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LIBBENT A SZOKNYA...

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

ü SHOP szolgáltatások
ü Online telefontöltés
ü Autópálya-matrica eladás
ü Bankkártyás fizetés
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Országos második helyen végzett a szülészet
Legnagyobb változás az életünkben,
amikor kisbaba érkezik a családba. Az
elsõ gyermek érkezésénél válik a párból igazi család. A babavárás izgalommal és örömmel tölt el bennünket. Ezt
a várakozást könnyíthetik meg a szakemberek azzal, ha tudjuk, mire számíthatunk szülés közben. A Kemenesaljai
Egyesített Kórház szülészete országos
második helyezést ért el a babaszoba.hu által meghirdetett „Az Év Szülészete 2011” versenyen.
A díj odaítélésérõl maguk a szülõk
dönthettek, akik három hónapon át
tartó internetes szavazáson értékelték
a hazai, állami vagy önkormányzati tulajdonban lévõ szülészeteket. Külön érdekességnek számított a szavazás lebonyolítása során, hogy csak azok a
felhasználók szavazhattak, akik a babaszoba.hu oldalán létrehozott regisztrációjukat összekötötték a Facebook-fiókjukkal. Erre a szavazás hitelessége
miatt volt szükség: a fiókok tulajdonosainak legalább 20 ismerõssel kellett
rendelkezni, illetve legalább egy olyan
bejegyzéssel, like-kal vagy feltöltött fo-

A RANGOS ELISMERÉST SZALAI KATALIN FŐNŐVÉR VEHETTE ÁT BUDAPESTEN

tóval, amely 90 napnál régebbi. Az
eredményt hitelessé teszi tehát, hogy
a szigorú szabályok kizártak minden
olyan visszaélést, amely az internetes
szavazások során megtörténhet – ebben az esetben egy személy valóban
csak egyszer szavazhatott.
– Nagyon örülünk az eredménynek –
nyilatkozta dr. Kovács Antal szülésznõgyógyász, osztályvezetõ fõorvos. – A
siker az osztályon dolgozó szakemberek érdeme. Ha úgy vesszük, a kiskórházak közül mi lettünk a legeredményesebbek. Igyekszünk kihasználni a
kiskórház helyzeti elõnyét, hogy mindenki mindenkit ismer, ezt a családias
hangulatot törekszünk megteremteni

az osztályunkon is. Úgy vélem, ezért
jönnek hozzánk szívesen szülni a kismamák. A szülõszobán szívesen látjuk
az édesapát, az apukák 70 százaléka él
is a lehetõséggel. Ha az anya igényli, a
kisbaba mellette lehet a nap 24 órájában, de ha a kicsi a csecsemõosztályon
marad, akkor is lehet igény szerint
szoptatni. A látogatók a szobába nem
mehetnek be, de a tágas váróteremben
9 és18 óra között bármikor meglátogathatják az édesanyát. A császármetszések aránya az utóbbi években nõtt,
a mûtét általában altatásban történik.
És hogy ne csak a levegõbe beszéljünk,
íme egy résztvevõ véleménye a szülészetrõl: „Nagyon családias a környezet,
együtt örülnek a babáknak és együtt
tudnak sírni is, ha kell... Három magzatot veszítettem el elsõ kisfiam születése
után és ebben a kórházban adtak erõt,
bíztattak, hogy ne adjam fel, emberként
kezeltek és nem csak szimpla betegként! Amikor ismét babát vártam és jöttek a problémák, itt maximálisan mellém álltak a gyermekem születéséig!”
»LOSONCZ ANDREA

Még egyszer a lakásfenntartási támogatásról
2011. szeptember 01-jétõl megváltozott a lakásfenntartási támogatás feltételrendszere. Lényeges változás, hogy
a normatív alapon járó lakásfenntartási támogatásnál az egy fogyasztási
egységre jutó jogosultsági jövedelemhatárt a vonatkozó jogszabály az öregségi nyugdíj legkisebb összegének (jelenleg 28.500 Ft) 150%-a helyett
250%-ban határozza meg, feltéve, ha
a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Aki ennek a jövedelemhatárnak
nem felel meg, az önkormányzat rendelete alapján helyi lakásfenntartási
támogatásra jogosult, ha háztartásában
az egy fogyasztási egységre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb öszszegének 260%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
»Milyen dokumentumokat csatoljanak
a támogatást igénybe venni szándékozók? – kérdeztük Enyinginé dr. Batári
Borbálát.
– Az ügyfelek a kérelemhez csatolják a
következőket: 1. a kérelem benyújtását
megelõzõ hónap jövedelmét, ez lehet

nyugdíjszelvény vagy folyószámlakivonat, kereseti igazolás vagy bérpapír. A
családi pótlék is jövedelem. 2. Ha valaki tartásdíjat kap a gyerekek után, azt is
igazolni kell, ha nem kap, nyilatkozatot
kell tennie, hogy miért nem kap. 3. A
fentieken kívül hitelt érdemlõ módon
igazolni kell a kérelmezõnek a lakás
nagyságát. Lakások esetében erre a
célra megfelel a tulajdoni lap, mivel
csak a lakóterület nagyságát kell igazolni, családi ház esetében pedig olyan
iratokat tudunk elfogadni, amelyben az
ügyfél igazolja, hogy a lakóterület hány
m2. Ilyen lehet pl. az építési engedély,
használatba vételi engedély, mûszaki
leírás, tervrajz, de elfogadjuk a lakásbiztosítási kötvényt is. 4. Fontos változás még, hogy szeptember 1-jétõl vagyonnyilatkozatot is kell tenni a lakásfenntartási támogatáshoz. Vagyon esetében a külön-külön számított érték
nem lehet több 855.000 Ft-nál, összesen pedig 2.280.000 Ft-nál. Ha tehát a
lakóingatlanon felül a kérelmezõ egyéb
ingatlannal is rendelkezik, azt is be kell
írni.

»Jogosultság esetén hogyan kerül kifizetésre a támogatás?
– A támogatás természetben kerül átutalásra – ez azt jelenti, hogy ki lehet
választani, hogy hova kéri az ügyfél:
vízszolgáltatás esetén a Kemenesvíz
Kft.-hez, távhõszolgáltatás esetén a
Cellenergo Kft.-hez, illetve a gáz- vagy
villanyszolgáltatóhoz. Aki önkormányzati bérlakásban lakik, és díjtartozása
van, elsõdlegesen bérleti díjra adhatja
be az igényét.
»Ha az ügyfeleknek a fentiekkel kapcsolatban kérdése merül fel, kihez fordulhatnak?
– A celldömölkiek és izsákfaiak a Celldömölki Polgármesteri Hivatal fsz. 9-es
irodájában kereshetik Káldiné Tuboly
Zsuzsannát, az alsóságiak a polgármesteri hivatal alsósági kirendeltségén Hegedûsné Major Katalint. Az izsákfai lakosok minden második szerdán Izsákfán
is leadhatják kérelmüket Hegedûsné
Major Katalinnál. A kérelem-nyomtatvány letölthetõ az önkormányzat hivatalos honlapjáról: www.celldomolk.hu.
»LA
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Önállósítanák a konyhákat
Soros ülését tartotta 2011. szeptember
29-én Celldömölk Város Képviselõ-testülete. Elsõ napirendi pontban Soós Ferenc
tartott tájékoztatót a város munkaerõpiaci helyzetérõl. Az egyik hangsúlyos
téma a város konyháinak az intézményekrõl történõ leválasztási lehetõsége
volt. Elsõsorban a Kemenesaljai Egyesített Kórház konyhai kapacitásának növelésérõl valamint közmûveinek leválasztásáról tárgyaltak a képviselõk. Arról
született ugyanis elvi döntés, hogy a
Népjóléti Szolgálat Rákóczi utcai konyháját – miután nem felel meg az uniós
elõírásoknak – bezárnák, és a kórház
konyháját õk mûködtetnék tovább. Ehhez azonban kapacitás-növelésre és a
közmûvek leválasztására van szükség. A
Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság az elõterjesztés során javasolta,
hogy a konyhát önálló helyrajzi számú
ingatlanként jegyezzék be az ingatlannyilvántartásba. Felvetõdött továbbá az
Alsósági Tagiskola konyha épületrészének, valamint a tornacsarnoknak, illetve
a mûszaki szakközépiskola tornatermének a fõ intézményi épületekrõl történõ

leválasztása. Az érvényben lévõ törvények és jogszabályok szerint az Alsósági
Tagiskola konyha épületrészének leválasztására nincs lehetõség, a tornacsarnok viszont már jelenleg is önálló helyrajzi számon szerepel. A szakközépiskola tornaterme ún. társasházasítással önállósítható, a Kemenesaljai Egyesített
Kórház konyha és étterem épülete kizárólag telekmegosztással választható külön. Hozzájárulását adta a képviselõ-testület a forgalmi rend változásához a városközpont-rekonstrukciós munkálatok
befejezését követõen a Hollóssy Jusztinián téren, valamint a Budai Nagy Antal
utcában.
Tulajdonosi hozzájárulását adta a képviselõ-testület a Vulkán fürdõ fejlesztésének építési engedélyezéséhez. A készülõ tervek alapján a fürdõ szolgáltatásai és épületei a következõképpen
bõvülnének: mivel a szálloda, a kemping és a fürdõ feltöltése egy recepción
keresztül történne, kialakításra kerülne
egy új fogadócsarnok azzal, hogy a jelenlegit megszüntetnék illetve ajándékbolttá alakítanák át; az öltözõk feletti

emeleten exkluzív pihenõtér jönne létre
öltözõvel, mellékhelyiségekkel; a meglévõ büfé átalakításával az árusítás az
étkezõtérbe és egy új szauna-részbe helyezõdne; a versenyuszoda és az öltözõ
közé ékelõdõ pihenõtér részben belsõ,
részben meglévõ fedett külsõ területekkel növekedne, és egy gyermekmedence kerülne kialakításra. A büfétõl kiindulva intimebb kialakítású szauna-épületszárny készülne pihenõterülettel, zuhanyzókkal, két szinten. Bõvülne a melegvizes medence szabadtéri felülete. A
sportuszoda déli oldala részben kibontásra kerülne, és a bõvítményben pihenõ (lelátó) kerülne kialakításra. Az oktatómedence végében új, belsõ medencés csúszda épülne. A szabadtéri medencék vízgépészeti épületét és a büféépületeket alacsony hajlású fedéssel
kötnék össze, a külsõ medencék komfortosabb használatához további zuhanyzók, WC-k, illetve nyári bejárat készülne. A szabad zöldterületen egy többpályás csúszda épülne érkezõ medencével. A fejlesztési terveket a JUFA Ungarn
Kft. készíttette, és egy uniós pályázatra
nyújtották be, aminek döntésére várhatóan 2-3 hónap múlva kerül sor

»LOSONCZ ANDREA

Végéhez közeledik az óvoda felújítása Bursa Hungarica

Celldömölk Város Önkormányzata a tavalyi
év során a Nyugat-dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanácshoz pályázatot adott be a
Vörösmarty úti tagóvoda épületének felújítására. Az 1979-ben épült intézmény két pályázati konstrukció támogatásával újul meg:
a Nyugat-dunántúli Operatív Program
(NyDOP), illetve a Környezet és Energia
Operatív Program (KEOP) támogatásával 103
millió forintos összköltségû beruházás révén
valósul meg a több mint harmincéves épület
korszerûsítése. Hol tartanak most a munkálatok, és mikorra várható a beköltözés? –
kérdeztük Dummel Ottót, a polgármesteri hivatal mûszaki osztályának osztályvezetõjét.
– Az óvoda felújítása két uniós forrás segítségével történik, ezért is tartott ilyen sokáig az elõkészítõ fázis: elõször, valamikor a
tavalyi év elején a NyDOP-s pályázat jelent
meg, az év vége felé pedig a másik. És mivel a pályázati összeg az elsõ pályázat esetében a munkálatoknak csak egy részét fedezte volna, úgy döntött a város képviselõ-
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testülete, hogy inkább megvárja, míg megjelenik a másik pályázati lehetõség is – ezáltal végre lehet hajtani az intézmény teljes
felújítását. A közbeszerzési pályázaton
mindkét pályázat esetében ugyanaz a kivitelezõ, a Swietelsky Vasúttechnika Kft. nyerte el a kivitelezési munkálatokat, hiszen õk
adtak legkedvezõbb árajánlatot. A beruházás összköltsége 103 millió forint, melybõl
az önkormányzat vállalt önrésze 16 millió
forint. Az épület nagyon leromlott, már-már
életveszélyes állapotban volt, ezért felújítása mindenképpen indokolttá vált.
»Mi mindent foglal magában a felújítás?
– Gyakorlatilag a falak maradtak meg, a gépészeti rendszerbõl a vízvezeték esetében
az alaphálózat megmaradt, csak szerelvényeket kellett cserélni, a fûtéstechnika esetében is csak radiátorcserét hajtottunk végre. Lecseréltük viszont a komplett villanyhálózatot. Elvégeztük a tetõszigetelést,
mert beázott, a falakra teljesen új burkolat
került fel, végrehajtottuk a hõszigetelést,
színezést, akadálymentesítettük a bejáratot, és megtörtént a teljes külsõ-belsõ nyílászáró-csere is.
»Mikorra várható a munkálatok befejezése?
– A várható befejezés október közepe. Október 20. után valószínûleg megkezdik a
visszaköltözést, és a tervek szerint november 7-tõl visszaállhat az óvoda mûködése.

»LA

Celldömölk Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a 2011. szeptember 29-i ülésén döntött arról, hogy
csatlakozik a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához. A képviselõ-testület a 2012. évben 3 millió
forintot különít el a költségvetésben
erre a célra.
A pályázathoz szükséges dokumentumok beszerezhetõk Celldömölk Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hiva talában, valamint letölthetõk a
www.wekerle.gov.hu internetes oldalról.
A pályázatok benyújtási határideje:
2011. november 14. A beérkezett pályázatokat az önkormányzatnak legkésõbb 2011. december 5-ig kell bírálnia. A pályázattal kapcsolatos ügyintézést Tulok Gabriella oktatási szakreferens végzi (Polgármesteri Hivatal
I. emelet 119.) hétfõ–csütörtök napokon 8-12, illetve 13–16 óra között, valamint pénteken 8–12 óra között. További információk a www.celldomolk.
hu internetes oldalon találhatók.
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Emlékezés Trianonra
A Ság hegyi Trianoni Emlékkeresztet
1934. szeptember 23-án avatta fel Kemenesalja népe. Az emlékmû felállításának évfordulójára idén is szervezett
megemlékezést Celldömölk Város Önkormányzata, a Kemenesaljai Trianon
Társaság, az Alsósági Életfa Egyesület
és a Ság Hegyért Alapítvány.
Az idei évi trianoni megemlékezés
napjának elõestéjén Koltay Gábor Trianon címû filmjét vetítették a mûvelõdési központ Kresznerics Ferenc Könyvtárában. A szombati ünnepségen Jakab
Csaba, a Ság Hegyért Alapítvány elnöke köszöntötte az egybegyûlteket, és
annak fontosságát hangsúlyozta, hogy
a Trianoni kereszt a továbbiakban is az
összetartozás, együttgondolkodás jelképe legyen. Reményik Sándor Isten
címû versét Bartha István szavalta el,
majd Fehér László polgármester mondott ünnepi köszöntõt. Beszédében elmondta, Trianon fájó pont a magyarság
életében, hiszen az elcsatolt területeken kisebbségben élõ magyarok helyzete ma is rossz, az Európai Unió tagjaként azonban a fizikai határok nem jelenthetnek határokat gondolatban és

Régiségek múltból a jövõnek

Közel száz érem- és régiséggyûjtõ, és
talán ennél is több érdeklõdõ gyûlt
össze szeptember 18-án a KMKK aulájában, hogy a történelem távoli és közeli múltjának kincseibõl szemezgessen. A celldömölki éremgyûjtõ csoport
által tizenkettedik alkalommal megszervezett országos „Ki mit gyûjt?” cserenapot Fehér László polgármester nyitotta meg. Régiségekbõl és értékes relikviákból az idei évben is akadt bõven,
az ország távolabbi részérõl is érkeztek
gyûjtõk, hogy ritkaságaikat, gyûjtemé-

nyeiket feltárják a nézelõdõk és egymás elõtt. A régi pénzérmeken túl többek között kitüntetések, képeslapok,
sörcímkék, jelvények és katonai felszerelések is sorakoztak az asztalokon. A
kiállított érmeket és régiségeket természetesen nemcsak megcsodálni lehetett, hanem a vásárlás és cserebere
is szabad volt ezen a napon.
Az idei cserenap különleges alkalom
volt a celldömölki éremgyûjtõk számára. Negyven évvel ezelõtt, 1971-ben tizenegy taggal alakult meg a helyi
egyesület, amely mára huszonöt tagot
számlál, tudtuk meg dr. Hollósy Istvántól, a Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete
Celldömölki Csoportjának vezetõjétõl.
Az egyesület elnöke elárulta, hogy a
csoport tagjai egyéni érdeklõdésüknek
megfelelõen gyarapítják kollekciójukat,
így akad, aki emlékérmekkel foglalkozik, míg mások képeslapokat gyûjtenek. A mûvelõdési központ egyik legrégebbi szakkörének negyvenéves
fennállásának alkalmából a tagok tiszteletére külön emlékérmet is verettek,
melyek az országos cserenapon meg-

lélekben. A rendezvényen ünnepi beszédet Básthy Tamás, a FIDESZ-KDNP
országgyûlési képviselõje, a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság alelnöke
mondott, aki a Trianoni keresztrõl szólva kiemelte, hogy Kemenesalja népe
soha el nem porladó kõbe öntötte a
magyarság fájdalmát. Sajó Sándor Magyar kereszt címû verse Vitéz Juhász
Antal tolmácsolásában hangzott el,
majd a jelenlevõ intézmények, pártok,
civil szervezetek képviselõi elhelyezték
az emlékezés koszorúit az ország legnagyobb trianoni emlékmûvénél. Bana
Tibor, a Jobbik Magyarországért Mozgalom országgyûlési képviselõje ünnepi
gondolatai közt elmondta, Trianon mai
üzenete nem más, minthogy csakis
összefogással, közös akarattal juthatunk elõbbre a Kárpát-medencében.
Marosics József szobrász, grafikus és
költõ a nyugati végek nevében szólt,
az ünnepség zárásaként pedig Heim
Géza, a Kemenesaljai Trianon Társaság
elnöke mondott zárszót.
Az ünnepi megemlékezést a Kemenesmagasi Citerazenekar és Népdalkör
mûsora tette teljessé, tárogatózenével
Horváth Béla, dalokkal pedig Bezzeg
István mûködött közre.
»REINER ANITA

tekinthetõek voltak. A Celldömölki
Éremgyûjtõ Csoport egyik kiemelkedõ
rendezvénye ebben az évben a 80 éve
alapított Szabó Éremverdébõl kikerült
mesterveretek tárlata, mely a Szüreti
Napok ideje alatt nyitotta meg kapuit
az érdeklõdõk elõtt.
»VAJDA ZSUZSA

Értesítés

Bana Tibor, a Jobbik Magyarországért
Mozgalom országgyûlési képviselõje
október 13-án, csütörtökön 16 és 18
óra között fogadóórát tart Celldömölkön, a Polgármesteri Hivatalban (Városháza tér 1.)

Felhívás

A Városi Általános Iskolába járó gyermekek szülei egy csoportja 2011. október–novemberében gyûjtést szervez a rászoruló gyermekek részére. Az öszszegyûjtött adományok december elején
kerülnek kiosztásra. Mindenki, aki hozzá
szeretne járulni a gyûjtéshez (gyermekruhák, cipõk, játékok, babakocsi stb.) az
alábbi helyen teheti meg. Helyszín: KMKK.
Idõpont: 2011. 10. 15., 8.00–14.00.
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KÖZÉLET

«
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Sághegyi Szüreti Napok a jó idô jegyében

A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár idén is megrendezte a Sághegyi Szüreti Napokat szeptember 23-án
és 24-én. A kétnapos programsorozat
ezúttal még sokszínûbb volt, hiszen
bábfesztivál, néptánctalálkozó és testvérvárosok találkozója is a rendezvény
részét képezték.
Az elsõ napon „Egész nap bábszínház”
címmel zajlott a második alkalommal
lebonyolított bábtalálkozó, melynek
megnyitóján Nagy Márta, a házigazda
Tücsök Bábcsoport mûvészeti vetetõje
köszöntötte a vendég-együtteseket és
a közönség soraiban ülõ óvodásokat,
kisiskolásokat. Söptei Józsefné alpolgármesterasszony megnyitó beszédében hangsúlyozta a bábtalálkozó jelentõségét, amikor a bábmûvészetet
értékelõk bemutathatják egymásnak
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darabjaikat. Az elõadások sorában elsõként a helyi Tücsök Bábcsoport lépett
a mûvelõdési központ színpadára Pingvin tánciskola címû darabjával, majd a
Balatonboglárról érkezett Boglári Játék-

szín Bábcsoportja mutatta be Kolontos
Palkó történetét. Még egy hazai Tücsök
elõadást követõen a Balatonlellérõl
meghívott Lellei Színjátszók két csoportja lépett színre két mesejátékkal.
Délután a celliek elõadásai színesítették a programot, melynek keretében a
felnõtt bábcsoport is bemutatkozott
Pletykás libák címû darabjával. A fesztivál második napján a Székesfehérvári
Mákvirágok szerepeltek, emellett báb
játszóház várta az alkotni vágyó gyerekeket, ahol óriásbábok készítésére nyílt
lehetõségük.
A kétnapos rendezvény elsõ estéjén
három kiállítás nyílt a mûvelõdési központ galériáján, és elõcsarnokában, a
szabadtéren pedig az Energy Dabaston
Sporttánc Egyesület és a Rocky Dilly
ARRC táncosainak fellépése tarkította a
programot, aztán Retro utcabál kezdõdött a Fény Együttes közremûködésével. A Kapui Gyula (szaxofon), Bárdossy
László (gitár), ifj. Bárdossy László (szintetizátor), Szentgyörgyi Arnold (basz-

szusgitár) és Varga István (dob) alkotta
csapat tíz év kihagyás után állt össze
újra, hogy ismét a régi stílusban szórakoztassa közönségét.
Szombaton délután Kemenesi piac címmel helyi termékek vására, kirakodóvásár és szüreti ételek, italok kóstolója
várta a térre kilátogatókat. A hagyományos szüreti felvonulás Ságról indult, a városközpontig elérve a menetben résztvevõ bábosok, néptáncosok,
mazsorettek, fúvósok, zenészek, mutatványosok, lovasok és fogatok szórakoztatták az út mellett nézelõdõket. A
mûvelõdési központ elé érve kezdetét
vette a szüreti mûsor, melynek keretében elõször Fehér László polgármester
köszöntötte a városlakókat, vendégtáncosokat, és a testvérvárosok képviselõit. A szüreti napok keretében zaj-
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Sághegyi Szüreti Napok a jó idô jegyében

lott néptánctalálkozó programjában a
hazaiak közül a szombathelyi Szökõs
Néptáncegyüttes és a Boglya Népzenekar, a répcelaki Ümmögõ Néptánccsoport, Sárvárról a Néptánckör és a

Senior Néptánccsoport, a nicki Fergeteg
Néptánccsoport, a hegyfalui Háncs
Néptánccsoport, a Kemenessömjéni
Asszonykóros és a helyi Kemenesalja
Néptánccsoport lépett közönség elé. A

néptánc kavalkádban a testvérvárosok
mûvészei is képviseltették magukat,
hiszen a neudaui Néptánc Egyesület, az
erdõszentgyörgyi Laczy Trió és serramazzoni zenészek is szerepeltek. A városházán a testvérvárosok delegációit
fogadták, ahol Erdõszentgyörgy (Tarr
András), Neudau (dr. Wolfgang Dolesch), Serramazzoni (Luigi Ralenti)
polgármesterei fejezték ki örömüket és
köszönetüket, hogy minden évben
visszatérõ vendégként vehetnek részt
a szüreti napok rendezvényein, és elismeréssel szóltak városunk évrõl évre
tapasztalható nagyléptékû fejlõdésérõl.
A Kárpátaljai Mezõvári egyelõre még
csak partnerkapcsolatban áll Celldömölkkel, de nem elképzelhetetlen a
testvérvárosi kapcsolat létrejötte sem.
Már két alkalommal járt celli delegáció
Mezõváriban a partnerség kialakításában közremûködõ Heim Géza vezetésével. Polgármesterük ezúttal nem tudta viszonozni a látogatást, azonban a
mezõvári iskola igazgatója és pedagógusai megérkeztek a szüreti napokra.
Szilágyi Lajos beszédében elmondta,
ahogy a földmérõk geológiai pontossággal megállapították, hogy Mezõvári
Európa földrajzi középpontja; úgy az õ
megállapításuk pedig az, hogy Magyarország szeretetközpontja Celldömölkön
van. A kétnapos rendezvénysorozatot
ezúttal is szüreti bál zárta, melyen zenét a Koktél Duó szolgáltatott. Az este
folyamán sztárvendégnek is tapsolhatott a közönség LL Junior személyében.
»REINER ANITA
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MÛVELÔDÉS
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Sikeresnek mondhatja magát a Soltis színház
A Soltis Lajos Színház társulata az elmúlt nyáron ismét újabb darab színrevitelével örvendeztette meg közönségét. Júniusban és augusztusban szabadtéren mutatták be a Tigris és hiénát, azóta pedig már kõszínházban is
bemutatták a produkciót, melyet szeptember 19-én tekinthetett meg a publikum. A Petõfi-dráma rendezõje Katona Imre, aki nem csupán a színpadi
nyelvet találta meg az elõadáshoz, hanem a romantikus dráma átiratát is õ
készítette. A Tigris és hiéna története a
régmúltba nyúlik vissza, és a 12. századba, vagyis Vak Béla trónviszályoktól, hatalmi harcoktól hangos korába
repíti a nézõt. A romantikus érzelmekkel, cselszövéssel, bosszúval, indulatokkal átszõtt darabban a hatalom és
bosszúvágy kettõse játssza a fõszerepet, amelyhez képest az ország érdeke
és az érzelmek világa mellékesnek bizonyul. A nyár folyamán a színház ismét nemzetközi szinten hódította meg

a világot jelentõ deszkákat, meghívást
kapott ugyanis a norvégiai Amatõr
Színházi Világfesztiválra. A július 13. és
25. között zajlott rendezvényen Álomevõk címû mozgásszínházi produkciójukkal vettek részt, fergeteges sikert
aratva. Benkõ Péter Pál, a társulat mûvészeti vezetõje elmondta: sok értékes
kapcsolatra tettek szert, megismerték
más népek színházi kultúráját, és további rangos meghívásokat kaptak elõ-

adott darabjukkal. A Soltis Színház
szeptember elsején tartotta évadnyitó
társulati ülését, melyen Nagy Gábor
társulatvezetõ köszöntötte a megjelenteket, és beszámolt az elmúlt nyár történéseirõl. Mint elhangzott, tizenhét
elõadást mutattak be 1667 fõnyi közönség elõtt; megrendezték szokásos,
rendezõket és színjátszókat képzõ táborukat, erdélyi turnén, színészfesztiválon vettek részt. A társulatvezetõ
elõretekintést nyújtott a 2011–2012-es
évadra, mely anyagi mûködés szempontjából éppolyan nehéznek mutatkozik, mint az eddigiek. Az új idényben
három meseelõadás kerül színre, teremszínházi keretek közé helyezik az
Igazak címû Camus-drámát, és újabb
mozgásszínházi produkcióra készülnek.
A színi stúdió továbbra is mûködik, nekik is lesznek új darabjaik. A most végzett harmadévesek vizsgaelõadása pedig a mesedarabok repertoárjába kerül.
»RA

Selyemképek, grafikák, érmek
A másik kiállító Ferkovics József festõ,
grafikus, akinek mûveit Rozmán László,
a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal
vezetõ fõtanácsosa ajánlotta a megjelentek figyelmébe. Mint elhangzott, a
kiállító ugyan roma származású, de alkotói stílusában egyetemes mûvész. Az
elõcsarnokban látható alkotásain ismerõs helyeket fedezhetünk fel, így
egyebek között a Ság hegy, a Romtemplom, a Trianoni kereszt, a kráter
köszönnek vissza képeirõl.
A szüreti napok rendezvénysorozatának elsõ napján három kiállítás nyílt a
mûvelõdési központ galériáján, illetve
elõcsarnokában. A Lendváról érkezett
Sinkó Szabina festõmûvész alkotásait
tartalmazó kiállítást Simonka Tanja
mûvészettörténész, a Lendvai Színház
és Hangversenyterem igazgatója nyitotta meg. Sinkó Szabina selyemtechnikával dolgozik, nem mindennapi
technikaként pedig vásznon kasírozott
selyemképeket állít elõ. A leginkább
akvarell hatást keltõ képek témáit
belsõ impressziókból meríti, ihletõi korábban a mesék voltak, az utóbbi idõkben azonban nosztalgikus, múltat idézõ alkotásai születnek.
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A Mesterveretek címû, Szabó Géza szegedi ötvösmester mûhelyében készült
érmekbõl összeállított tárlatot Pálné
Horváth Mária, a Kemenesaljai Mûvelõ-

dési Központ és Könyvtár igazgatónõje
nyitotta meg. A Szabó Géza éremverdéjében készült érmek száma meghaladja a négyezer darabot. A Celldömölkre elhozott kiállítási anyag egyházi, történelmi témájú érmeket egyaránt tartalmaz, és természetesen a
Magyar Éremgyûjtõk idén negyvenéves celldömölki csoportjának náluk készített becses darabjai is helyet kaptak
a tárlókban. Mint az ötvösmester elmondta: – A szó az ércnél maradandóbb, mi pedig ércbõl csinálunk maradandó, örökéletû érmeket. Ennek ékes
bizonyítéka pedig a csaknem kétszáz
kiállított érem.
»REINER ANITA

Mi a teendő
súlyos ipari
balesetnél?
Celldömölk Város
lakossági tájékoztató kiadványa

Készült:
Celldömölk város Polgármesteri Hivatala
és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
megbízásából 2011-ben

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Celldömölki Lakosok!
Mint Önök is tudják, mindennapi életünk során számtalan veszély fordulhat elő. Városunkban a veszélyek
egy része a település földrajzi elhelyezkedéséből adódik,
míg másik része az itt működő tároló telep tevékenységéből, ott jelenlévő anyagok, valamint azok szállítása
miatt fordulhat elő. A városunk mellett található OPAL
Tartálypark Zrt. a telephelyen található veszélyes anyagok tulajdonsága és mennyisége miatt a jogszabályok
hatálya alá esik, és veszélyes üzemnek minősül.
Hazánk a SEVESO-II irányelvek alapján vállalta a veszélyes ipari balesetek elleni védekezés előírásainak
betartását, mely biztonságos üzemelés feltételeinek
megteremtését, a lakosság tájékoztatását és felkészítését tűzi ki célul a lakóhelyünk biztonságának fokozása,
a nem várt események megakadályozása, káros hatásainak csökkentése érdekében.
Az Önök biztonsága érdekében az OPAL Tartálypark
Zrt. szakértőkkel elkészíttette a tároló telep kockázatelemzését, erről elkészült az előírt
„Biztonsági jelentés”, melyet a hatóságok ellenőriztek. A valószínűsíthető legkedvezőtlenebb esemény következményeinek és káros hatásainak csökkentésére pontosítottuk
a külső védelmi feladatokat. A végrehajtásába bevont szervek ismerik a veszélyelhárítási feladataikat, a tároló telep balesetelhárító személyeivel együttműködve képesek
eredményesen végrehajtani azokat az Önök biztonsága érdekében.
A tároló telepet működtető OPAL Zrt. mindent megtesz annak érdekében, hogy a súlyos
baleseteket megelőzze, és esetleges hatásait a telephelyen belül is mérsékelje, a lakosságot ne veszélyeztesse.
Tisztelt Celldömölki Polgárok! Tájékoztatási kötelezettségemnek abban a hitben és tudatban teszek eleget, hogy az üzem és annak felelősei, valamint a hatóság mindent megtesznek a baleset elkerülésére, és a tájékoztatóban foglalt feladatok éles helyzetben történő végrehajtására soha ne kerüljön sor.
Fehér László
polgármester
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TÁJÉKOZTATÓ
A TELEPÜLÉST VESZÉLYEZTETŐ FELSŐ KÜSZÖBÉRTÉKŰ
ÜZEMRŐL ÉS A LEHETSÉGES SÚLYOS IPARI BALESETEKRŐL

A VESZÉLYEK
A gazdaságban jelen lévő veszélyes anyagok tárolása, feldolgozása, felhasználása magában hordja a súlyos ipari balesetek kialakulásának kockázatát. Szerencsére ilyen súlyos balesetek ritkán fordulnak elő.

MEGELŐZÉS + TÁJÉKOZTATÁS =
BIZTONSÁG

Az uniós normákat (Seveso II. irányelv) rögzítő veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló katasztrófavédelmi törvény a súlyos ipari balesetek megelőzését és a balesetek
káros következményeinek csökkentését célzó intézkedéseket vezetett be hazánkban. A törvény a
KATASZTRÓFAVÉDELEM feladatává tette a súlyos balesetek elleni védekezéshez kapcsolódó állami feladatok irányítását és azok ellátásának biztosítását.
A katasztrófavédelmi törvény az ipari üzemek vezetői kötelességévé teszi az üzemben jelenlevő veszélyes anyagokkal kapcsolatos kockázatok felmérését, a reálisan feltételezhető súlyos balesetek bekövetkeztekor jelentkező hatások meghatározását, a lakosság és a környezet védelmének érdekében a
szükséges üzemi megelőző intézkedések megtételét. Ezen információt a veszélyes üzem BIZTONSÁGI
JELENTÉSE tartalmazza. A veszélyes üzem biztonsági jelentése NYILVÁNOS, a helyi polgármesteri hivatalban mindenki számára hozzáférhető.
FONTOS KÖVETELMÉNY, hogy az üzemeltető köteles minden tőle elvárhatót megtenni a súlyos balesetek megelőzésére, és a kialakult balesetek üzemen belüli hatásainak mérséklésére.
Egy bekövetkező váratlan esemény kezelésére a település polgármestere – a hivatásos katasztrófavédelem területi szervével együttműködve – KÜLSŐ VÉDELMI TERVET készít, amely meghatározza a
lakosság, az anyagi javak és a környezet védelmével kapcsolatos feladatokat, a végrehajtásukkal öszszefüggő feltételeket, erőket és eszközöket.

Közös érdekünk, hogy Ön megismerje a környezetében jelenlévő veszélyforrásokat, a mentőerőkkel
együtt tudjon működni saját és környezete biztonsága érdekében. Ezért a katasztrófavédelmi törvény
a felső küszöbértékű veszélyes üzem elhelyezkedése szerinti település polgármestere részére feladatul írta elő jelen LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY kiadását.
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MIT KELL TENNI,
HA SÚLYOS IPARI BALESET TÖRTÉNIK?

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset esetén gépi vagy kézi SZIRÉNA hangja riasztja a lakosságot.
Amikor a jelzést meghallja:
• munkahelyén, vezetője intézkedései alapján cselekedjen,
• ha az utcán közlekedik, a lehető legrövidebb úton menjen haza (ha csak a hatóságtól erre vonatkozóan hangosbemondón keresztül, vagy más módon ellentétes utasítást nem kap).

Ha otthonában tartózkodik, a következők szerint cselekedjen!
RIASZTÁS
A Katasztrófariadó – 120 másodperces folyamatos emelkedő és mélyülő szirénahang
Jelentése: KATASZTRÓFAVESZÉLY
120 másodpercig tartó, váltakozó hangmagasságú, folyamatos szirénahang jelzi a közvetlen veszélyt.
Önnek EL KELL HAGYNIA a veszélykörzetet!
A sziréna jel nem tájékoztat a veszély típusáról, a bevezetett intézkedésekről, a védekezésre vonatkozó részletes információkról, ezért kiegészítő utasításokat rádióból és televízióból kaphat.

A HELYES MAGATARTÁSI SZABÁLYOK
A baleset bekövetkeztéről a Katasztrófariadó szirénajel tájékoztatja. Ez azt jelenti,
hogy Ön veszélyben van. Biztonsága érdekében el kell hagynia a veszélykörzetet,
otthonát. Tájékoztassa, segítse szomszédait is!
Az Ön lakóhelye mellett Tűz- és robbanásveszélyes gáz került a levegőbe. Önnek
egészsége megóvása érdekében gyalogosan el kell hagyni lakóhelyét, Kimenekítést
kell végrehajtani a veszélykörzetből.
A káros következmények csökkentése miatt tűzgyújtási tilalom kerül bevezetésre:
ki kell oltani a tüzeket, le kell állítani a gépjárműmotorokat, ki kell kapcsolni a gyújtószikrát okozó berendezéseket, mobiltelefonokat.
Kimenekítésnél (lakóhely elhagyásnál) vigye magával az alábbiakat: személyi okmányok, értéktárgyak, készpénz, betétkönyv, bankkártya, rendszeresen használt
gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, évszaknak megfelelő lábbeli, felsőruházat.
Otthona elhagyása előtt: oltsa el a tüzeket, kapcsolja le a villany főkapcsolóját, zárja
el a gáz- és vízvezetékek főelzáróit, zárja be az ablakokat, nyissa ki a háziállatok óljait, engedje le a redőnyöket, zárja be az ajtókat.
Gyalogosan induljon meg az ismert kimenekítési útvonalon a gyülekezési helyre.
Segítse az arra rászorulókat, jelezze, ha a visszamaradóknak segítségre van szüksége. A veszélyelhárítást végző szervek tájékoztatják Önt, gondoskodnak Önről.
Ha a veszélyelhárítás befejeződött, a veszély elmúltáról a hatóságok tájékoztatják
Önt szirénajellel, vagy közleményben. Visszatérve otthonába szellőztessen, kérje a
terepszint alatti helyiségek ellenőrzését.
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TÁJÉKOZTATÓ
A TELEPÜLÉST VESZÉLYEZTETŐ FELSŐ KÜSZÖBÉRTÉKŰ
ÜZEMRŐL ÉS A LEHETSÉGES SÚLYOS IPARI BALESETEKRŐL

JELZÉS, TÁJÉKOZTATÁS A VESZÉLY MEGSZŰNÉSÉRŐL
A Veszély elmúlt szirénajellel – 2 x 30 másodperces folyamatos állandó hang, közte 30 másodperces
szünettel
Jelentése: A VESZÉLY ELMÚLT!
2 x 30 másodpercig tartó, egyenletes hangmagasságú szirénahang, a jelzések közötti 30 másodperces szünettel, amely jelzi a
veszély elmúltát.
További felvilágosítás az Internetről vagy a katasztrófavédelem honlapjáról www.katasztrofavedelem.hu. szerezhető be.

A VESZÉLYES ÜZEM ADATAI
OPAL Tartálypark ZRt.
Kemenesmihályfai telep
Kemenesmihályfa
hrsz.: 1901
Tel: 06 95/525-220
A külső tájékoztatásért felelős személy:
Perge István telepvezető

A VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGEK
A tartályparkban folyó tevékenységek, a jelen lévő veszélyes anyagok, jelenlétük körülményei:
Az OPAL Tartálypark ZRt. a lakosság folyamatos üzemanyag ellátásának biztosítása érdekében üzemanyagok biztonsági tárolását végzi. A tartályparkban vasúti lefejtőt és töltőt valamint tankautó töltőt
üzemeltet. A telephelyen a jogszabály szerinti felső küszöbértéknél nagyobb mennyiségű üzemanyagot
tárol a gazdasági társaság. Ezen a telephelyén az illetékes hatóságok által biztonságosnak tartott és
ezért engedélyezett létesítményeket hozott létre az üzemeltető gazdasági társaság, melyen:
• az üzemanyag vasúti tartályvagonokból üzemanyag-tároló tartályokba lefejtését,
• az üzemanyagtartályokból vasúti és közúti tartálykocsikba történő töltését tudja biztonságosan elvégezni.
A tároló telepen előforduló veszélyes anyagok: 40-60% arányban benzin ill. gázolaj. Részmennyiségük
nem befolyásolja a kialakuló hatást, mivel a biztonsági adatlapok alapján hatásuk közel azonos.
A tároló telepen található üzemanyag kisebb hányada fokozottan tűz- és robbanásveszélyes.
A tároló telepen zárt rendszerű technológia kialakításával történik az üzemanyag le- és átfejtése, illetve töltése. A vasúti tartályvagonból közvetlenül a tartályokba, zárt rendszeren keresztül, robbanásbiztos szivattyúk segítségével történik az átfejtés. Az üzemanyag tárolására 10 db, különböző térfogatú tartály szolgál. A tárolótartályokból szintén robbanásbiztos szivattyúk segítségével jut el az üzemanyag a
tartálykocsikba.
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Jelenlévő veszélyes anyagok
Benzin
Szerkezeti képlet
Forráspont
Lobbanáspont
Relatív sűrűség (víz=1)
Gőznyomás (20 .°C-on)
Alsó robbanási határ
Felső robbanási határ
Öngyulladási hőmérséklet kb.
Relatív gőzszerűség (levegő: 1)
Egészségügyi határérték

Szénhidrogén keverék
< 490 K
< 253 K
0,72 - 0,79
22 - 25 kPa
0,6 tf%
8,0 tf%
520 K
4 - 4,2
MK 300 mg/m3; M-III; V-C; b;

• »A« fokozottan tűz- és robbanásveszélyes
• színtelen, jellegzetes szagú folyadék;
• éghető folyadék. A gőze a levegőnél nehezebb, ezért a talaj közelében terjed. A szabadba jutó folyadék
gyorsan elpárolog. A gőze a levegővel robbanóképes elegyet képez, amely kis gyújtási energiával rendelkező gyújtóforrástól is meggyulladhat;
• kevésbé mérgező, enyhén bódító, narkotizáló hatású. Nagy koncentrációban eszméletvesztés és légzéskimaradás lehetséges. A szagküszöbértéke egy nagyságrenddel nagyobb, mint az egészségügyi határérték.

Tűz- és robbanásveszély!
Védekezés: tűzgyújtási tilalom, kimenekítés
Gázolaj
Szerkezeti képlet
Forráspont
Lobbanáspont
Relatív sűrűség (víz=1) kb.
Öngyulladási hőmérséklet
Relatív gőzsűrűség (levegő: 1)
Egészségügyi határérték
Tűzveszélyességi osztály

Szénhidrogén keverék
455 - 610 K
>328 K
0,83
kb. 490 K
7
nincs
»C« tűzveszélyes

• színtelen - sárgás, jellegzetes szagú folyadék;
• viszonylag magas lobbanáspontú, éghető folyadék. Erős felmelegedés hatására gőze a levegővel robbanóképes keveréket képezhet.
• a folyadék ingerli a szemet és a bőrt. Lenyelés esetén hányást, hasmenést okozhat. Tűz, vagy erős felmelegedés hatására hidrogén-szulfid gőz képződhet, amely a légutakra, szemre ingerlő hatású.

Tűzveszély!
Védekezés: tűzgyújtási tilalom, kimenekítés
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Propán-bután (PB) gázkeverék

A tárolóból a környezetbe jutva fehér ködszerű, szagosított
gáznemű anyag. Cseppfolyósított éghető gáz. A szabadba jutott
folyadék igen gyorsan gázzá alakul.

• A gáznyomás csökkenésekor gyorsan nagy mennyiségű hideg köd és robbanóképes elegy képződik.
• Vízzel csak jelentéktelen mértékben oldódik, annak felszíne fölött gázzá alakul robbanóképes elegyet
képezve. Robbanásnál: repeszhatás és rombolódás!
• Gáz alakjában kevéssé mérgező, de bódító hatású. A folyadék gyorsan gázzá alakulva kiszoríthatja a
levegőt, különösen zárt helyiségekből, emiatt fulladásveszélyt okoz!
• Magas párolgási hője (alacsony forráspontja) következtében folyékony állapotban a bőrfelületre jutva fagyásos sérülést okozhat.
• Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes volta, valamint viszonylag alacsony gyulladási hőmérséklete
és nagy szikraérzékenysége miatt ütődési, sztatikus vagy elektromos szikra, továbbá egyéb gyújtóforrás hatására könnyen meggyullad vagy robban.
• A kiáramlott mennyiség meggyulladva a gázfelhőben tartózkodóknál súlyos égési sérülést okozhat.
• Nagy oxigéntartalmú anyagokkal (erős oxidálószerekkel) érintkezve heves reakció mehet végbe,
amely meggyulladást vagy robbanást okozhat.
• A kijutásának környezetében dohányzás, nyílt láng használata, szikraképződéssel járó tevékenység végzése tilos!
• A tároló telepen tárolt veszélyes anyagok környezetbe jutása esetén a környezet szennyezése kismértékű.

Tűz- és robbanásveszély!
Védekezés: tűzgyújtási tilalom, kimenekítés

Propán-bután gázkeveréket a telephelyen a szociális épület fűtés és melegvíz-ellátásához szükséges
mennyiségben 5 m3-es tartályban tárolják. A PB gáztartály ugyanolyan kivitelű, mint a lakossági telepített gáztartály.
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A BALESET LEHETSÉGES HATÁSAI ÉS
AZOK ELHÁRÍTÁSA

töltőüzem

veszélykörzet

kimenekítési útvonal

Kedvezőtlen légköri viszonyok esetén a füst a várost elérheti.
É – ÉK-i irányból fújó szél esetén: nem veszélyeztet lakott területet
ÉNY-i irányból fújó szél esetén: Rákóczi és Árpád utcák által határolt terület
Az itt felsorolt településrészen a veszélyelhárítási feladatok idejére, a káros hatások csökkentése miatt lakosságvédelmi intézkedések bevezetése szükséges, melyek:
• a veszélykörzetben lévő lakosok riasztása, tájékoztatása,
• a veszélyeztetett területről való kimenekítést,
• a veszélykörzet lezárása, onnan a forgalom elterelése,
• a kimenekített lakosok ideiglenes elhelyezését és ellátását,
• majd a veszély elmúltával a visszatelepítés végrehajtását foglalja magában.
A veszélyeztetett terület elhagyása előtt, a káros hatások csökkentése érdekében a közművek kikapcsolását, a gyújtóforrások megszüntetését végre kell hajtani. A kimenekítettek ideiglenes elhelyezése,
ellátása az elkészült külső védelmi terv alapján biztosított.
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A tárolótelep veszélyhelyzeti tevékenysége, és az elhárításban érintett felelős személyek, szervezetek, azok
felkészültsége és felszereltsége:
A tárolótelep műszaki felügyeletét az OPAL Tartálypark ZRt. biztosítja a hatóságok rendszeres ellenőrzése mellett. Az OPAL Tartálypark ZRt. mindent megtett és megtesz annak érdekében, hogy a súlyos baleseteket megelőzze ill. esetleges hatásait a telephelyen belül is mérsékelje, így a lakosságot ne veszélyeztesse.
A tűzjelző hálózaton keresztül közvetlenül a tűzoltóságot lehet riasztani.
A tevékenységet csak az előírt képesítéssel és gyakorlattal rendelkező személyzet végezheti. A gépek, berendezések karbantartását, időszakos felülvizsgálatát az ezzel a feladattal megbízott, megfelelő képesítéssel rendelkező alkalmazottaink, vagy minősített speciális, tapasztalt szakembergárdával és eszközökkel rendelkező alvállalkozók végzik.
A tárolótelep vezetője viseli az általános felelősséget a súlyos balesetek elleni védekezési fő célkitűzések
megvalósításáért, a megelőzésért, a káros hatások elleni védekezésre való felkészülésért, illetőleg a már
bekövetkezett súlyos balesetek káros hatásainak csökkentéséért. A fő hangsúlyt a tárolótelepen belül a
megelőzésre, a biztonságos üzemelésre és felkészülésre helyezik.
A feltételezhető súlyos baleset megelőzésére, elhárítására, káros hatásainak csökkentésére, a tárolótelep
vezetőjének tevékenységét jól képzett, tapasztalt szakemberek segítik: az OPAL Tartálypark ZRt. részéről
a biztonsági és környezetvédelmi feladatokkal megbízott vezető, míg a tárolótelepen belül a helyi ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkező megbízott szakemberek.
A tárolótelepen speciálisan felkészített személyzet végzi a súlyos balesetek következményeinek elhárításával és felszámolásával kapcsolatos tevékenységet:
• elzárja és szakaszolja a szerelvényeket és vezetékeket, megszervezi a tankautók és a vagonok eltávolítását a területről, indítja (szükség szerint) a palásthűtőket, bevezeti a külső segítséget.
• végzi a személyek mentését, külső, közreműködő erők tevékenységének segítését.
A tárolótelep nagy gondot fordít az alkalmazottak belépés előtti és folyamatos képzésére, valamint az
automata beavatkozó rendszerek fejlesztésére. A súlyos balesetekkel kapcsolatos kárelhárítási feladatok szakszerű, gyors és biztonságos végrehajtása érdekében a veszélyhelyzeti feladatokban érintetteket a tárolótelep folyamatosan készíti fel, tevékenységüket, a külső veszélyelhárításba, védekezésbe bevont szervekkel végrehajtott közös begyakorlásokon, gyakorlatokon ellenőrzi. A felkészítése
során a valóságost megközelítő feltételek között védőeszközökben gyakorolják a beosztottak az előírt
feladataikat. A felkészítés kiterjed az egyéni védőeszközök, a híradó eszközök használatára, és a riasztás módjára és eszközeinek ismeretére is. A súlyos baleset elkerülését kiemelten kezelik a tárolótelepen!
Az OPAL Tartálypark ZRt. az üzemi ügyeleten felül 24 órás műszaki ügyeleti szolgálatot tart fenn. Az
telepen munkaidő alatt 5 fő tartózkodik, munkaidő után szerződött biztonsági szolgálat vigyáz a telephelyre.
A tartályok dupla acél fenéklemezzel és dupla acélfallal készültek. Amennyiben szivárgás lépne fel, a
két fenék között automatikusan működő berendezés azonnal riasztást küld. Ebben az esetben a tartályt
kiürítjük. Ha a tartály megsérülne, az üzemanyagot a dupla acélfal fogja fel.
Amennyiben az üzemanyag meggyulladna, a folyamatosan figyelő lángérzékelők azonnal elindítják az
önműködő tűzoltó berendezést, amely habbal árasztja el a tartály külsejét és belsejét, valamint azonnal vízzel hűti a szomszédos tartályokat. A szükséges tűzoltó víz és a habképző anyag a telepen állandóan rendelkezésre áll. Az automata tűzoltó berendezés ugyanígy oltja el a vasúti lefejtő és a tankautó
töltőn kialakuló tüzet is. A tűzoltó berendezés egy percen belül megkezdi az oltást, így komolyabb tűz
kialakulásának a veszélye csekély. A berendezés működését hetente tesztelik.
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TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉS
KÜLSŐ VÉDELMI TERVÉRŐL
Önök, a lakosok, védelme érdekében a tárolótelepen bekövetkezett esemény káros hatásainak csökkentésére Külső védelmi terv készült. A tervben a hivatásos veszélyelhárítást, mentést irányító és végrehajtó szervezetekkel a most felsorolásra kerülő feladatokat terveztük be, melyre a tervezett állomány felkészítése megtörtént, a végrehajtási feltételei biztosítottak.
• A helyzet tisztázása, veszélyeztetés és veszélykörzet várható nagyságának megállapítása, majd a
szükséges értesítések, tájékoztatások végrehajtása. Ezt a tárolótelep veszélyelhárításért felelős személyei végzik, javaslatot téve a telepen kívül, az Önök biztonsága érdekében foganatosítandó intézkedésekre.
• A javaslat alapján azonnali intézkedés történik a hatáskörzetben érintett lakosok riasztására, a tájékoztatásra a bevezetett lakosságvédelmi intézkedésekről. Ezt a feladatot a tárolótelep és a település
polgári védelmi kötelezettség alapján létrehozott riasztó alegysége hajtja végre. Telepítésre kerül még
automatikus mérő és riasztó rendszer. A tájékoztatást a város kábeltelevíziós hálózatán, a TV-Cell
városi televízió adásaiból tudják meg. Kérjük, hogy a Katasztrófariadó jelének elhangzása után ezekre az adásokra kapcsolják rádiójukat és televíziójukat. A riasztási és tájékoztatási feladatokban közreműködnek a tűzoltók és a katasztrófavédelem hangosbemondóval ellátott gépjárművei.
• A veszélyelhárítási munkálatok idejére, az Önök biztonsága érdekében, lakóhelyüket el kell hagyni
és a befogadó helyre menni, ahol gondoskodunk Önökről a veszély elmúltáig.
• A belső védekezés segítését, veszélyelhárítást, a káros hatások csökkentésére irányuló feladatok végrehajtását a tárolótelep veszélyelhárító szervezete, a tűzoltóság, katasztrófavédelmi műszaki – mentőbázis állományával hajtják végre. Ha a baleset a szállító vasúti tartálykocsi sérülése miatt következik be, akkor a MÁV Rt. vegyi elhárító szolgálata is közreműködik a veszélyelhárításban.
• A káros hatások csökkentése, mentési feladatok zavartalanságának biztosítása megköveteli a várható veszélykörzet lezárását, szükséges forgalomelterelések végrehajtását, melyet a rendőrség és
közútkezelők állománya hajt végre.
• Az egészségügyi ellátást igénylő személyek kimenekítését, átadását az egészségügyi intézetbe szállításhoz a tűzoltók hajtják végre, biztosítva a mentendő személyek részére a szükséges hő- és légzésvédő eszközöket.
• A legfontosabb a levegőben lévő robbanóelegy koncentrációjának mérése, melyet a kialakított monitoring rendszer, a katasztrófavédelem veszélyhelyzeti felderítőcsoport, a megyei ÁNTSZ és a környezetvédelmi felügyelőség szakállománya hajt végre. Ezek a műszeres ellenőrzések biztosítják a
döntéshozóknak, mentésirányítóknak az adatokat a lakosságvédelmi rendszabályok fenntartása,
vagy feloldása érdekében.
• A másodlagos veszélyek megszüntetése és szükséges ideiglenes helyreállítások, kárfelszámolás segítése érdekében közreműködnek még a gáz-, áram- és vízszolgáltató ügyeletes hibaelhárító szervezetei.
• A mentési, veszélyelhárítási és lakosságvédelmi feladatok irányítását és felügyeletét a polgármester által vezetett Katasztrófaelhárítási Munkacsoport végzi, melyben tapasztalt szakemberek segítik a gyors és eredményes beavatkozás megvalósítását.
• Csak a sikeres veszélyelhárítás, kárfelszámolás és ideiglenes helyreállítás, majd ellenőrzések után
történik intézkedés a bevezetett rendszabályok feloldására, a kárfelmérésre és eredeti állapot viszszaállítására.
• A feladatok végrehajtása azonban csak akkor lehet eredményes, ha a Lakossági Tájékoztató-ban leírt és
a hatóságok által közölt rendszabályokat, veszélyhelyzeti magatartási szabályokat betartják, annak végrehajtásában segítik az arra rászorulókat.
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A Külső védelmi terv végrehajtásába bevont szervezetek rendelkeznek a feladataik végrehajtásához
szükséges ismeretekkel, eszközökkel és felszerelésekkel, rendszeresen gyakorolnak.
Celldömölk Város súlyos balesetek elleni védelmét biztosító felelős személyek, szervezetek, azok felszereltsége és felkészültsége:
Celldömölk Város közigazgatási területén a polgármester, Fehér László felelős a súlyos ipari balesetek
elleni védekezésért. Ebben a tevékenységben szakmai segítői a Celldömölk Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka és a Polgári Védelmi Iroda vezetője.
A Külső védelmi tervben megjelenő feladatok szervezését, összehangolását és irányítását a Celldömölki
Helyi Védelmi Bizottság Katasztrófaelhárítási Munkacsoportja és Celldömölk Települési Polgári
Védelmi Parancsnoksága végzi. Az előbb említett Katasztrófaelhárítási Munkacsoportba a rendvédelmi szervek, a közműszolgáltatók és a polgármesteri hivatal jól felkészült szakemberei segítik a végrehajtás irányítását és feltételeinek biztosítását.
Az előbb felsorolt felelős személyek és vezetési csoportok rendszeresen felkészítő foglalkozáson, gyakorlásokon vesznek részt. A Külső védelmi tervben végrehajtandó feladatok érdekében külön egyeztető tárgyalás és felkészítés került levezetésre. Ez a biztosítéka, hogy a veszélyelhárítás, mentés és kárfelszámolás feladatok szervezetten, összehangoltan kerüljenek végrehajtásra.
Üzemanyag környezetbe jutása után a lakosság tájékoztatása során bemondott szöveg:

Figyelem, figyelem, figyelem! A tárolótelepen tűz- és robbanásveszélyes üzemanyag kiömlése következett be. Az Önök lakó és munkahelyén tűz- és robbanásveszély van!
A saját biztonságuk érdekében kérem a következő rendszabályok betartását:
• Kapcsolják le a lakásban az áramot a mérőnél lévő kapcsolókkal!
• Oltsák ki a házban és a ház körül a tüzeket!
• A gázmérőknél zárják el a főelzáró gázcsapot!
• Állítsák le a gépjárművek motorjait!
• A veszélykörzetben a mobiltelefonok használata tilos, azokat a kimenekítés idejére is kapcsolják ki!
• A bevezetett rendszabályokról értesítsék a szomszédokat, távollétük esetén a gáz és áram kikapcsolását
hajtsák végre náluk is!
• Engedjék ki, nyissák ki háziállataik óljainak ajtajait, biztosítva menekülésüket!
• Induljanak meg a veszélyelhárítás idejére megbeszélt gyülekezőhelyekre, segítsék az időseket, gyerekeket!
• Tartsák be a tűz- és dohányzási tilalom szabályait, ezt követeljék meg mindenkitől!
• Biztosítani kell a korábban megbeszélt veszélykörzet forgalommentességét!
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A LAKOSSÁGVÉDELEM MÓDSZEREI

A LAKOSSÁGVÉDELEM MÓDSZEREI

A lakosságvédelem módszere: a veszélykörzetből való kimenekítés. Ebben az Önök közreműködésének feladatai:
Tanulmányozzák a kiadott Lakossági tájékoztató-t, azt olyan helyen tárolják, hogy szükség esetén használni tudják!
Lakásukban családtagjaikkal beszéljék meg a veszélyhelyzet esetén teendőket, pontosítsák a lakás elhagyása során végrehajtandó teendőket.
A Katasztrófariadó jelzés elhangzása után kapcsolják be rádiójukat, televíziójukat és hallgassák, nézzék a helyi adásokat, ahol a fontos információkat közölni fogják!
Csak a kimenekítés az a védelmi módszer, ami biztosíthatja az Ön egészségének védelmét, szükség van
erre a másodlagos veszélyeztető hatások miatt.
Fegyelmezetten hajtsa végre a legrövidebb idő alatt a Befogadóhelyre való eljutást, segítve abban a rászorulókat. Ha nem tud segíteni, akkor a hatóságokat értesítse a visszamaradt, még veszélykörzetben
lévőkről.
Ha nem otthon éri Önöket a katasztrófariasztás, akkor készüljenek fel, hogy a veszély elmúltáig a veszélykörzetbe nem mehetnek be!
Kérjük a veszélyhelyzeti tájékoztatásban elhangzott intézkedések fegyelmezett betartását saját és mások biztonsága érdekében!
Ne kockáztasson, a veszélykörzetben csak teljes hő- és légzésvédelemmel kerülheti el egészségének
károsodását!
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, HOZZÁFÉRHETŐDSÉG

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, HOZZÁFÉRHETŐSÉG
TÁJÉKOZTATÓ SZERVEZETEK
OKF ELEKTRONIKUS TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERE
www.katasztrofavedelem.hu
POLGÁRI VÉDELMI IRODA CELLDÖMÖLK
Tel/Fax.: +36-95/420-094
E-mail: celldomolk.pvi@katved.hu
MAGYAR MŰSZAKI BIZTONSÁGI HIVATAL
Regionális Műszaki Biztonsági Főfelügyelet Szombathely:
Honlap: www.mbf.hu/seveso2.html
Tel.: +36-94/313-272

SEGÉLYHÍVÓSZÁMOK
KÖZPONTI SEGÉLYHÍVÓ 112
107
RENDŐRSÉG
105
TŰZOLTÓSÁG
104
MENTŐK

FONTOS!
Ha az OPAL Tartálypark tárolótelep közelében ebben a kiadványban leírt veszélyes
anyag környezetbe jutását észleli, hívja a tűzoltóság ügyeletét:
T-Com vonalon: 105
Mobilon: 06 – 95/420–086 telefonszámokon
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VESZÉLYHELYZET! – KATASZTRÓFAHELYZET!

VESZÉLYHELYZET – KATASZTRÓFAHELYZET
RIASZTÁS: a veszélykörzetben lévők tájékoztatása, védelmi feladatok megkezdése.
KATASZTRÓFARIADÓ jelével a telepített riasztóeszközökkel – 120 másodperces folyamatos emelkedő és mélyülő szirénahang:

A LAKOSSÁG VÉDELMÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA: KIMENEKÍTÉSSEL
• Az Ön lakóhelyén Tűz- és robbanásveszélyes üzemanyag került a környezetbe.
• Önnek EL KELL HAGYNIA a veszélykörzetet!
• A káros következmények csökkentése miatt tűzgyújtási tilalom kerül bevezetésre.
• Gyalogosan induljon meg az ismert kimenekítési útvonalon a gyülekezési helyre.
• Otthona elhagyása előtt: eloltani a tüzeket, lekapcsolni a villany főkapcsolóját, elzárni a gáz és vízvezetékek főelzáróit.
• KIMENEKÍTÉSNÉL (lakóhely elhagyásnál) vigye magával: személyi okmányok, értéktárgyak, készpénz, betétkönyv, bankkártya, rendszeresen használt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök.
• Segítse az arra rászorulókat, jelezze, ha a visszamaradóknak segítségre van szüksége. A mentést irányítók mindenkiről gondoskodnak.
A VESZÉLY ELMÚLTÁNAK JELZÉSE: a veszélyelhárítás befejeződött, visszatérhet otthonába.
A VESZÉLY ELMÚLT szirénajellel – 2 x 30 másodperces folyamatos állandó hang, közte 30 másodperces szünettel:
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OPAL Tartálypark Zrt .
Kemenesmihályfai telep
Kemenesmihályfa
hrsz.: 1901
Tel: 06 95/525-220
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» PROGRAMAJÁNLÓ
• október 7. (péntek) 18.00 óra – „Egy csésze kávé...” – közéleti kávézó a Cselekvõ Öszszefogással Celldömölkért Egyesület szervezésében. Vendég: dr. Zongor Gábor, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének
fõtitkára. Helyszín: KMKK elõcsarnok.
• október 11. (péntek) 16.00–19.00 óra –
Egészségbörze. Helyszín: KMKK elõcsarnok.
• október 11. (kedd) 19.00 óra – Dumaszínház – Fellépnek: Kõhalmi Zoltán és a „Szomszéd néni”. Belépõjegy: 2500 Ft. Helyszín:
KMKK színházterem.
• október 13. (csütörtök) 18.00 óra – A nyolcadik bolygó rejtélye – Vajon ki fedezte fel
valójában a Neptunuszt? Elõadó: dr. Péntek
Kálmán, a Gothard Jenõ Amatõrcsillagászati
Egyesület elnöke. Helyszín: KMKK galéria.
• október 15. (szombat) 19.00 óra – Bernard
Slade: Jövõre veled ugyanitt – romantikus
vígjáték. Szereplõk: Bánfalvy Ági és Harmath
Imre. Helyszín: KMKK színházterem.
• október 21. (péntek) 10.00 óra–14.00 óra
– Kolontos Palkó – mesejáték a Nektár Színház elõadásában. Helyszín: KMKK színházterem.
• október 23. (vasárnap) 16.00 óra – Városi
megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján. Beszédet mond:
Fehér László, Celldömölk Város polgármestere.
Közremûködnek: a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképzõ Iskola diákjai és az Ádám Jenõ Zeneiskola AMI fúvószenekara Helyszín: az
1956-os dombormû elõtti tér (Iskola tér).
• október 26. (péntek) 17.00 óra – A Rákócziszabadságharc emlékére összeállított kiállítás
megnyitója. A Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete
Celldömölki Csoportjának jubileumi tárlata.
Megnyitja: Dr. Lenner Tibor, a Nyugat-Magyarországi Egyetem egyetemi docense. Helyszín:
KMKK galéria.
• október 26. (szerda) 18.00 óra – „Tamással a világ” – Szíria és Jordánia – vetítéssel
egybekötött úti élménybeszámoló. Elõadó:
Szomju Tamás. Helyszín: KMKK elõcsarnok.
• október 29. (szombat) 19.00–24.00 óra –
Kemenesi Táncház. Zenél: a Tabán zenekar.
Belépõjegy ára: 500 Ft. Helyszín: KMKK elõcsarnok.

» APRÓHIRDETÉS
Celldömölkön egészségügyi okok miatt
földszinti, másfél szobás, egyedi fûtésû, lakást vásárolnék társasházban.
Tel: 06 95/420-111 vagy 06 70/2803706.
Celldömölkön kétszobás, gázfûtéses
családi ház, garázzsal, kedvezõ áron
eladó. Tel: 06 70/771-3754.

» MÛVELÕDÉS

Honfoglalás Alsóságon
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár különleges elõadással indította 2011–2012-es felnõtt színházi bérletsorozatát. A Sziget Színház Honfoglalás
címû rockoperáját hozta el szabadtéri
elõadás formájában, melynek az alsósági sportcsarnok mögötti lovas pálya
adott helyet, szeptember 17-én.
A Sziget Színház évrõl évre új, nagyszabású történelmi, zenés darabot visz
színre. Hû maradva a hagyományokhoz,
a tavalyi Trója fergeteges sikere után
igazi magyar témához nyúlva, megszületett a Honfoglalás. A rockopera feltárja a magyar honfoglalással kapcsolatos
legújabb történelmi információkat,
üzenve a mai fiataloknak és a Kárpátmedencében élõ összes magyarnak,
hogy alaposabban megismerkedhessenek valódi történelmünkkel, és azzal,
hogyan vert gyökeret a mi csodálatos
népünk, itt, Európa szívében. A produkció a legigényesebb zenei és prózai
adaptáción keresztül minõségi szereposztással mutatja be a hét vezér hazatérését. A rockopera alkotói, Koltay Gergely és Szûts István, valamint a Sziget
Színház vezetõje, Pintér Tibor hisznek

abban, hogy ez a gyönyörû téma színpadra alkalmazva is hatalmas sikert arat
majd és elviszi hírünket a világba. A
mindenki által jól ismert Honfoglalás
címû magyar film életre kelt a színpadon valódi lovakkal és parádés szereposztásban, hiszen a Táltost Pintér Tibor
– aki egyben a rendezõ is –, a sámán
asszonyt Papadimitriu Athina, Árpádot
pedig az a Vadkerti Imre játszotta, akinek nevével elõször az István, a király
Koppányaként találkozhattak a nézõk. A
darab nagy sikert aratott a nyolcszáz fõs
nézõsereg körében, hiszen a csaknem
ezer ember állva tapsolt a színészek
kitûnõ alakításának.
»REINER ANITA

Országos Könyvtári Napok
Celldömölkön: nyereményakció
– mesenap – könyvbemutató
A Kresznerics Ferenc Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával érdekes programokkal várja olvasóit.
2011. október 4-tõl december 17-ig valamennyi új beíratkozó, aki legalább
két évnél régebben volt utoljára tagja a
könyvtárnak, sorsoláson vehet részt
egy szelvény kitöltésével. A jelenlegi
beíratkozott olvasók ajánlóként vehetnek részt az akcióban az ajánlói szelvény leadásával. Minden olvasó csak
egy ajánlói szelvényt használhat fel a
kampány során! Az új beiratkozók egy
alkalommal ajánlók is lehetnek. Az október 4-tõl 9-ig szelvényüket leadók
extra különsorsoláson vesznek részt az
október 9-i program zárásaként. A
gyorsasági illetve a kategóriánkénti (új
beíratkozó és ajánló) 2012. januári záró sorsolás nyereményei: 1. díj: 20.000
Ft értékû; 2. díj: 15.000 Ft értékû; 3. díj:
10.000 Ft értékû és 4-6. díj: 5.000 Ft ér-

tékû vásárlási utalvány. A szelvények
hozzáférhetõk az akciós szórólapokon,
a könyvtárban illetve a www.cellbibl.
hu honlapról is letölthetõk.
Október 8-án 14.00 órától Cigány Mesék Napjára várja a könyvtár az érdeklõdõket. A Tücsök Bábcsoport elõadását
kulturális bemutató és rajzversennyel
összekötött meseolvasás követi, majd
15.30-tól a gyermekek a Szaffi címû
rajzfilmet, a felnõttek pedig A cigánytábor az égbe megy címû alkotást tekinthetik meg.
A Könyves Vasárnapon a bibliotéka a
hagyományoknak megfelelõen rendkívüli nyitva tartással várja olvasóit 14.00
órától 16.30-ig. Ezután kezdõdik az
Európai Unió irodalmi díjas (2009) és
József Attila-díjas (2011) Szécsi Noémi
Nyughatatlanok címû kötetének bemutatója. 18.00 órakor kerül sor a könyvtári nyereményakció sorsolására.
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Színészkirály, Tündérkirálynõ
A Ruttkai Éva–Latinovits Zoltán legendás színészpárról készült könyv bemutatójára várták a közönséget szeptember 22-én a KMKK Kresznerics Ferenc
Könyvtára és a Berzsenyi Asztaltársaság
által szervezett rendezvényen.
Az irodalmi est kezdetén Németh Tibor
könyvtárvezetõ köszöntötte az érdeklõdõket, és kiemelte a két színészóriás
halhatatlanságát, akik a magyar kulturális örökség kitörölhetetlen személyiségei, és akiknek értéke a mai celeb
világban egyre nagyobb. Ruttkai Éva
lánya, Gábor Júlia férjével, Szigethy Gábor irodalom- és színháztörténésszel
kitartó lelkesedéssel ápolja édesanyja
emlékét, ennek eredményeként most
könyv is született. Hosszú éveken keresztül Ruttkai emlékszobát is mûködtettek Budapesten, ahol személyes tár-

gyak, ruhák, fotók, levelek segítségével idézték meg a színészpárost.
Magánemberként nehéz volt mûködtetni az emlékmúzeumot, ezért bezárásra ítéltetett; hogy az emlékek tovább éljenek, azonban könyv született
a Ruttkai–Latinovits párosról Álomszínészpár címmel. A szerzõpáros gazdagon illusztrált kötetébõl bepillantást
nyerhetünk a két színészóriás életének
kulisszái mögé. Minden fejezet egy önálló történet, amelybõl megismerhetjük összefonódó életük titkait. A rendezvényen a szerzõk könyvbemutatója
mellett dokumentumfilmek által is
megidézõdött a huszonöt éve elhunyt
Tündérkirálynõ, és a nyolcvan esztendeje született Színészkirály legendás
kettõse.
»RA

Eredményes strandszezont zárt a fürdõ
A hosszú, forró nyári napokat az igazán kellemes, testet-lelket simogató
õszi idõjárás váltotta fel. A jó idõ
több embert vonz a vízpartra, esetünkben a Vulkán fürdõre. Több sikeres rendezvényt is szerveztek. Milyen
strandszezont zártak idén? – kérdeztük Bakó Istvánt, a fürdõt üzemeltetõ
Városgondnokság igazgatóját.
– Készültünk a strandszezonra: tavaly
tíz darab afrikai nád napernyõt vásároltunk, idén pedig, hogy a hõség elviselhetõbb legyen, konténeres fákat
ültettünk. A kültéri medencéket május második felében nyitottuk, és – a
jó idõnek köszönhetõen – szeptember
18-ig tudtuk nyitva tartani.
»Hogyan alakult az idei forgalom?
– A forgalmunk érdekes módon nagyjából megegyezett a tavalyival: a látogatók száma egy kicsivel kevesebb,
a jegybevétel viszont az ott tartózkodás idõtartamának növekedése illetve egyéb szolgáltatások értékesítése
eredményeként közel félmillió forinttal több volt, mint tavaly. A múlt évben legtöbben júliusban voltak a
fürdõn, az idén is a július volt a legjobb, de majdnem ugyanolyan jó volt
az augusztus is. Más években ilyenkor egyébként általában jelentõsen
visszaesik a látogatottság. Ezenkívül
lényegesen jobb volt a június hóna-
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punk is, mint 2010-ben. A bevételeket tekintve május 1-tõl szeptember
15-ig közel 30 millió forint volt, míg
tavaly ugyanebben az idõben fél millió forinttal kevesebb. Több programot szerveztünk idén is, ilyenek voltak a filmvetítések és a strandpartik.
Idén legtöbbeket a fürdõ születésnapi rendezvénye vonzott.
»A strandszezon zárultával mik a tervek az õszi idõszakra vonatkozóan?
– Október 1-jétõl visszatértünk a
strandszezonon kívüli nyitva tartásra:
hétvége kivételével egy órával késõbb nyitunk, illetve pénteken és
szombaton fél órával korábban zárunk. Ennek megfelelõen a gyógyászat is 10 órakor nyit, és értelemszerûen egy órával tovább tart nyitva.
Továbbra is megszervezzük havi
rendszerességgel minden hónap elsõ
hétfõjén a fürdõnapi akcióinkat . A
Magyar Fürdõszövetség szervezésében veszünk részt továbbá a magyar
fürdõkultúra napján, melyet október
8-án tartanak hazai fürdõkben. Ezen a
napon nagyon kedvezményes jegyárak lesznek, melyek kizárólag a napi
belépõjegyekre vonatkoznak, és a
helyi kedvezménynél is olcsóbb lesz.
Ezen felül este hét órakor egy ingyenes vízi mozival várjuk a fürdõvendégeket.
»LA

Fókuszban
az egészségmegôrzés

A Vasi Tallér Egyesület az idei évben is
megszervezte a Szûréssel a családokért
elnevezésû kemenesaljai egészségnapokat. A program keretében szeptember 30-án, ingyenes szûrõvizsgálatokon vehettek részt a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár épületébe betérõk. A rendezvény iránti nagyszámú érdeklõdést bizonyította, hogy
már a reggeli órákban kígyózott a sor a
regisztrációs pult elõtt, majd a vizsgálókban folytatódott a várakozás. Az
egészségi állapotuk ellenõrzésére érkezõ érdeklõdõk különbözõ szakmai
szûrõvizsgálatokon vehettek részt a
nap folyamán. Az urológiai, bõrgyógyászati állomások mellett nõgyógyászati vizsgálatra, szemészeti kontrollra
és belgyógyászati kivizsgálásra is regisztrálhattak a jelentkezõk. A szûrõvizsgálatokat helyi, megyei és országos szakorvosok munkája segítette és
támogatta. Horváth Melinda, a Vasi
Tallér elnöke elmondta, hogy a kezdeményezés 2009-ben indult el, nagy
megelégedéssel a szervezõk, a résztvevõk és a lakosság részérõl is. A rendezvény iránt a legnagyobb számú érdeklõdés az elsõ évben, 2009-ben volt,
akkor 1850 körül volt a regisztráltak
száma, a tavalyi évben pedig közel
1600-an vettek részt a szûréseken. Az
idei évben változtattak a stratégián,
árulta el az egyesület elnöke, a kistérségben is rendeztek egészségnapokat
különbözõ helyszíneken. Júniusban Jánosházán tartottak kétnapos szûrést,
szeptember 30-án pedig Celldömölkön
várták a kemenesaljaiakat különbözõ
vizsgálatokra. Az egyesület a továbbiakban is szervez szûrõprogramokat a
térségben, egy külön alkalommal a
mammográfiai kamion is rendelkezésre áll majd, lehetõséget adva az egészségi állapot figyelemmel kísérésére a
celldömölkieknek.
»VAJDA ZSUZSA
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Odafigyel az egészségére?
»FOTÓ: REINER ANITA

»KÉRDEZ: VAJDA ZSUZSA

Szücs
Dávid

Nagy
Katalin

Az egészségem megtartása
érdekében igyekszem odafigyelni a táplálkozásomra,
ezért fehér kenyér helyett
rozslisztbõl készült, teljes kiõrlésû élelmiszereket fogyasztok. Étrendembe a
zöldségeket és a gyümölcsöket is rendszerint beiktatom,
ügyelek a változatos táplálkozásra. A cukros üdítõitalok
helyett inkább természetes
ásványvizet iszom. A Vasi
Tallér Egyesület tagjaként évrõl évre részt veszek a Kemenesaljai Egészségnapokon, a
vizsgálatok eredményei viszszajelzést adnak az egészségi állapotomról.

Rendszeresen sportolok, hiszen a testmozgás fontos része az egészséges életmódnak. Mindennap futok egy
keveset, és szabadidõmben
is próbálok minél több idõt
tölteni friss levegõn. Kenyeret nem eszem, inkább sok
zöldséget és sötét bogyós
gyümölcsöket – áfonyát,
szedret – fogyasztok, amelyekben sok antioxidáns és
flavonoid van. Orvosi ellenõrzésre rendszeresen járok,
jó lehetõségnek tartom az
egészségnapokra szervezett
ingyenes szûrõvizsgálatokat
is, ezért minden évben elmegyek a rendezvényre.

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

Magyar fürdõkultúra napja
Október 8. (szombat):
Egységes kedvezményes napijegyekkel: felnõtteknek
990 Ft, nyugdíjasoknak 680 Ft, gyermekeknek 450 Ft
Ingyenes filmvetítés fürdővendégeinknek
18.45 órától: HANTA BOY amerikai vígjáték ⑫

Fittness minden korosztálynak!
•
•
•

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!

Szabó
Ferencné

Fontosnak tartom az egészségi állapot figyelemmel kísérését, ezért is veszek részt
rendszeresen szûrõvizsgálatokon. Az egészségnapokra
minden évben ellátogatok,
hiszen jó alkalmat ad a teljes körû kivizsgálásra. Saját
és gyermekeim táplálkozására is odafigyelek, a zsíros,
koleszterindús ételeket próbálom mellõzni az étrendembõl. A mindennapi mozgás is része az életemnek,
sokat tartózkodom szabad
levegõn. Alsóságról nap
mint nap kerékpárral jövök
be a városba, és bevásárolni
is biciklivel járok.

Gáncs
István

Nem dohányzom, ügyelek a
helyes táplálkozásra, és az
egészséges életmód fenntartására. Vitaminokban gazdag ételeket, valamint zöldséget és gyümölcsöt is gyakran fogyasztok. Van egy kis
telkem, ami egész évben leköt munkával, így a szabadlevegõ és a mozgás szerves
része az életemnek. Az
egészségnapok keretében
szervezett szûrõprogramokat jó kezdeményezésnek
tartom, hiszen rengeteg idõt
lehet nyerni azzal, hogy egy
helyen végzik el a vizsgálatokat, és nem kell orvostól
orvosig járni a betegeknek.

Katasztrófavédelmi gyakorlat
Celldömölk Város polgármestere értesíti a város lakosságát, hogy 2011. október 28-án Celldömölk Város katasztrófavédelmi tervének komplex gyakorlatára kerül
sor, amely kapcsolódik az OPAL Zrt. üzemanyagtároló
telepének belsõ védelmi terv gyakorlatához. A gyakorlaton a katasztrófavédelem, a tûzoltóság, a rendõrség,
a mentõszolgálat szakemberei mûködnek közre.
A gyakorlat során a lakosságot zavaró tényezõk várhatók, azonban a lakosságnak a gyakorlat végrehatásához kapcsolódóan teendõje nincs.
Türelmüket, megértésüket köszönjük!

Már most gondoljon a télre!

Vegyes tűzifa eladó
(platán, nyír, hárs, akác, fenyő)
a Városgondnokság Celldömölk,
Temesvár u. 16. számú telephelyén.

Bruttó ár: 1980 Ft/q
Celldömölkön ingyenes házhoz szállítás!
Érdeklődni a 70/334-8337 telefonszámon lehet.
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Pontszerzés Prágában
Lokomotiva Vrsovice Aquecon Praha –
Celldömölki VSE-Swietelsky-Wewalka
5-5. - Prága, Asztalitenisz Klubcsapatok
Szuperligája-mérkõzés.
Páros: Vrablik, Bardon – Fazekas, Kriston
2-3 (-8, -6, 7, 4, -6). A celli kettõs már
0-2-re is vezetett, amikor a csehek magukra találtak, és egyenlíteni tudtak. A
döntõ szettben aztán ismét Fazekasék
domináltak (0-1). Egyéni, 1. kör: Bardon
– Kriston 3-0 (7, 6, 5). Kristonnak nem
volt esélye sem a hazai játékossal
szemben (1-1). Vrablik – Szita 3-0 (6, 3,
8). A celliek fiatalja nem tudta felvenni
a versenyt a rutinos hazai ellenféllel (21). Sojka – Fazekas 0-3 (-8, -8, -9).
Fazekas gyõzelme egy pillanatig sem
forgott veszélyben (2-2). 2. kör: Vrablik

– Kriston 3-2 (-5, -5, 9, 3, 8). Az ötödik
szettben 8-2-rõl kapott ki Kriston. Ha az
„agyonnyert” szettet hozta volna, a celli csapat gyõzelemmel térhetett volna
haza Prágából (3-2). Bardon – Fazekas
3-1 (4, 7, -6, 8). Bardon stílusa nem feküdt Fazekasnak (4-2). Sojka – Szita 1-3
(-13, 5, -13, -11). Szita meglepetésre
legyõzte ellenfelét, és ez a siker pontot
ért a Celldömölknek (4-3). 3. kör:
Vrablik – Fazekas 2-3 (11, -10, -7, 5, 10). Fazekas nagyot küzdött, az utolsó
szettben 7-10-es hátrányból tudott fordítani (4-4). Sojka – Kriston 1-3 (-12, 7,
-4, -9). Kriston papírforma gyõzelmet
aratott (4-5). Bardon – Szita 3-0 (6, 4,
3). Szitának esélye sem volt Bardon ellen (5-5).

Remek rajt a lányoknál
Celldömölki VSE-Vulkán fürdõ – Tapolca
27-22 (12-11). - Celldömölk, 110 nézõ,
vezette: Horváth M., dr. Lipót.
Celldömölk: Balogh – KAZÁRI 4,
Németh V. 1, SZOMORKOVITS A. 4, GÔCZE 8, Fûzfa, Farkas A. 7. Csere: SZABÓ
H., Farkas B. 1, Varga 1, Vlasich 1, Ba-

bics, Freiberger. Edzõ: Salamonné Csótár Adrienn.
Kissé „beragadt a rajtnál” a celli csapat, ennek köszönhetõen a vendégek
kerültek elõnybe. Az idõ elõrehaladtával magára talált a celli együttes, és
javuló játékának köszönhetõen elõbb

A celli csapat utazása nem indult zökkenõmentesen. A játékosok a mérkõzés
eredeti kezdési idõpontja után pár perccel, érkeztek meg a cseh fõvárosba.
Reméltük, ez nem hagy majd nyomot a
játékukban. A meccs eleji páros bizakodásra adott okot, egyben elõrevetítette,
hogy pokolian nehéz csata vár ezen az
estén Fazekasékra. Az egyéni összecsapások során nem született nagy meglepetés, hacsak Szita gyõzelmét nem soroljuk ide. Az ifjú celli tehetség nagy
akarással és jól játszott, aminek celli
pontszerzés lett az eredménye. A megszerzett egy pont szép eredmény, kár,
hogy egy kis szerencsével a gyõzelmet
nem szereztük meg.

Extraliga eredmény: Büki TK – Celldömölki VSE-Swietelsky-Wewalka 2:8
»CSUKA LÁSZLÓ
egyenlíteni, majd fordítani tudott. A
második játékrészben végig a hazaiak
uralták a játékot, és jó teljesítményüknek köszönhetõen gyõzelemmel kezdték a idei bajnokságot.
Junior: 23-23 (11-13).

2. forduló: Veszprém Barabás II. – Celldömölki VSE–Vulkán fürdõ 27-27.
»CSUKA

Tisztes helytállás a nyitányon
KEMKO Celldömölk – S.A.K.K. (Sárvár)
37-43 (8-9, 8-12, 11-8, 10-17), Celldömölk, Szombathely városi-városkörnyéki kosárlabda bajnokság, 1. forduló. Vezette: Dokmanovic, Nagy Z.
KEMKO Celldömölk: Orbán 5, Rozmán
14, Unger 4, Gaál T. 2, Horváth. Csere:
Virág -, Bakos -, Németh -, Lang -, Gaál
P. 7/3, Csói 5. Játékos-edzõ: Csói Gábor.
A mérkõzést idegesen kezdte a hazai
csapat, a gyors idõkérés után azonban
rendezték soraikat. A csoportban favoritnak számító rutinos (volt NB I/B-t és
NB II-t megjárt) vendégek nem is tudtak 4-5 pontnál nagyobb különbségû
vezetésre szert tenni. Sõt, a harmadik
negyed végén a hazai csapatnak sike-

rült meglepni ellenfelét, és át is vette
a vezetést. Sajnos a végjátékban a fáradó celli játékosok lendülete alábbhagyott, aminek köszönhetõen 10 pontos
elõnyt kovácsoltak a sárváriak, ami a
mérkõzés végéig ki is tartott.
Csói Gábor: A mutatott játékkal, fõleg
a támadó lepattanókkal elégedett vagyok, és papírforma eredmény született, bosszantó azonban, hogy jobb
büntetõzéssel és a védekezésben kicsit jobb helyezkedéssel megfoghattuk
volna ellenfelünket. Fejben kell még
sokat javulnunk.
Következõ mérkõzés: 2011. 10. 05.
20:15 Game Over Szombathely – KEM»CSUKA
KO Celldömölk.

Szüreti Kosárkupa
A Kemenesaljai Kistérség Egészséges
Életmódért Alapítvány idén is megrendezi 2011. október 8-án a SZÜRETI
Kosárlabda Kupát. A torna mérkõzései re Celldömölkön, az Alsósági
Sportcsarnokban kerül sor reggel 8
órától, 8 felnõtt férficsapat részvételével. Az idei kupára érkeznek csapatok Szombathelyrõl, Gyõrbõl, Ajkáról,
Sárvárról és Táplánszentkeresztrõl is,
és természetesen városunk is képviselteti magát két gárdával. A rendezvényre a belépés ingyenes, a szervezõk szeretettel várnak minden
sportbarátot.
»CSL
H

Ligeti amatôr foci
Félidejénél tart a III. Városi Öregfiúk
Kispályás Bajnokság küzdelemsorozata, melyet idén is a Vulkánsport Egyesület rendez a ligeti mûfüves pályán. A
csütörtök kora esti meccsek nagy küz-
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delmébõl két csapat emelkedik ki, az
idén jól igazoló Szergény és a mindig
erõs Áramütöttek.
A góllövõlista:
Dobány Gábor, Szergény 14 gól
Kóbor István, Merse Amigo 6 gól
Pécz Károly, Áramütüttek 5 gól
Szalai Zsolt, Áramütöttek
5 gól

GY D

V

Gólarány

P

1.

Gödör SE Szergény 4

Csapat neve

J

4

0

0 30 : 9

12

2.

Áramütöttek

5

4

0

1 23 : 17 12

3.

Merse Amigó

5

2

1

2 19 : 22

7

4.

Benkõ
Fürdõszobaszalon

5

2

1

2 13 : 18

7

5.

Esély SE

4

1

0

3

6

: 12

3

6.

Szalai Szaki

5

0

0

5

8

: 21

0
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Felértünk végre a dobogó tetejére
Celldömölki VSE- Kemenesmagasi 2-0
(0-0)
Celldömölk, 400 nézõ, megyei labdarúgó-bajnokság, 6. forduló. 2011. szeptember 24.
Vezette: Hittaller Roland (Kovács Balázs, Kiss Péter).
Celldömölk: Szíjártó – Szilágyi (Mayer
63. p.), Ambrus R., Györkös, Sebestyén
R.– Mészáros (Kazári B. 90. p.), Hegyi,
Enyingi (Gyõrvári G. 68. p.) – Németh J.
(Németh II. J. 82. p.), Vánkos (Velencei
T. 83. p.), Kocsis. Edzõ: Kelemen Kornél.
Kemenesmagasi: Bíró – Kovács B., Bodor (Berghoffer 85. p.), Verasztó, Rosta
(Piri 43. p.) – Márkus, Szakali, Somogyi,
Döbrönte – Boda (Kaisinger 74. p.),
Berta. Edzõ: Szép Tamás. Góllövõk:
Györkös Gábor (53. p.) és Kocsis Tamás
(87. p.).
Bük – Celldömölki VSE 0-1 (0-1)
Bük, 200 nézõ, megyei labdarúgó bajnokság, 7. forduló. 2011. október 1.
Vezette: Gaál Ákos (Horváth Zoltán,
Marácz Zoltán).
Bük: Artner – Molnár, Bellovics, Nyírõ,
Petrovics – Horváth Á. (Horváth M. 52.
p.), Szuh (Vinkovics 49. p.), Kocsis Cs.,
Szalai (Kántor 28. p.) – Savanyó, Polgár
(Marton 74. p.). Edzõ: Koman Vladimir.
Celldömölk: Szalay – Szilágyi (Németh II.
J. 88. p.), Ambrus R., Györkös, Sebestyén
R. – Mészáros (Mayer 77. p.), Hegyi,

Gyõrvári, Kocsis T. – Németh J. (Enyingi
87. p.), Vánkos. Edzõ: Kelemen Kornél.
Góllövõ: Hegyi László (11-esbõl, 28. p.).
Kiállítva: Petrovics (57. p.).
Két újabb komoly meccsen van túl a
Celldömölk, két újabb gyõzelemmel,
így felértünk a – Rábapaty Kemenesmagasiban elszenvedett sima vereségének is köszönhetõen – a dobogó tetejére. Akár szólhatna a tudósítás csak
a sikerekrõl, de nem lenne reális a kép,
ha nem említenénk meg azt, hogy két
nagyon nehéz meccsen vagyunk túl,
két, az eredményességben szerencsésen alakuló meccsen. A Kemenesmagasi azt játszotta, amit kellett, fegyelmezetten, taktikusan a védekezésre
helyezte a hangsúlyt, kontrákkal veszélyeztetve. A celli csapat sokáig nem
találta az ellenszert, pontatlanul és kevés futással, fõleg kevés mélységi
mozgással játszottak a beszûkült játékterületen. A hazai gyõzelem ennek ellenére mégis megérdemelt, mert az a
csapat, amelyik nem képes helyzeteibõl egyet sem kihasználni, az a foci
szabályai szerint nem gyõzhet. A Cell
pedig, mint egy szívós bulldog, addigaddig ment elõre, amíg egy kapu elõtti
kavarodásban bepiszkált góllal megszerezte a vezetést, majd az utolsó
percekben egy szép beadás utáni higgadt lövéssel bebiztosította a gyõzel-

Foci minden szinten
Lassan a bajnokságok negyedéhez
érünk, érdemes körbe néznünk a többi
celli érdekeltségû csapat háza táján.
Kezdjük a sort a CVSE ifjúsági csapataival, az U19 ugyanazzal a megyei utánpótlás csapatkörrel játszik, mint a felnõtt csapat. Eddig kísértetiesen hasonló volt a szereplésük, az elsõ fordulóban Rábapatyon kikaptak õk is, majd
következett öt gyõzelem. Az elõmérkõzéseken példát mutató fiatalokat szerencsére legutóbb nem követte a
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felnõtt csapat, mert Bükön egy újabb
vereséget gyûjtött be Velencei Tibor
csapata, így a dobogóról leszorulva a
közvetlen élmezõnyhöz tartoznak. Az
U16 már eltérõ rendszerben játszik, az
õ bajnokságukban 11 csapat indult,
Balhási István együttese az ötödik fordulót követõen négy gyõzelemmel a
második helyen áll. Az U13 Németh
József irányításával jelenleg az ötödik a
hét együttes közül, egy-egy gyõzelmet
és döntetlent elérve sikerként. Ez utób-

met. Dicséret azért illeti a hazaiakat,
mert a gyõzelemig küzdötték a mecscset, kritika pedig azért, mert ezt sokkal könnyebb úton is elérhették volna,
ha jobb a helyzetkihasználásuk és okosabb a játékuk. A büki egygólos mérkõzés is arról szól, hogy szép, nagyon
szép a gyõzelem, de mindvégig partiban hagytuk az ellenfelet, benne volt a
meccsben az utolsó pillanatig, hogy
pontot hagyunk Bükön. Nincs mese,
egy játékosnak egy meccsen két-három gólhelyzetnél ritkán adódik több
ezen a szinten, ennyivel tudunk gazdálkodni. Ha senki nem rúgja be a maga helyzetét, a gyõzelemhez kell egy
olyan tõlünk független esemény, mint
ami most bejött, mert a játékvezetõ
megítélte a büntetõt egy szerencsétlenül kézre pattant labdáért. De mi van,
ha nem fújja be?! Jöhettünk volna haza
a döntetlennel úgy, hogy emberelõnyben fociztunk egy félórát és kétszer annyi helyzetünk volt, mint a hazaiaknak. Most ez elég volt, de lesz,
amikor nem. A folytatás továbbra is pikáns, következik a meglepõen jól szereplõ újonc – Csákvári Zsolt új csapata
–, az Uraiújfalu, majd a valamikor az
NB III-ban velünk együtt vitézkedõ
Véphez látogatunk. A hazai derbi ideje
október 8-a, 16.00 óra. Érdemes lesz
kilátogatni a meccsre!
»DOTTO

bi két bajnokságban az alapszakaszt
követõen majd jövõ tavasszal a helyezéstõl függõen a megyei döntõ is várhat csapatainkra. Az izsákfai városrész
csapata nagy fába vágta a fejszéjét,
amikor bevállalta a sikeres harmadik
vonalbeli szereplést követõen a megyei másodosztályt, de eddig becsülettel helytálltak mind felnõtt, mind utánpótlás szinten. Változó sikerességgel
veszik az akadályokat, jelenleg a 7. fordulót követõen mindkét csapatnak hét
pontja van, ezzel a felnõttek a 13., a fiatalok pedig a 12. helyen állnak a 16
csapatos mezõnyben.
»DOTTO
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HIRDETMÉNY
Celldömölk Város Önkormányzata nyilvános árverésen értékesíteni kívánja a tulajdonában lévõ Celldömölk 3842.
hrsz-ú 935 m2 nagyságú ”Lakóház, udvar” megnevezésû
zártkerti ingatlanát.
Az ingatlan kikiáltási ára: 15.310.000 Ft.
Licit idõpontja: 2011. október 24., hétfõ 10 óra.
Licit helye: Polgármesteri Hivatal Celldömölk földszinti tanácskozóterme.
Licitlépcsõ mértéke: 100.000 Ft.
Az ingatlan megtekinthetõ: telefonon történõ elõzetes
egyeztetés alapján munkanapokon 8-16 óráig.
Az ingatlanra csak az licitálhat, aki az árverés megkezdése elõtt készpénzben 1.500.000 Ft-ot letéti díjként a polgármesteri hivatal pénztárába befizet.
A letéti díj a vevõ által fizetendõ vételárba beszámít, a
többi résztvevõ számára az árverés befejezése után viszszafizetésre kerül. Az ingatlan tulajdonjogát a liciten résztvevõk közül az szerzi meg, aki a legmagasabb összegû
vételár egy összegben való megfizetésére tesz ajánlatot.
Az ajánlattevõ az árverésen köteles bemutatni személyi
igazolványát, illetve egyéni vállalkozói igazolványát, gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi hiteles
cégkivonatot. Az árverés nyertesének feladata és költsége az adás-vételi szerzõdés elkészíttetése legkésõbb a licit idõpontját követõ 15 napon belül. A vételár kifizetése
a szerzõdés megkötését követõ 15 napon belül esedékes,
ellenkezõ esetben a befizetett letéti díjat elveszíti, és a licit eredménytelennek minõsül.
További felvilágosítás a polgármesteri hivatal vagyonkezelõjénél, illetve a 95/525-813-as telefonon kapható.

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
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Fa-Gyula Faáru Bolt

SZESZFÕZDE VÖNÖCKÖN

Celldömölk, Sági u. 47.
Tel. 95-423-177

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!

Gépet, szerszámot Fa-Gyulától!
Inverteres hegesztők, ütvefúrók, vésőgépek, akkus
gépek, szalag és excenter csiszolók, körfűrészek,
hőlégfúvók, ragasztó pisztolyok

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

SZEDD MAGAD AKCIÓ
VÖNÖCKÖN!
Idared alma 100 Ft/kg
Golden alma 100 Ft/kg
Jonagold alma 100 Ft/kg
Folyamatosan szedhető!
Hétfőtől szombatig 08–19 óráig.
Érdeklődni: 06 20/337-1864; 06 70/334-8167

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

Tortáinkat a megrendelőink által
kedvelt ízekben állítjuk elő, de újfajta
süteményeink közül is válogathatnak
kedves vásárlóink.
Különlegességeink között szerepel az
• Ország tortája – 3000 Ft
• A sokak által nagyon kedvelt Somlói
galuska – 300 Ft
• Sütemény-választékunk között gluténmentes sütik is találhatóak.
• Süteményeink mellett pogácsák is
kaphatók (sajtos, sós stb.).s

Szeretettel várjuk
kedves vendégeinket!

NYITVA

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

Üzletünk az

gépek hivatalos celldömölki márkakereskedője

Megbízható minőség kedvező áron.

Tűzifát Fa-Gyulától!
Hulladék tűzifa kalodázva:
Akác kugli:
Tölgy, cser kugli:

1250 Ft/q
2400 Ft/q
2200 Ft/q

Kiváló fenyő tetőfa deszka folyamatosan kapható.

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.

