érvényesek a gyógyvizes jakuzziba is.

Fittness minden korosztálynak!
•

Az ebek veszettség elleni vakcinázása
az év során folyamatosan történik.
Az oltást az állat tartási helyén is végzem.

Az ebek összevezetett oltása a
Nemesdömölki városrészben,
2011. 09. 26. (hétfõn) és 09. 28.
(szerdán) 16–18 óráig, az Ostffy téri
evangélikus templom melletti területen
lesz megtartva.
Az oltás díja, féregkezeléssel együtt: 3000 Ft.

•
•

fitt ball keddenként : 17.30–18.30
zumba szerdánként 17.30–18.30
step aerobic péntekenként 18.00–19.00

Belépõjegy: egy foglalkozás és azt követõ fürdési
lehetõség csak 800 Ft/fõ!

Fürdõgyógyászat
• kiváló gyógyvízzel • tb-támogatott kezelésekkel
• remek szakembergárdával • rugalmas idõbeosztással

az Ön egészségéért,
a mozgás szabadságáért!
A fürdõ szakorvosa rendel minden csütörtökön 15.00–19.00 és
szombaton 9.00–13.00 óráig.

Az orvosi vizsgálathoz beutaló nem szükséges!
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Hibátlan rajt az asztaliteniszezõknél Gurult a város
Szegedi AC–Celldömölki VSE-SwietelskyWewalka 3:7
Asztalitenisz Extraliga-mérkõzés Páros:
Dudás, Kószó – Fazekas, Kriston 2:3 (0-1),
Egyéni 1. kör: Dudás – Szita 3:0 (1-1);
Lukács – Fazekas 0:3 (1-2); Kószó – Kriston 3:1 (2-2); 2. kör: Dudás – Fazekas 13 (2-3); Kószó – Szita 3-1 (2-4); Lukács –
Kriston 1-3 (2-5); 3. kör: Kószó – Fazekas
1:3 (2-6); Dudás – Kriston 1:3 (2-7);
Lukács – Szita 0:3 (2-8).
Békési TE–Celldömölki VSE-SwietelskyWewalka 2:8
Asztalitenisz Extraliga-mérkõzés Páros:
Pagonyi, Sebestyén–Fazekas, Kriston 2:3
(0-1), Egyéni 1. kör: Sebestyén – Szita 3:0
(1-1); Béres – Fazekas 0:3 (1-2); Pagonyi
– Kriston 3-1 (2-2); 2. kör: Sebestyén –
Fazekas 1:3 (2-3); Pagonyi – Szita 1:3 (24); Béres – Kriston 1:3 (2-5); 3. kör: Pagonyi – Fazekas 1:3 (2-6); Sebestyén – Kriston 0:3 (2-7); Béres – Szita 1:3 (2-8).
Remek rajtot vett extraligás asztaliteniszcsapatunk az idei szezonban is. A Szeged
elleni mérkõzést elhalasztották, így négy
nap alatt három mérkõzés várt a fiúkra (a
vasárnapi Bük elleni meccs lapzártánk
után ért véget). Az átalakult keretû
Celldömölk papírforma gyõzelmekkel rajtolt, és bízzunk benne, hogy a folytatás is
hasonlóan jó lesz.
Következõ hazai mérkõzés: 2011. szeptember 30., 17:00, alsósági sportcsarnok:
Celldömölki VSE-Swietelsky-Wewalka–
Gyõri Elektromos VSK.

Bajnoki mérkõzések
Elindult az õszi idény. Az elsõ forduló
eredményei:
• NB II. CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA II.–
Gyenesdiás ASE 12:6
Ölbei Péter 4, Benák András 3, Orbán
Renátó 2, Lukács Balázs 1, Ölbei–Benák,
Orbán–Lukács párosok. Nagy küzde lemben, de magabiztosan gyõztek a celliek.
• NB III. CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA III.
–Zalakaros SE 9:9
Fehér László 3, Máthé Gyula 3, Tarr Sándor 2, Tarr–Fehér páros. A tartalékos cellieknek csak a döntetlenre futotta a
Zalakaros ellen.
• CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA IV.–Kanizsa
Sörgyár II. 12:6
Teket Attila 4, Szabó Ferenc 3, Csupor
Máté 2, Talián Csaba 2, Teket–Szabó páros. Magabiztos celli gyõzelem született.
A második forduló eredményei:
• NB II. Hévíz SK–CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA II. 5:13
Benák András 4, Ölbei Péter 3, Orbán
Renátó 3, Lukács Balázs 1, Benák–Ölbei,
Lukács–Orbán párosok. A legjobb játékosukat nélkülöző Hévíz esélytelen volt a
celliek ellen.
• NB III. Széchenyi SE I.–CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA IV. 13:5
Teket 4, Szakács 1. Az egységesebb győriek megérdemelten győztek.

»CSUKA LÁSZLÓ

Tavasztól õszig számtalan kerékkel bíró alkalmatosság lepi el az utcákat, tereket.
Celldömölkön sincs ez másképp, ebben az
idõszakban sláger a görkorcsolya, gördeszka, roller és a kerékpár. Augusztus 20-ra
megújult a fõtér, és parkolókkal gazdagodott a város. Ez adta az ötletet a Gurul a
város rendezvény szervezõinek, hogy kicsit
megmozgassák a gyerekeket és a felnõtteket. A programban szerepelt akadálypálya, amit Kondics Balázs, a Városi Általános Iskola pedagógusa állított össze a kerekeken érkezõ versenyzõknek, valamint
eljött Zoltán atya, a rédicsi „gördeszkás
pap” is, hogy kedvet csináljon a celli ifjúságnak ehhez a sporthoz. Szeptember 10én délelõtt az Ijúság téri parkoló megtelt a
kerékpáros, rolleres és görkoris gyerekekkel. A pályát mindenki kitûnõen teljesítette függetlenül attól, hogy milyen jármûvön
érkezett. Gyuricza Imre ötletgazda elmondta, hogy nagyon gyorsan, szinte napok
alatt szervezõdött a rendezvény. Szeretnék, ha jövõre még nagyobb népszerûségnek örvendene a kezdeményezés. Lendvai
Zoltán, Zoltán atya elvarázsolta a gyerekeket és felnõtteket egyaránt, hiszen rögtönzött bemutatója után nemcsak a gyerekeket, hanem a felnõtteket is rávette a
deszkázásra. Kérdéseinkre válaszolva az
atya elmondta, hogy rendkívül fontosnak
tartja, hogy idõt szánjunk a fiatalokra, foglalkozzunk, játsszunk velük. Bosco Szent
János pedagógiai elveinek híveként vallja,
hogy a játék a nevelésben legalább olyan
fontos, mint a fegyelmezés. Sok más pap
vélekedik hozzá hasonlóan, együtt úsznak,
»LILO
futnak, játszanak a gyerekekkel.

Elkezdôdtek a bajnoki mérkôzések
Augusztus elsejével ismét elkezdõdtek
a Celldömölki VSE kézilabda szakosztályának férfi és nõi edzései egyaránt.
A szeptemberben kezdõdõ bajnokságra már keményen készülnek a játékosok, akik CVSE-Vulkán fürdõ néven lépnek pályára õsztõl. A kézilabda szakág
háza tájáról és az elkövetkezendõ
idõszakról Szabó Lórántot, a kézilabda
szakosztály vezetõjét kérdeztük.

»Ismét elkezdõdött a bajnoki idény,
történt-e változás a nõi szakágban?
– A lányok a tavalyi szezonban a rájátszás alsóházában a harmadik helyen
végeztek, ami a kiesést jelentette számukra. A nyáron azonban módosult a
bajnoki kiírás, ami annyi változást jelent, hogy a korábbi hat helyett ezúttal
csak öt csoportot írnak ki, mindegyiket
tizenkét csapat számára. A lányok NB
II-ben maradását megkérvényeztük,
amelyet elfogadtak, így Celldömölkön
a nõi kézilabdázók továbbra is NB IIben játszanak.
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»Van-e változás a játékosállományban?
– Lényegében maradt a régi felállás, a
korábbi játékosok lépnek pályára ebben a szezonban is. Egy visszatérést
azonban örömmel jelenthetek be, a
nõi csapat élére ismét visszakerült
Salamonné Csótár Adrienn, akinek a
feladatköre tovább bõvült, a celldömölki ifi csapat is az õ vezénylése alatt
fog edzeni.
»Hogyan zajlanak a felkészülések?
– A lányok az edzéseket augusztus elejével megkezdték, túl vagyunk már
egy edzõmeccsen Sárvár ellen. Három
csapat részvételével felkészülési tornát
szerveztünk, illetve Szombathelyen
négy csapat megjelenésével zajlott felkészülési torna a Vas megyei NB II-es
csapatok számára. A játékosok továbbra is heti két edzéssel (kedden és csütörtökön) készülnek a bajnokságra.
Nagy figyelmet fordítunk az utánpótlás
megerõsítésére is, ennek érdekében
szívesen fogadjuk azoknak a lányoknak
a jelentkezését, akik érdeklõdnek a

sportág iránt, és erõsíthetik utánpótlás
csapatainkat.
»Mit lehet elmondani a férfi kézilabdázókról?
– A játékosállományban nagy változás
nem történt, a játékosok zömét a tavalyi ifjúsági csapat alkotja. A férficsapat
edzését továbbra is én irányítom, a
meccsekre már javában készülnek heti
két tréning alkalmával. A fiúknak sajnos
nem sikerült az NB II-ben bennmaradni,
így NB III-ban indulnak az õszi bajnokságon, ahol tíz csapat fog mérkõzni. Az
elsõ fordulóra szeptember 24-én kerül
sor hazai pályán, délután öt órakor.
»Milyen szereplést vár az õszi bajnokságtól?
– Edzõként természetesen elsõdleges
célom, hogy a fiúk ismét visszakerüljenek az NB II-be, és újra ott mérkõzzenek a pontokért. A lányok esetében a
stabil NB II középmezõnyben maradás
a terv, bízunk benne, hogy számításaink beigazolódnak a szezon végére.
»VAJDA ZSUZSA

Új Kemenesalja » 2011. 09. 23.

» SPORT

Tanakajd–Celldömölki VSE 1-3 (0-2)
Tanakajd, Megyei labdarúgó bajnokság, 3.
forduló. 2011. szeptember 4.
Vezette: Szabó II. Zoltán (Pirkó Péter, Tuczai
Miklós).
Tanakajd: Kutasi-Sebestyén, Schmidt, Géczi,
Kiss – Azoitei, Halmosi (Görög 55. p.), Horváth D. (Sárközi 80. p.), Gáspár – Zubrits
(Iszak 80.p.), Molnár (Fodor 80. p.). Edzõ:
Elekes Zoltán.
Celldömölk: Szíjártó – Mayer (Kocsis 54. p.),
Ambrus R., Györkös, Sebestyén R. (Velencei
T. 61. p.)- Szilágyi, Gyõrvári, Hegyi (Enyingi
70. p.), Mészáros (Németh II. J. 75. p.) –
Vánkos, Németh J. Edzõ: Kelemen Kornél.
Góllövõk: Azoitei (90. p.), illetve Hegyi
László (43. p.), Ambrus Roland (46. p.),
Vánkos Balázs (53. p.).
Celldömölki VSE–Nádasd 4-1 (4-0)
Celldömölk, 350 nézõ, Megyei labdarúgó
bajnokság, 4. forduló. 2011. szeptember 10.
Vezette: Boda György (Szabó Péter dr., Polgár Tamás).
Celldömölk: Szíjártó – Szilágyi, Ambrus R.,
Györkös, Sebestyén R. – Hegyi, Gyõrvári
(Enyingi 66. p.), Mészáros (Velencei T. 63.
p.) – Németh J. (Németh II. J. 76. p.), Vánkos (Mayer 63. p.), Kocsis. Edzõ: Kelemen
Kornél.
Nádasd: Kovács E. – Kozmits, Podlaviczki, Földes B., Móricz (Zsoldos Attila 46. p.) – Azanger, Csillag, Kunovics, Zsoldos András (Sipos

48. p.) – Csenterics (Kovács Zs. 76. p.), Jóna.
Edzõ: Nagy Krisztián.
Góllövõ: Vánkos Balázs 3 (9.,24., 33. p.),
Németh J. (44. p.), illetve Földes Balázs (91.
p.).
Szentgotthárd VSE–Celldömölki VSE 1-2 (1-2)
Szentgotthárd, Megyei labdarúgó bajnokság, 5. forduló. 2011. szeptember 17.
Vezette: Szabó II. Zoltán (Németh Tibor,
Draskovits Norbert).
Szentgotthárd: Tóth A. – Balázs, Cser, Somogyi, Kovács – László (Muszka 77. p.), Düh,
Szõke (Tóth Z. 46. p.), Támis – Horváth R.
(Domján 62. p.), Horváth Gy. Edzõ: Heiter
László.
Celldömölk: Szíjártó – Szilágyi, Ambrus R.,
Györkös, Sebestyén R.- Hegyi, Enyingi, Mészáros (Mayer 82. p.) – Vánkos (Németh II.
J. 80. p.), Németh J. (Kazári B. 84. p.), Kocsis
(Velencei T. 61. p.). Edzõ: Kelemen Kornél.
Góllövõk: Düh (3. p.), illetve Kocsis Tamás
(16. p.), Sebestyén Roland (45. p.).
A harmadik, illetve negyedik fordulóban
két olyan együttessel játszott a celli csapat,
akikkel NB III-as csapatként is találkozott a
közelmúltban, Magyar Kupa megyei selejtezõkön. Mindkét ellenfél akkor még a megyei másodosztályban játszott, sorrendben
egy éve szeptemberben Nádasdon 5–1-re
nyertünk, majd a következõ fordulóban
már idén áprilisban Tanakajdon a döntetlennel a hazai együttes jutott egyenes

ágon tovább (aztán a pótselejtezõn a Cell is
tovább lépett, így játszhattunk augusztusban két meccset az országos táblán). Az
elõzmények ismeretében így lehetett volna a tanakajdi vendégszereplés akár izgalmasabb is, de nem lett az, mert a Cell fegyelmezetten, koncentráltan játszott. Úgy
ahogy a Nádasd ellen is a hazai meccsen,
pedig a vendégek jó elõjelekkel jöttek, hiszen Vönöckön nyertek, utána egy hatost
rúgtak a Kõszegnek. Itt a reményeiket hamar szertefoszlatta Vánkos Balázs, aki három szép góljával klasszikus mesterhármast
ért el. A második félidõ már visszafogottabb volt a hazaiak részérõl, ennek ellenére a vendégek szerencsés szépítõ gólja
meglepetés értékkel is bírt. Szentgotthárdon nyerni soha nem volt sima mutatvány,
az idei bajnokságban még nem is sikerült
másnak, de tavaly is csak két csapatnak
(Körmend, Kemenesalja) volt ilyen élményben része. Úgy, hogy egy rossz szavunk nem lehet az eredményre, fõleg úgy,
hogy a hazaiak korán megszerezték a vezetést. A rossz start után, tehát négy szép
gyõzelemmel az élmezõnyben van a csapat
köszönhetõen a kívülrõl is érezhetõ felfokozott gyõzni akarásnak, bizonyítás vágynak. Ezekre a pozitív tulajdonságokra rögtön a következõ két meccsen is igen szükség lesz, szeptember 24-én 16.00-kor hazai
pályán a Kemenesmagasit fogadjuk igazi
presztízs meccsen, majd október 1-jén Bükön a mai állás szerint akár eldõlhet az õszi
dobogós sorrend is.
»DOTTO

Megújul a KEMKO

színeiben folytatja sportolói pályafutását. Új
név még a keretben Horváth Gábor, akit talán Trevorként többen ismernek. És hogy
egy példát hozzunk a fiatalok térnyerésére
is, meg kell említenünk Bakos Mátyás nevét. Az ifjú tehetség, aki még csak most fejezte be a 8. osztályt, a nulláról kezdte a
kosárlabdát Csói Gábor keze alatt, és lám,
már a bajnokságban szórhatja a kosarakat.
A kereten kívül más is megújul a csapatnál.
A KEMKO-sok ugyanis egy új egyesületet
alapítottak, melynek alakuló ülése már
megtörtént, és elkészült az egyesület szabályzata is. Az iratokat megküldték az illetékes szerveknek bejegyzésre. Amint ez a
folyamat lezárul, új néven szerepel tovább
a csapat, mégpedig Celldömölki Kosarasok
Klubja Közhasznú Egyesületként. Csói Gábor
elmondása szerint azért volt szükség a
szervezeti forma megváltoztatására, mert

ezzel több pályázati lehetõség adódik a fiúk elõtt, a pályázatok legnagyobb részét
ugyanis közhasznú egyesületek számára írják ki. A szakvezetõ reményét fejezte ki azzal kapcsolatban is, hogy az új, immár
számlaképes egyesület talán egyszerûbben
jut szponzorokhoz is. Ehhez persze szükség
van a segítõ szándékra is. Továbbra is meglehetõsen szûkös költségvetésbõl gazdálkodik a sportág, és sokszor egy-egy apró
(nem biztos, hogy csak anyagi) segítség is
sokat számítana. Pedig a játékosok komoly
célt t ztek ki maguk elé, hisz ebben a szezonban a bajnokság felsõházában szeretnének végezni, amely az 1–8. hely valamelyikének megszerzését jelenti.A feladat tehát
nemes, és már csak szeptember 30-ig kell
várni arra, hogy végre elrajtoljon a 2011–12es kosárlabda-bajnokság.
»CSUKA LÁSZLÓ

Kilencbôl kilenc pont

Hamarosan véget ér az uborkaszezon városunk kosarasai számára. A tavalyi remek
szereplést követõen, az idei évben ismét
indul a csapat a szombathelyi bajnokságban. A KEMKO vezetõjétõl, Csói Gábortól
megtudtuk, hogy a fiúk a nyáron sem lazsáltak. Háromhetes alapozáson van túl a
gárda, hetente négy tréninggel. A nyári
szünetben változott a játékos keret, hisz
Szabó Bencét az NB I/B-s Sárvár leigazolta.
Ez egy igazán nagyszerû hír, hisz azt mutatja, hogy remek szakmai munka folyik a
csapatnál, és végre a celldömölki kosárlabdából is lehet magasabb osztályú egyesületekhez kerülni. Az érkezési oldalon három
nevet említhetünk. A korábbi celli kézilabdás, Orbán Tibor úgy döntött, hogy egy kicsivel nagyobb játékszerre vált, és a KEMKO

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

KIADJA a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • FELELÕS KIADÓ: Lengyel
László • FELELÕS SZERKESZTÔ: Dr. Györéné Losoncz Andrea • SZERKESZTÔSÉG: Csuka László, Dummel Ottó, Farkas Gábor, Káldos Gyula (nívódíjas), Reiner Anita, Rozmán László, Takács Mária, Horváth Lajos (örökös tag) • HIRDETÉSSZERVEZÕ: Nagy Antal (06 70/338-9880) • KAPCSOLAT: 9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér
1. Telefon: 06 70/450-5749. E-mail: ujkemenesalja@celldomolk.hu; ujkemenesalja@freemail.hu;
ujkemenesalja@gmail.com • NYOMDA: Logomotív Kreatív Mûhely Kft. Szombathely • ISSN 0865-1175
• LAPZÁRTA: minden páratlan hét péntek • ELÕFIZETÉS VIDÉKRE: egy évre 1.440 Ft, félévre 780 Ft, egy hónapra 170 Ft. • Fotókat, kéziratokat kizárólag elektronikus formában áll módunkban elfogadni.
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Celldömölk
Szentháromság tér 6/a

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!

Megteremtjük a napot ...

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

Bejelentkezés és információ: 06 70/628-4960
Nyitva: hétfõtõl péntekig 10.00–12.00; 13.00–21.00
szombat: 10.00–12.00; 14.00–21.00
vasárnap: 14.00–21.00
Szeptemberben minden bérlet mellé
krémet adunk ajándékba.

SZEDD MAGAD AKCIÓ
VÖNÖCKÖN!
Mézédes szilva 150 Ft/kg
Gála alma 100 Ft/kg
Alexander és BOSCOBAK körte
150 Ft/kg
Folyamatosan szedhető!
Hétfőtől szombatig 08–19 óráig.
Érdeklődni: 06 20/337-1864; 06 70/334-8167

Tíz év után
újra együtt a
Fény
együttes!
Jöjjön el Ön is a
szüreti bálba,
és érezze jól
magát!
tv

Új

»

AZOKNAK A HIRDETŐINKNEK, AKIK AZ ÚJ
KEMENESALJÁBAN ÉS A TV-CELLBEN
EGYSZERRE ADJÁK FEL HIRDETÉSÜKET,
20% KEDVEZMÉNYT NYÚJTUNK.
ÉRDEKLŐDNI ÉS JELENTKEZNI:

NAGY ANTALNÁL
Celldömölk, Mikes K. u. 14.  Tel: 06 70/338-9880
E-mail: nagy.antal@cellkabel.hu
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FELHÍVÁS
A Kemenesvíz Vízíközmű Kft. felhívja Celldömölk lakossága figyelmét, hogy Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 189/2010. (VII.8) sz. képviselőtestületi határozata
alapján 2010. augusztus 1-jétől a település folyékony hulladék
szállítását Celldömölk város közigazgatási területén (Celldömölk,
Celldömölk-Alsóság, Izsákfa) a Kemenesvíz Kft. a SárvárPannonvíz Kft-vel közösen végzi.
Az Önkormányzati rendeletben meghatározott díjnak megfelelően a folyékony hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás
díja 2.000 Ft + 25% Áfa/m3, így a szennyvíz szippantásért fizetendő díj összesen (bruttó) 2.500 Ft/m3 .
Közszolgáltatóként a tevékenység ellátása az alábbi módon történik: telefonon, vagy faxon történő megrendelés esetén 3 munkanapon belül a kért szolgáltatás elvégzésre kerül. Rendkívüli
helyzet esetében (pl. havária) a lehető legrövidebb időn belül
(hétvégén is) a helyszínre érkezik a szolgáltató gépjármű. A hívószám: mobil: 30/3376-191, vezetékes telefon: 95/521-001, fax esetében 95/320-249; 95/521-093. A szolgáltatás megrendelése
levélben is történhet; a megrendeléseket ez esetben 9600
Sárvár, Ungvár u. 20. valamint a 9500 Celldömölk, Nemesdömölki u. 20. címre kell megküldeni. Továbbá e-mail formájában
a sarvar_pannon @inda-mail.hu vagy a kemenesviz @cellkabel.hu címre kérjük megküldeni.
Az ügyfélszolgálati iroda 9500 Celldömölk, Nemesdömölki u. 20.
szám alatt üzemel: hétfőtől péntekig 9.00–16.00 óráig. 9600
Sárvár, Ungvár u. 20. ügyfélszolgálati iroda nyitva tartási ideje:
hétfőtől péntekig: 9.00–14.00 óráig.
A szolgáltatás elvégzése előtt minden esetben időpontegyeztetés történik.
A megadott vezetékes és mobil telefonszámok 24 órás (éjjel-nappal) és a hét minden napján (szombaton és vasárnap is) a diszpécser szolgálaton működnek.
»KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMÛ KFT.

Nyisson lakossági számlát
a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezetnél!
• Számlacsomagok (Prémium, Junior, Extra)
ingyenes bankkártyával,
• 1-12 havi lekötések kedvezõ kamattal,
• folyószámla hitelkeret,
• SMS szolgáltatás,
• Internetbank.
Kis bank – nagy lehetõségek!
Répcelak, Petõfi S. u. 50.
Telefon: 95/588-666, 588-667 Fax: 95/588-668
E-mail: titkarsag@repcelaktksz.hu
Honlap: www.repcelaktksz.hu
Celldömölk I.,Kossuth L. u.18. Telefon/Fax: 95/420-035
Celldömölk II., Hegyi u. 1.Telefon/Fax: 95/420-507
Vönöck, Kossuth L. u. 69/b. Telefon/Fax: 95/485-010
Ostffyasszonyfa,Kossuth L. u. 60.Telefon/Fax: 95/394-005

