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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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Makray R. László: Éji vonatok
Sötéten suhannak a vonatok
a vonatok suhannak sötéten
sötéten a vonatok suhannak
suhannak a vonatok sötéten
A bõröndön ülünk ölbe
tett kézzel tétlen
a vonatok suhannak sötéten
a fekete lélek-mélyben-éjben
itt maradunk vagy elmegyünk
tétlen, bár vétlen.
Suhannak a vonatok sötéten
csak el, csak el, nem vissza
lelkünkre rászárad a könny
vagy áldott földünk elissza
a vonatok sötéten suhannak
suhannak a vonatok sötéten
az éj-mélyû kétség-sötétben
haj ne hátra, csak elõre
könnyünk áldott földünk issza…
Istenem! Jövünk mi még
ide vissza?

Téravató szentmisével és
zenés pódiummûsorral
Celldömölk Város Önkormányzata tisztelettel meghívja a város lakóit és
minden érdeklõdõt a felújított Hollósy tér és Szentháromság tér 2011.
október 22-én tartandó ünnepélyes avatására. A terek felújítása uniós
forrásból valósult meg, a városmag-rekonstrukciós munkálatok II ütemeként.
Az ünnepség 10.00 órakor ünnepi szentmisével kezdõdik, melyet dr.
Veres András megyés püspök és Kirner Antal Zoltán katolikus plébános
celebrál. A szentmisét követõen a katolikus egyház képviselõi megáldják
a Hollósy teret, majd 11.00 órakor a Szentháromság tér ünnepélyes avatása következik. Ünnepi köszöntõt mond Fehér László, Celldömölk Város
polgármestere, a beruházást méltatja Kovács Ferenc, Vas Megye
Közgyûlésének elnöke, avató beszédet mond Kiss Péter országgyûlési
képviselõ, Celldömölk Város díszpolgára. Az ünnepséget a történelmi
egyházak képviselõi áldják meg. Az ünnepségen közremûködnek az
Ádám Jenõ Zeneiskola növendékei, a Soltis Színház színészei és az
Amarcord mûvészegyüttes mûvészei. 15.00 órától a Szentháromság téren zenés pódiummûsorral várják az érdeklõdõket. Rossz idõ esetén a
pódiummûsor helyszíne a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár
színházterme lesz.

Az Aradi 13-ak
emlékezete
Celldömölk Város Önkormányzata, valamint a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár idén is szervezett
megemlékezést az 1848–49-es forradalom és szabadságharc vértanúinak
tiszteletére, október 6-án, a Batthyány
dombormûnél.
A nemzeti gyásznap tiszteletére rendezett városi megemlékezésen a Himnusz
elhangzása után Görög Máté, a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképzõ
Iskola 12. A osztályos diákja szavalta el
Ady Endre: Október 6. címû versét. Varga Diána, az Ádám Jenõ Zeneiskola
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
tanárának elõadásában október 6-hoz
kapcsolódó népdalok hangzottak el,
majd Söptei Józsefné alpolgármester
mondott ünnepi beszédet, melyben
hangsúlyozta: „Október 6-án, a nemzeti gyásznapon vesztes csatáinkra, eltiport forradalmainkra, a magyar szabadság és függetlenség vértanúira emlékezünk. Emlékezünk azokra a hõsökre,
akik közös értékek és eszmék mellett
tettek tanúbizonyságot életükkel és halálukkal egyaránt. Az 1848–49-es hõsök
a magyar szabadság és függetlenség
eszméiért harcoltak hittel és hûséggel,
teljes szívvel és odaadással vállalták a
vértanúságot is. 1849. október 6-a, a 13
aradi vértanú kivégzésének napja nemzeti gyásznap, de az önzetlenség, önfeláldozás, a példaadás napja is. A magyarság számára a XXI. században a szabadság és függetlenség a nemzeti öszszetartozást jelenti az újra egyesült
Európában. A mai nemzedékeknek nem
kell vértanúságot vállalniuk, de hittel
õrizniük és tettekkel gyarapítaniuk kell,
amit örökül kaptak az elõdöktõ.” Az ünnepség zárásaként a város önkormányzata és a civil szervezetek nevében elhelyezték a tisztelet és emlékezés koszorúit a Batthyány dombormûnél.
»REINER ANITA
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Közéleti kávézó dr. Zongor Gáborral
A Cselekvõ Összefogással Celldömölkért Egyesület Közéleti kávézó címû
rendezvénysorozatának soros programjára október 7-én került sor. Ezúttal
dr. Zongor Gábor, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének
fõtitkára volt a vendég.
Az egyesület nevében Fehér László elnök köszöntötte a meghívott vendéget
és a megjelenteket, majd az est házigazdája, Lengyel László politológus
faggatta dr. Zongor Gábort. Elsõként a
celldömölki kötõdés került szóba (itt
érettségizett a celli gimnáziumban,
édesapja Alsóságon volt iskolaigazgató), majd az életpálya, melynek különbözõ szakaszain át vezetett az út a
TÖOSZ fõtitkári posztjáig. A közéletre és
az aktualitásokra áttérve a hónap elején realizálódott helyzetre terelõdött a
szó. Mint köztudomású, január elsejétõl az állam átveszi a megyei önkormányzati intézményeket. Az errõl szóló megállapodást tizenkilenc megyei
közgyûlési elnök október 3-án írta alá.
Ezzel kapcsolatos véleményét kifejtve
a fõtitkár elmondta: azon túl, hogy
nincs lényeges értelme ezen döntés-

nek, jogilag sem áll meg a lábán. Van
egy hatályos törvényünk, és ezzel
szembe megy ez a megállapodás. Ez
valahol nem vezet jóra, mint ahogy az
sem, hogy a közgyûlés elnöke testületi döntés nélkül rendelkezik vagyonátadással. Tehát itt vannak azok a félelmek, amik egy kistelepülésen megjelennek, hiszen jogosan tartanak attól,
hogy a helyi közösségeknek nem lesz
befolyásuk a folyamatokra, illetve az
elért eredményeiket, fejlesztéseiket figyelmen kívül hagyva, az állam rájuk
teszi kezét.
A közigazgatási reformmal kapcsolatos
járási rendszer visszaállításával létrejövõ változásokról szólva elõkerült a

Gúr Nándor a munka törvénykönyve tervezetérõl
Sajtótájékoztatót tartott Celldömölkön
október elsején Gúr Nándor (MSzP) , a
Parlament Foglakoztatási és Munkaügyi Bizottságának elnöke. A politikus
a Munka törvénykönyve tervezett változtatásaival kapcsolatban nyilatkozott.
Közel két hónapja létezik egy tervezet
a Munka törvénykönyve módosításával
kapcsolatban. Gúr Nándor szerint ez tele van torzóval. Ez alapján a jövõben
többet kellene dolgozni kevesebb pénzért, valamint a másik üzenete, hogy a
munkavállalók jogait szûkíteni akarják.
Az önrendelkezési jogot – például szabadság kivétele – pedig majdhogynem
meg akarják szüntetni. Gúr Nándor véleménye az, hogy a parlament falai között meg kell erõsíteni azt, amit az érdekképviseletek, a civil szervezetek, a
mindennapjaikat élõ emberek képviselnek az üggyel kapcsolatban: nem
lehet kiszolgáltatott alattvalói állapotba sodorni a magyar munkavállalók sokaságát. A politikus véleménye szerint
olyan gazdaságpolitikát és költségvetést kell elfogadni, amelyik a növekedést generálja, és foglalkoztatás-bõvü-
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lést hoz. Olyat, amelyik az emberek
számára olyan adópolitikával párosul,
hogy ne csak az elvétel kategóriáját jelenítse meg, hanem kisjövedelmû emberek számára kézzel fogható pénztöbblettel párosul. Nem szabad egymással szembeállítani a munkaadókat
és a munkavállalókat. Gúr Nándor elmondta még: a délutáni mûszakpótlék
eltörlése, az éjszakai mûszakpótlék
csökkentése, valamint az, hogy a túlóra után nem jár majd automatikusan
bérpótlék, összességében akár negyedével is csökkentheti egyes munkavállalók fizetését. Hozzátette: ez elsõsorban az alacsonyabb keresetûeket sújtja majd, hiszen jellemzõen õk dolgoznak több mûszakban. E mellett kifogásolta többek között a szabadság idõtartamának tervezett csökkentését is,
megjegyezve: eddig 45 éves kortól
járt, a változások bevezetését követõen azonban már csak 51 éves kortól járna évi 30 nap szabadság, és
csökkenne a fiatal munkavállalók szabadnapjainak száma is.
»PH

helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének mérséklõdése, illetve ezáltal a helyi adóbevételek csökkenése.
Dr. Zongor Gábor elmondta, a közpénznek két fajtája van: az állami és az önkormányzati. Az önkormányzatoknál a
közpénz a helyi adókból származik. A
több, mint háromezer települési önkormányzat többsége kevés helyi adóval
rendelkezik. A fõtitkár szerint, ha a településektõl el is vesznek bizonyos hatásköröket, a közszolgáltatás megfelelõ
színvonalát és elérhetõségét meg kell
teremteni a polgárok számára.
Az ország akkor tud hatékonyan mûködni, ha a józan ész és párbeszéd,
együttmûködés mentén teszi a dolgát,
és mindennek megvan a maga felelõse. Az önkormányzatok a huszonegy év
alatt bebizonyították, hogy felelõsek
voltak. Tény, hogy vannak problémák,
vannak felelõtlenül, rosszul mûködõ
önkormányzatok, de túlnyomó többségük nem ilyen. Az viszont felelõtlenség, hogy ezen kisebbség felelõtlenségét ráterhelik a józanul, okosan, bölcsen, hatékonyan mûködõ többségre –
emelte ki a TÖOSZ fõtitkára.
»REINER ANITA

Értesítés
Az 56-os Szövetség Celldömölki
Tagozata értesíti a város lakosságát,
hogy 2011. november 5-én (szombaton) délelõtt 10 órakor megemlékezést tart az 1956-os forradalom és
szabadságharc leverésének évfordulóján a vasútállomás mozdonyparkjában. Szeretettel várnak minden
emlékezõt!

A kiscelli Szûzanya
hív benneteket!
A Vas Megyei Mozgássérültek Celldömölki Csoportja 2011. október 29én (szombaton) 15 órakor tartja a
Fogyatékkal Élõ Emberek szentmiséjét a katolikus templomban. Imádkozzunk együtt, felekezeti hovatartozás nélkül, hogy gondjaink, bajaink enyhüljenek!
»HOLPERT JENÕNÉ
CSOPORTTITKÁR
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Kialakítják a mozit, átépítik a tûzoltóság régi épületét
Augusztus végén fejezõdtek be a városközpont-rehabilitációs projekt elsõ
szakaszának munkálatai. A több mint
762 millió forintos összköltségvetésû
beruházás második ütemét a Szentháromság téri, illetve a Hollósy Jusztinián
terek felújítását szintén a vasvári Swietelsky Magyarország Kft. Észak-dunántúli Fõmérnöksége nyerte, mert a
közbeszerzési eljárásban a legkedvezõbb ajánlatot tette, nettó 149 millió
forintért. A tércsoport avatására most,
október 22-én kerül sor.

A projekt 3. és 4. üteme a tûzoltóság régi épületének felújítását és a mozi kialakítását foglalja magában. Mindkét
ütem kivitelezõje a celldömölki Swietelsky Vasúttechnika Kft. A volt tûzoltósági
épületben a megmaradó késes üzlet
mellett még egy üzlet kerül kialakításra,
egyébként közösségi házként fog üzemelni az épület: két irodacsoportot alakítanak ki, egyenként 3-3 irodával. Az
irodacsoportokat jelenlegi állás szerint
azok a – részben – önkormányzati tulajdonban lévõ gazdasági társaságok, mint
pl. a Celli Huke, a Cellenergo Kft. és a

Kemenesvíz Kft. vehetik majd igénybe,
akik a lakossági szolgáltatásokat biztosítják. A fentieken túl szeretnének a civil szervezetek számára is helyet biztosítani az épületben. Ide kerül a piac
felõli fõbejárattal egy akadálymentesített nyilvános WC együttes is. A mozi a
pályázati vállalás szerint art moziként
fog üzemelni, de 100 fõs konferenciateremként is hasznosítható lesz a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtárban. Mindkét épület/helyiség
várhatóan december közepén készül el.
»LA

Autómosó épül
Többszörös díjnyertes a városháza
a MÉH-telep helyén 2008-ban nyert megosztott második díjat
a Nógrádterv Kft. a celldömölki városháza
tervével a város által kiírt tervpályázaton,
mivel elsõ díj nem került kiadásra, a zsûri
ezt a tervet javasolta megvalósításra. Az
elõkészítési folyamat közel másfél éven
keresztül zajlott, mire 2009 októberében
megkezdõdhetett az épület kivitelezése a
helyi Swietelsky Vasúttechnika Kft. által.

Többen megállítottak az utcán, látván,
hogy a Wesselényi és a Baross utcák
sarkán, a volt MÉH-telep helyén felvonultak a földgépek: valami épül. Még
2009-ben döntött úgy a képviselõ-testület, hogy értékesíti a területet, hiszen
vállalkozók jelentkeztek, akik autómosót építenének és mûködtetnének.
A négy tulajdonostárs többségében pilisszentlászlói illetõségû, és Magyarországon illetve a határon túl is több
ugyanilyen autómosót mûködtetnek.
Ez egy zárt rendszerû mosó lesz, ami
azt jelenti, hogy a környezetet nem
szennyezi. Celldömölkre háromállásos
autómosót terveztek, és lehetõség
lesz automata porszívó igénybevételére is. A leendõ telephely teljesen automata lesz, pénzbedobó-rendszerrel
fog mûködni 0–24 óráig. Délelõtt 9
órától este 7 óráig azonban személyzet is segíti majd a munkát. A MOSCell Kft. vállalta, hogy – noha a volt
MÉH-telepnek csak egyharmadát vásárolták meg – a teljes területet rendbe
teszik, és további gondozása is az õ
feladatuk lesz, amíg azt az önkormányzat nem értékesíti. Az autómosó
nyitása november végére – december
elejére várható.
»LA

Menyhárt Gergõ, az épület vezetõ tervezõje így vall az épület tömegalakításáról: „A
tömegalakításban fontos szempont volt,
hogy a középkori városok tornyaira utaló
vertikális hangsúlyt adjunk az épületünknek. a homlokzati anyagok és színek kiválasztásában is az egyszerûségre és a természetességre törekedtünk. Az épület
külsõ felületeit a világos színû római travertin mészkõ és az antracit színû téglány
cserépfedés jellemzi. A váltakozva – külsõ
és belsõ síkon – elhelyezett sötétszürke
színû fém nyílászárók és üvegfalak is ehhez illeszkednek. A belsõ teret a fehérre
festett falak és álmennyezetek, a nagyméretû barnásszürke kõporcelán padlóburkolatok, a befogott, ragasztott biztonsági üveg mellvédek és homokfúvott
üvegfalak harmóniája határozza meg.
Ezeket kiegészítve jelennek meg a teljes
belmagasságú tölgy színû tömör ajtólapok, a nagyterem hasonló anyagból készült fal- és mennyezetburkolata, illetve a
közösségi terek beépített bútorzata. Az
épületet 2010. augusztus 20-án - ünnepélyes keretek között - adták át a város lakóinak és a hivatal dolgozóinak. A ház tervezõje, Menyhárt Gergõ Az építés fejlõdéséért alapítvány által kiírt, „Az év kiemelkedõ fiatal építésze 2010” címû pályázaton az 1. díjat kapta, 2011. október 3-án
pedig, az építészet világnapján az épület
Pro Architectura díjban részesült. A díj az
építészeti díjak hierarchiájában a második,
de amíg az Ybl-díjat életmû díjként adják,

addig a Pro Architectura díjat egy-egy kiemelkedõ minõségû épület tervezésért ítéli oda egy rangos szakmai bizottság.
A díjhoz tartozó méltatás a következõ: „A
kisváros közepén, a barokk városközpont
határoló falaként megépült elegáns középület példamutatóan illeszkedik környezetébe. A két eltérõ karakterû városrész közé telepített középület egyformán kommunikál a fákkal sûrûn benõtt parkkal, kálvária templommal és a hátoldali egyszerû
lakóépületekkel. Barátságos, de egyben
méltóságot és rendet sugalló világ ez,
mely hangulati tartalomban a legtöbb, mi
elvárható egy hivatali épülettõl. A funkcióban kettébontott intézmény klasszikus
belsõ terei, folyosói a hivataltól elvárható
fegyelmezettséggel szervezettek. A belsõépítészet, beépített bútorok, a felületek
burkolata harmonizál a funkcióval és a
külsõ terekben megérzett hangulattal. A
regionalizmus szemléletét kifejezõ érzékeny, de feszes külsõ téralakítása, fegyelmet sugárzó, de oldott tömegalakítása
nemcsak a városi épített környezethez, de
a természethez is illeszkedik. Egységes
anyaghasználata, kiegyensúlyozott homlokzata a korszerûség, tömeg és térkapcsolatai a helyénvalóság példaértékû alkotásává emelik az épületet.”

»LA
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Minõség és elegancia a Nívó Konyhastúdióban
A konyha… Talán az egyik leggyakrabban használt helyiség a lakásban, különösen a háziasszonyok számára. Egy jó
konyhában minden könnyen hozzáférhetõ, a berendezés minden szeglete a
használó kényelmét szolgálja. A Nívó
Konyhastúdió a praktikum és ergonómia egységét szolgálja, de nemcsak a
konyhában… A Konyhastúdió képzeletbeli körbe járását egy celldömölki származású fiatalember, a cég ügyvezetõje, Jankovics László segítette.

»Meddig nyúlik vissza a vállalkozás története?
– Az alapító, édesapám közel 30 évig a
celldömölki Lakberendezési Áruházban
dolgozott a bútorosztályon, melynek a
vezetõje, illetve az Áruház helyettes-vezetõje volt. Édesanyámmal együtt alapították a családi vállalkozást, a celldömölki JANKOVICS BÚTORHÁZAT, amely
immár 1995-óta élvezi a celldömölkiek
megtisztelõ bizalmát.
»Hogyan kerültél kapcsolatba a bútorgyártással és a lakberendezéssel?
– Egyedüli gyermekként logikusnak
tûnt, hogy adott a családi vállalkozás,
amelyben késõbb kibontakoztathatom
képességeimet. Ennek ellenére általános iskolás koromban kacérkodtam az
állatorvosi pályával, de gyorsan kikristályosodott a faipari vonal, amelyet –
így utólag jó döntésnek tartok, ugyanis szeretem a munkámat. A középiskola után, melyet a celldömölki Berzsenyi
Dániel Gimnáziumban végeztem, Sopronban, a Nyugat-Magyarországi Egyetemen folytattam tanulmányaimat,
melyet okleveles faipari mérnökként
abszolváltam, ismereteimet késõbb
egy mérnök-közgazdász másodképzéssel bõvítettem. Tudatosan szerettem
volna a faipari és a kereskedelmi ismereteket kombinálni. Szüleim révén kereskedelmi vér csörgedezik az ereimben, a mérnök precizitást pedig édesapámtól örököltem, aki hihetetlen precíz és alapos ember volt.
»Milyen út vezetett Szombathelyre, a
Nívó Konyhastúdióig?
– Az egyetem elvégzése után mindenképp szerettem volna megmérettetni
magamat „idegenben”. A szombathelyi
Nívó Konyhastúdióban tervezõ mérnökként helyezkedtem el, melynek két év
után a vezetõje lettem, majd miután
bõvült a cég, a soproni üzletünket irányítottam. 2009 októberében mérföldkõhöz érkezett a családi vállalkozásunk,
ugyanis lehetõségünk nyílt a szombat-
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helyi Nívó Konyhastúdió üzemeltetését
átvenni, innentõl datálhatjuk a Nívó és
Jankovics nevek összefonódását.
»Melyek a Stúdió legfontosabb alapelvei?
– Elsõdleges célunk a vevõink minden
igényét kielégítõ korrekt kapcsolat,
melyhez szorosan kapcsolódik a kiváló
minõség és elfogadható ár követelménye. Alapvetõ fontosságúnak tartjuk
ügyfeleink elégedettségét, az ár-minõség viszonyt magas színvonalon igyekszünk tartani.
»Kik biztosítják mindezt?
– Édesapám halála óta édesanyámmal
vezetjük a vállalkozást. Mindig törekedtünk arra, hogy csak a munkájukra igényes partnerekkel legyünk kapcsolatban. Szerelõ csapatunk a szállítást és
beszerelést a legnagyobb szakértelemmel és odafigyeléssel – garantált minõségben – végzi. Hosszútávra tervezünk,
ezért a választékunk és a szolgáltatásrendszerünk a minõségre törekszik. A
legfontosabb számunkra, hogy akik
mellettünk döntöttek, maximálisan elégedettek legyenek.
»Mi a Nívó Konyhastúdió legfõbb tevékenységi köre?
– Családi vállalkozásunk zászlóshajója:
a Nívó Konyhastúdió, amely nevével
ellentétben nemcsak konyhabútorokkal, hanem teljesen egyedi, minõségi
belsõépítészeti kivitelezéssel foglalkozik. Kínálatunk sokszínûségét a legjelentõsebb magyar gyárakkal való kiterjedt kapcsolatunk biztosítja, így vásárlóink egy helyen találják meg a nappaliba, konyhába, háló- és gyerekszobába, fürdõszobába, irodába szükséges
bútorokat. Mindezek mellett cégünk
szálloda- és éttermi berendezéseket is
forgalmaz. Irodaházak, konferencia-termek, lakóparkok, szállodák, vendéglátó helyiségek belsõépítészeti kialakításában is aktívan közremûködünk berendezési megoldások kidolgozásával,
komplex ajánlati tervekkel. A fõ profil
azonban továbbra is a konyha. Az általunk forgalmazott készülékeknél is a

megbízhatóság, a jó minõség az
elsõdleges szempont. A kiemelt viszonteladóként forgalmazott gépek között megtalálhatóak például Bosch,
Siemens, Electrolux és további minõségi márkák. Különbözõ mértékû akciókkal várjuk vásárlóinkat.
»Milyen más – esetleg egyedi – szolgáltatásokat nyújt a cég a vásárlóknak,
érdeklõdõknek?
– Vásárlóink döntését az egyedi igények figyelembe vételével, szaktudásunkkal, ötleteinkkel, ingyenes 3D-s
látványtervekkel segítjük annak érdekében, hogy konyhája, étkezõje és
fürdõszobája stílusos és harmonikus legyen, tükrözze remek ízlését családja
és vendégei számára. Helyszíni felmérés után csempézési, bekötési rajzot
készítünk, szereléskor összehangoljuk a
vizes és szervizköteles gépek beüzemelését. Tehát komplex szolgáltatást
nyújtunk.
»Milyen extrém kérésekkel tértek már
be hozzátok?
– Nem extrém információ, inkább érdekességként említeném: a tavalyi évben, az általunk forgalmazott Cliff konyhabútorok biztosították a hátteret a
Stahl Konyhája címû TV mûsorban.
»Gyakran jársz haza Celldömölkre, esetleg a jövõben elképzelhetõ, hogy helyben is mûködjön egy Konyhastúdió?
– Heti rendszerességgel járok haza
édesanyámhoz. A celldömölki konyhastúdió kérdése jelenleg nem aktuális, de továbbra is udvarias kiszolgálással várunk minden kedves érdeklõdõt
Celldömölkön, a Belovári u. 6., illetve
Szombathelyen, a Hollán Ernõ 17. szám
alatti Nívó Konyhastúdióban. Szerencsére egyre több celldömölki vásárló ismeri meg minõségi szolgáltatásainkat.
Kérjük, látogasson el hozzánk, legyen
Ön a következõ elégedett ügyfelünk!
»VAJDA ZSUZSA

Kedves Olvasóink!
A cikkel kapcsolatban egy kérdést rejtettünk el az újság bizonyos oldalán,
amelyre a helyes válasz a fenti szövegbõl kiolvasható. A beküldõk között 1 db Bosch botmixert sorsolunk
ki a Nívó Konyhastúdió felajánlásából.

Beküldési határidõ: 2011. október 28.
Címünk: ujkemenesalja@celldomolk.
hu, vagy Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár, Dr. Géfin tér 1.,
II. emelet 9. sz. iroda
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Polgármesterek szakmai napja
Az elmúlt évekhez hasonlóan katasztrófavédelemmel és polgári védelemmel kapcsolatos kiránduláson vettek
részt szeptember 30-án kistérségünk
vezetõi. A Celldömölki Polgári Védelmi
Iroda vezetõje, Fódi Károly ez alkalommal a Monostori erõdbe vitte el a kiránduláson résztvevõket. Az erõdben
szakképzett idegenvezetõ segítségével
lehetett megismerkedni az erõd történetével, a Monarchia korabeli épületegyüttes rendeltetésétõl egészen a
szovjet csapatok kivonulásáig, és az ott

szolgálatot teljesítõ katonák mindennapjaival. A közel kétórás erõdlátogatás végén a polgármesterek, jegyzõk,
intézményvezetõk, meghívott vendégek és a kistérségi munkaszervezet
tagjai megtekinthették az erõd belterületén található kenyérmúzeumot,
hadtörténeti kiállítást és az erõd helytörténeti kiállítását. A délutáni program
Révkomáromban folytatódott, ahol az
Európa Udvarban tettek sétát a csapat
tagjai.
»TAKÁCS M. TÜNDE

„Szermentes” hét fiataloknak
Az Együtt Celldömölk Városért Egyesület „Egészségre nevelõ és szemléletformáló életmódprogramok” címû pályázatának keretében minden korosztály számára kínál programot. Az október 10. és 16. között zajló elõadássorozat az ifjúságot célozta meg, a káros
szenvedélyek témáját körüljárva.
A nyár az általános iskolások számára
tartogatott életmód- és sporttábort az
egyesület szervezésében, a szermentes hét azonban már a fiatalságot szólította meg. Ennek megfelelõen a
14–18 éves korosztályt várták a szakemberek által vezetett elõadásokra,
beszélgetésekre. A fiatalokat veszé-

lyeztetõ, és az egészségre ártalmas káros szenvedélyek elkerülésére, a szermentes életre buzdító elõadások hat
témakört öleltek fel. Így az ifjúság körében leggyakrabban elõforduló dohányzás, drogozás és alkoholfogyasztás
egyaránt elõkerült az ismeretterjesztés
során. A betegségek megelõzésének
jegyében zajló programok tovább folytatódnak az egyesület rendezésében,
hiszen november 9-én gerincnapra várják az érdeklõdõket, november 16-án
pedig a szív- és érrendszeri betegségek
állnak majd a soron következõ elõadás
középpontjában.
»REINER ANITA

A Neptunusz rejtélye
„A nyolcadik bolygó rejtélye – vajon ki fedezte fel a Neptunuszt?” címmel tartottak
tudományos elõadást október 13-án, csütörtökön a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár elõcsarnokában. Az eseményre a XXXII. Csillagászati és Ûrkutatási
Hetek alkalmából került sor. Az eseménysorozat október 3-án indult és egészen 21-ig
tart Vas megyében. Ez idõ alatt 12 elõadáson keresztül nyerhetnek bepillantást
szerte a megyében naprendszerünk és az
Univerzum titkaiba az érdeklõdõk.
Celldömölkön a KMKK elõcsarnokában
Péntek Kálmán fõiskolai tanár „A nyolcadik
bolygó rejtélye – vajon ki fedezte fel a
Neptunuszt?” címmel tartott bemutatót a
kék bolygóról. Az elõadás címe onnan ered,
hogy egymástól függetlenül több tudós is
felfedezte, illetve kiszámította a Neptunusz
létét. Az elsõ ember, aki egyértelmû utalást
tett egy Uránuszon túli bolygó létezésére,
egy amatõr csillagász, Hussey tiszteletes,
kenti rektor volt. John Couch Adams tehetséges angol matematikus 1841-ben határozta el, hogy az Uránusz pályaanomáliáit

felhasználva kiszámítja egy lehetséges új
bolygó koordinátáit. A francia Urbain Le
Verrier hasonló számításokat végzett, amelyeket elküldött Johann Gallénak a berlini
obszervatóriumba. Ezek alapján a Neptunuszt Galle fedezte fel 1846-ban. Galileo
Galilei már 1613 januárjában észlelte a
bolygót, amikor az a Jupiterhez igen közel
látszott, és sikerült két egymást követõ éjszakán is megfigyelnie. Jegyzeteibõl kitûnik, hogy január 28-án észrevette a Neptunusz elmozdulását egy háttércsillaghoz képest, és január 6-án is utólag bejelölt egy
pontot a Neptunusz akkori pozíciójában.
Nem ismert viszont olyan bejelentése,
amelyben kortársait értesítette volna a felfedezésérõl. Galilei Neptunusz-megfigyelései 1980 óta ismeretesek, amikor is C. T.
Kowal és S. Drake kutatásaik közben felfedezték azokat. Az elõadás apropóját az adta, hogy a felfedezése pillanatától számított
elsõ Nap körüli keringését 2010-ben fejezte be a Neptunusz bolygó. Ez közel 165
évet jelent.

»PH

Az idõsek tiszteletére

Mindannyiunk szûkebb vagy tágabb
környezetében élnek idõs emberek.
Õk építették számunkra a jelent,
amely hosszú élet munkájának és rengeteg tapasztalat átörökítésének gyümölcse. Két évtizedes hagyomány,
hogy minden évben október elsején,
az idõsek világnapján köszöntjük idõs
embertársainkat, ám szeretetüket és
bölcsességüket az év minden napján
érezzük. E jeles ünnep alkalmából október 4-én köszöntötték a Népjóléti
Szolgálat idõsek klubjainak tagjait,
ahol Kuruczné Falusi Tünde, az intézmény idõsek klubjainak részlegvezetõje ezekkel a szavakkal fordult a szépkorúak felé: „Arra kérem Önöket, továbbra is álljanak mellettünk, maradjanak továbbra is lelkesek és vidámak,
mert ebben a rohanó világban a nehézségeket csak együtt, pozitív gondolkodással gyõzhetjük le.” Csizmaziáné Hubert Mária, a Népjóléti Szolgálat
igazgatónõje beszédében arra intett,
hogy az idõs emberekre évente ne
csak egy alkalommal fordítsunk figyelmet, hanem minden nap érezzék a
család és a társadalom megbecsülését.
A köszöntõ gondolatokat Söptei Józsefné alpolgármester-asszony folytatta, aki a városvezetés nevében jó erõt
és egészséget kívánt az ünnepelteknek. Az idõsek napja alkalmából a
megjelenteket Kovács Ferenc, a Vas
Megyei Közgyûlés elnöke levélben köszöntötte, a Vas Megyei Önkormányzat
nevében szeretetben eltöltendõ hoszszú, boldog életet kívánt a Népjóléti
Szolgálat idõs tagjainak.
Az ünnepi program folytatásaként
Redõcs Sándor és Schrott István klubtagok verssel kedveskedtek társaiknak, majd a zene vette át a fõszerepet. Gosztola Dorina és Turi Gábor
örökzöld operett-klasszikusokkal léptek színpadra, majd a közönség is dalra fakadt. Az est további részében ismert magyar nótáktól zengett az épület, fiatalokat meghazudtoló energiával ropták a táncot az ünnepeltek.
»VAJDA ZSUZSA
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Véget értek a könyvtári napok, de az akció folytatódik
Október eleje immár hagyományosan
az Országos Könyvtári Napok idõszaka.
A népszerû kezdeményezéshez csatlakozva, idén is érdekes programokkal
várta a Kresznerics Ferenc Könyvtár jelenlegi és leendõ olvasóit. A hétvégi
rendezvénysorozat kicsiknek és nagyoknak is egyaránt kínált programokat. A Nemzeti Kulturális Alap és az európai uniós TÁMOP 3.2.4 pályázat támogatásával mesenap, könyvbemutató, nyereménysorsolás és rendkívüli
nyitva tartás várta az érdeklõdõket.

nélkül a könyvhasználók. A Kresznerics
Ferenc Könyvtár nyitott ajtókkal várta
az olvasni szeretõ közönséget a
mûvelõdési központba. A délutáni
rendkívüli nyitva tartás után az irodalmi életre került a hangsúly, az Európai
Unió irodalmi és József Attila-díjjal kitüntetett szerzõ, Szécsi Noémi volt a

Idén október 8-án és 9-én látogathattak el a kemenesaljaiak a könyvtár által szervezett kulturális programokra.

Október 8-án, szombaton elsõsorban a
gyermekek találtak kedvükre való elfoglaltságot a KMKK-ban, a Cigány
Népmesék Napján. Benedek Elek születésnapjához kapcsolódóan szeptember 30-a a népmesék napja, a Kresznerics Ferenc Könyvtár ehhez kötõdõen, a cigány népmesék köré szervezte
programjait a könyvtári napok elsõ délutánján. A témanap célja az volt, hogy
a pedagógusok, könyvtárosok, a mesét
szeretõ gyermekek és felnõttek szeretettel forduljanak a magyar és más
népek meséi felé ezen a napon. A délutáni mûsorok hangulatát a Tücsök
Bábcsoport elõadása alapozta meg A
négy cigánylegény mesterségének
haszna címû aranyminõsítésû darabjával. A fõként gyermekek alkotta nézõközönség vastapssal fogadta a mozgalmas mesejátékot. Az elõadás után játszóház várta a kicsiket, akik a program
zárásaként a Szaffi címû rajzfilmet nézhették meg.
Október 9-én, a Könyves Vasárnapon
sem maradtak kulturális programok

ház vendége. Az írónõ legújabb regényérõl, az 1848–49 emigránsairól szóló
Nyughatatlanok címû kötetérõl hallhatott a publikum. A Könyves Vasárnap
programja gyorsasági különsorsolással
zárult, ahol a szerencsések nevét a
vendégírónõ sorsolta ki. Az extra sorsolás lényege az volt, hogy azok, akik
nyereményszelvényüket az Országos
Könyvtári Napok során a gyûjtõládába
dobták, részt vettek a játékban, és
eséllyel indultak a vasárnapi díjakért.
A különsorsolás nyertesei:
Németh Péter (Marx K. u.) – 20.000 Ft
értékû ajándékutalványt nyert
Farkis Roland (Barátság u.) – 15.000 Ft
értékû ajándékutalványt nyert
Jónás Károlyné (Sági u.) – 10.000 Ft értékû ajándékutalványt nyert
Hartai Viktória (Marx K. u.) – 5.000 Ft
értékû ajándékutalványt nyert
Osztrovszki Rezsõné (Koptik Odó u.) –
5.000 Ft értékû ajándékutalványt nyert
Ferenczi Istvánné (Mesteri u.) – 5.000
Ft értékû ajándékutalványt nyert.
Ezzel azonban még nincs vége… A
nyereményakció ugyanis december
17-ig tovább folytatódik, így valamennyi új beiratkozó, aki a beiratkozáskor a könyvtárnak legalább két éve
volt utoljára tagja, sorsoláson vehet
részt januárban. Nemcsak az új beiratkozóknak van esélyük, azonban a nyereményre, hiszen a könyvtár jelenlegi

Köszönetnyilvánítás
A Palánki család ezúton köszöni a gyors, életmentõ segítséget dr. Schrott Olga
háziorvosnak, Turi Gábornak és a Celldömölki Mentõállomás dolgozóinak.
Hálásak azért, hogy segítségüknek köszönhetõen lányuk most is közöttük lehet.

8

olvasótagjai ajánlóként vehetnek részt
a játékban. Így valamennyi régi és új
tag – aki él a lehetõséggel – egyenlõ
eséllyel indulhat a záró sorsolás kategóriánkénti (új beiratkozó, ajánló) értékes díjaiért.
– A könyvtári kezdeményezés célja az
olvasók számának bõvítése, és az eddigi stabil olvasótábor fenntartása –
árulta el Németh Tibor, a Kresznerics
Ferenc Könyvtár vezetõje, aki bízik abban, hogy a kezdeményezés nemcsak
az új regisztrálókat, hanem a már olvasójeggyel rendelkezõ tagokat is széles
körben motiválja majd. A könyvtárvezetõ elmondta, hogy az akcióhoz eddig
30 új beiratkozott olvasó és 10 ajánló
csatlakozott, akik – a gyorsasági nyertesek kivételével – már biztosan részt
vesznek az év eleji sorsoláson. Mivel a
könyvtárnak nincs lehetõsége mindenkit személyesen megszólítani, ezért a
siker kulcsát a személyes kapcsolatok
jelenthetik – teszi hozzá Németh Tibor.
Hiszen, ha valaki már tagja a bibliotékának, ismerõseit bevonva, új olvasókkal gazdagíthatja a könyvhasználók táborát, és – nem mellékesen – növeli
esélyeit a nyereménysorsoláson.

A Kresznerics Könyvtár novemberben is
érdekes programokkal várja az érdeklõdõket, ismét elõkerülhetnek a
kedvenc brummogók, hiszen a Mackószépségverseny idén újra megrendezésre kerül. A játékmackókról készült
fotót a könyvtár facebook oldalára már
folyamatosan lehet feltölteni és szavazni rájuk, a benevezett macik pedig
„élõben” kiállítás keretében is megtekinthetõek lesznek november 5-én, a
Mackónapon.
»VAJDA ZSUZSA

Kérdés: Mióta üzemelteti a Jankovics és Társa Kft. a Nívó Konyhastúdiót?
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Liszt Ferencre emlékeztek

• október 21. (péntek) 10.00 óra és
14.00 óra – Kolontos Palkó mesejáték
a Nektár Színház elõadásában. Mesebérletes elõadás. Belépõjegy: 800 Ft.
Helyszín: KMKK színházterem.

Az idei évben ünnepeljük Liszt Ferenc
zeneszerzõ születésének kétszázadik
évfordulóját. A jubileum jegyében emlékhangversenyt rendezett az Ádám
Jenõ Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény a katolikus templomban, október elsején.

• 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. (szerda) 18.00 óra –
„Tamással a világ… Szíria és Jordánia”
vetítéssel egybekötött úti-élménybeszámoló. Elõadó: Szomju Tamás. Helyszín:
KMKK elõcsarnok.
• október 28. (péntek) 17.00 óra – A
Rákóczi-szabadságharc emlékére összeállított kiállítás megnyitója. Megnyitja:
Dr. Lenner Tibor, a Nyugat-Magyarországi Egyetem docense. A Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete Celldömölki Csoportjának jubileumi tárlata. Megtekinthetõ: november 29-ig. Helyszín: KMKK
galéria.
• október 29. (szombat) 19.00–24.00
óra – Kemenesi Táncház. Zenél: a Tabán
zenekar. Belépõjegy ára: 500 Ft. Helyszín: KMKK elõcsarnok.
NOVEMBERI ELÕZETES
• november 13. (vasárnap) 18.00 óra –
Cserháti Zsuzsa emlékkoncert. Fellépnek: Keresztes Ildikó, Tóth Vera, Majsai
Gábor, Szokodi Zoltán, Csejtei Flóra. Belépõjegy: 2500 Ft, 2000 Ft. Helyszín:
KMKK színházterem.

A rendezvény egyben a zenemûvész
nevét viselõ kórusok találkozója is volt,
hiszen városunk vegyeskarán kívül a
bajai és a százhalombattai Liszt Ferenc
Vegyeskar mutatkozott be a zene világnapján rendezett programon. A megjelenteket elsõként dr. Koltay Jenõ alsósági esperes-plébános köszöntötte,
majd Celldömölk Város Önkormányzatának nevében Karádi Mihály képviselõ
is szólt a kórusokhoz és a közönség soraiban ülõkhöz. Bejczi Károly, a zeneiskola igazgatója beszédében megemlé-

Retro-avantgard festõ alkotásai a fürdõn
Ismét kiállítás nyílt a Vulkán Gyógyés Élményfürdõ konferenciatermében,
október 6-án. Ezúttal Bihari Puhl
Levente festõmûvész mutatkozott be
alkotásaival.
Döméné Király Gabriella, a fürdõ marketing szervezõjének köszöntõje után
Benkõ Lilla mondott verset, majd Gábor Ferenc vette át a szót, aki a megjelentek figyelmébe ajánlotta Bihari
Puhl Levente tárlatát. A festészetet autodidakta módon elsajátító, és önmagát retro-avantgard festõnek valló alkotót tanulmányai során két cél vezérelte: megtanulni a legmagasabb szintû olajfestészeti ábrázolásmódot, és
megtalálni, kidolgozni saját festészetét. Eddig több, mint ötezer festmény
készült keze nyomán. Festett mindenféle témát, mindenféle stílusban; ezeket ötvözve ecsettel, késsel, vegyes
technikákat alkalmazva vászonra, kõre,

Egészségbörze a KMKK-ban
A júniusi, nagy érdeklõdésre számot tartó
rendezvény után ismét egészségbörzét tartottak Celldömölkön október 14-én, pénteken. A természetgyógyászat jegyében zajló eseménynek a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár adott otthont. Az októberi egészségbörzének a júniusihoz hasonlóan kettõs célja volt: egyrészt közelebb
hozni a természetgyógyászatot az érdeklõdõk felé, másrészt a Kráter Alapítvány a
Ság hegyért részére adományok gyûjtése

kezett Liszt Ferencrõl, és életútját méltatta. Mint elmondta, minden idõk
egyik legnagyobb zongoramûvésze kiváló zeneszerzõ és karmester is volt,
akinek a zene hatalmába vetett hite
meghatározta gazdag életmûvét. A
programban elsõként a celli, Süle Ferenc vezette Liszt Ferenc Vegyeskar
énekelt, akik névadójukon kívül Bárdos
Lajost is megidézték mûsorukban. A
Városi Általános Iskola gyermekkórusának elõadásában Liszt Hajnalozó címû
mûvét hallhatták az érdeklõdõk, majd a
százhalombattai Liszt Ferenc Vegyeskar
mutatkozott be. Az emlékhangversenyen még a bajai Liszt Ferenc Vegyeskar, a jánosházi gyermekkórus, és az
Animato énekegyüttes szerepeltek, a
rendezvény zárásaként pedig a három
Liszt kórus közös számmal búcsúzott.
»REINER ANITA

az alapító okirat létrejötte érdekében. A
rendezvényen Süle László természetgyógyász, aki többek között radiesztéziával is
foglalkozik, a jelentkezõk auráját, energiaszintjét vizsgálta. Molnár Rita kozmetikus
frissítõ arcmasszázsa most sem maradt el a
börzén, és Dobó Ágnes kineziológushoz is
fordulhattak az érdeklõdõk. A szó jelentése:
kinézis = mozgás, logosz = tudomány. A
mozgás az állandóan változó környezethez
való alkalmazkodás az élet lényeges jel-

fára, fémre, bõrre, mindenre, ahogy
mesterségével az adott ihletet ki tudta
fejezni. A Vulkán fürdõn kiállított képei
közt tájképek, portrék, természeti képek, állatábrázolások egyaránt fellelhetõk. Az alkotások közt – melyek november 20-ig tekinthetõk meg – a celli katolikus templomról és a Ság hegyrõl készült remekmûvek is visszaköszönnek.
»RA
lemzõje. Ahol ez blokkolt, ott felborul az
egyensúly, és erre testi-lelki problémák
hívják fel a figyelmet. Ezeknek a blokkoknak a felderítését és oldását célozza meg a
kineziológia.
Az egészségbörzén mindezek mellett Ferenczy Júlia asztrológiai tanácsadása és Kurucz Krisztina polinéz masszázsa is keresett
volt. Budai Bernadett és Ferenczy Júlia fõszervezõk következõ programjukra is felhívták a figyelmet: tisztítókúra a Ság hegyért a Ság hegyen – ez nem mást, mint
szelektív hulladékgyûjtést jelent.

»PH
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Kettes fogatok Alsóságon
Celldömölkön tartották a kettes fogatok Felsõ-dunántúli Fogathajtó Régiójának „C” kategóriás döntõjét. Az egyben országos elõdöntõnek is számító
eseményt szeptemberben rendezték
meg az alsósági sportcsarnok mögötti
füves területen. A tavaszi fogathajtás
után az idei évben már másodszor
rendeztek „C” kategóriás versenyt a
Ság hegy lábánál. Ezúttal huszonnyolc
fogat érkezett, ebbõl huszonnégyen
indulhattak a versenyen. Egy számból,
az akadályhajtásból állt a régiós döntõ,
kétfordulós, egyszeri összevetéses
rendszerben. Erdélyi Antal, az alsósági
részönkormányzat vezetõje elmondta:
látva az esemény iránti nagy érdeklõdést, jó döntésnek bizonyult a közelmúltban, hogy az egykori labdarúgópálya helyére kettes fogathajtó versenyt hozzanak. A tavaszihoz hasonló-

an most is rengetegen kijöttek a tornacsarnok mögé az egész napos rendezvényre. A Rozmán család hathatós
közremûködésével jöhetett létre ez a
verseny. Ez nem véletlen, hiszen Rozmán Ferenc régóta kedveli a lovakat,
több éve hajt, és örömmel állt az esemény élére. Kiemelte: a tavaszi verseny alkalmával mind a régió vezetõségének, mind a versenyzõknek
tetszett a sportcsarnok mögött kialakított pálya minõsége. Így kerülhetett
most Alsóságra a „C” kategóriás régiós
döntõ. Reméli, hogy a késõbbiekben a
kettes fogatok versenye hagyománynyá válik Celldömölk–Alsóságon. Jövõre az akadályhajtás mellett díjugratást
is terveznek. A régiós döntõn celldömölki résztvevõk is indultak. Rozmán
Ferenc szép hajtást bemutatva a középmezõnyben végzett. Balogh Zsolt is

magabiztosan hajtott, a legifjabb
résztvevõ, Rozmán Tímea pedig pályafelvezetõként kapott nagy tapsot.
»PH

Kemenessömjéni Asszonykóros

Egyszer volt, hol nem volt – a Marcalon innen, az Olajtározón túl – volt
egyszer egy szegénylegény, aki szeretett énekelni. Gondolta a szegénylegény, hogy õ bizony elindul szerencsét
próbálni... Kemenessömjénbe érkezve
találkozott a falu nyolc legcsinosabb
lányával, akik szerettek táncolni. Gondolta a szegénylegény – ej, ha én
ezekkel a lányokkal egy színpadon állhatnék! – és lett légyen...
Egyre népszerûbb a tavaly március
8-án alakult Kemenessömjéni Aszszonykóros. Mándli Róbert és csapata
meghódították a környéket. A csapat,
azaz a „lányok”: Szalai Sándor, Lampért Krisztián, Lampért Tibor, Csõre
Zoltán, Jánosa Péter, Szakos Roland,
Tóth László és Vincze Kristóf. Az együt-
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tesrõl beszélgettem Mándli Róberttel:
»Hogyan született meg a gondolat,
hogy együttest alakítsatok?
– Szerettük volna meglepni a párjainkat nõnap alkalmából, ezért kipróbáltuk, vajon tudunk-e együtt dolgozni.
Az elsõ szárnypróbálgatás olyan jól sikerült, hogy az ismerõsök, barátok követelték a folytatást. Az elsõ dal, amit
elõadtunk, a 80-as évek egyik közkedvelt slágere: a Zizi Labor: Honky Tonk
Woman c. száma lett. Késõbb a fiúk
kérésére feldolgoztuk a KFT: Afrika c.
számát és a Viszkis üvegek c. Irigy
Hónaljmirigy-slágert is. A közönségnek
ez is nagyon tetszett.
»Annyira különbözõ emberek vagytok,
mindenki mással foglalkozik. Hogyan
és mikor tudjátok összehangolni a próbákat?

– Manapság mindenki idõhiányban
szenved, ezzel mi is küzdünk. Általában a fellépések elõtt pár héttel közösen leülünk, hogy gondolkodjunk
(mint a sörreklámban). A gondolatokat aztán a tett követi: elkészítem a
zenei alapot és a fiúk kitalálják hozzá
a koreográfiát. Szerencsére nagyon jó
a csapat, így egyre elképesztõbb színpadi produkciók születnek. Bálokban,
falunapokon ezzel lepik meg a szórakozni vágyó lányokat, asszonyokat,
akik – akár egy igazi koncerten – csápolnak, máskor meg dõlnek a nevetéstõl.
»A fellépõ ruháitok is változatosak,
színesek. Ki a csapat „stylist”-ja?
– Az az igazság, hogy a párjaink segítenek innen-onnan összeszedni a
szoknyákat, ruhákat és a sminket is õk
készítik.
»Hogyan tovább? Mit tervez még az
együttes?
– Jelenleg van egy nagyjából 30–40
perces elõadásunk, amivel itt a környéken már többször szerepeltünk.
Szeretnénk, ha egy kicsit messzebbre
is eljutnánk. Nemrég jelentkeztünk
egy tehetségkutató mûsorba, ahonnan
még várjuk a visszajelzést. Szívesen
fogadunk ötleteket, tanácsokat a produkciókkal kapcsolatban. És fellépõ ruhákat, kellékeket.
A szegénylegény és a leányok így egymásra találtak… aki nem hiszi, járjon
utána: barangoljon egyet az egyik legnépszerûbb video-megosztó portálon.
»LILO
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Rendszeresen jár könyvtárba?
»FOTÓ: REINER ANITA

»KÉRDEZ: VAJDA ZSUZSA

Hajba
László

Az iskolai könyvtárba rendszeresen járok, általában az
ismerõseimmel ülünk be olvasgatni vagy számítógépezni. A városi könyvtárba alkalmanként térek csak be, többnyire internetezni szoktam
ott. Gyakran kölcsönzök ki
könyveket is, a kötelezõ olvasmányokon kívül más regényeket is szoktam olvasni
szabadidõmben. Nyá ron
Mark Twain Huckleberry Finn
címû könyvét olvastam el,
legutóbb pedig Tom Sawyer
kalandjaival ismerkedtem
meg. Magazinokat is szoktam
lapozgatni, fõként a számítógépes újságok érdekelnek.

László
Cecília

Könczöl
Gergô

Nem járok könyvtárba, inkább az otthoni könyvespolcról szoktam leemelni a könyveket és olvasgatni õket.
Csak azokat az írásokat veszem magam elé, amelyek
témában közel állnak hozzám. Jelenleg Daniel Defoe
Robinson Crusoe könyvét olvasom, izgalmas olvasmánynak találom. Szeretem a kalandregényeket, ugyanakkor
a mûvészekkel, híres emberekkel foglalkozó könyvek is
érdekelnek. Az internetes oldalak helyett inkább újságokat olvasok, a kultúra és politika rovatok híreinél mindig
kinyitom a napilapot.

Mindig kedvelt elfoglaltságom volt az olvasás, de mostanában sajnos kevesebb
idõm jut rá. Iskolás koromban a kötelezõ olvasmányok
mellett az ajánlott irodalmakat is örömmel vettem kezembe. Legutóbb Joseph
Heller A 22-es csapdája címû
regényét olvastam, de drámákat is szívesen veszek le
a polcról. Jelenleg hatéves fiammal járok rendszeresen a
gyermekkönyvtárba, amelynek már kétéves kora óta
tagja. Nemcsak kölcsönözni
járunk be, hanem a szervezett programokra is rendszerint ellátogatunk.

2007-ben költöztünk Celldömölkre, azóta vagyok tagja
a Kresznerics Ferenc Könyvtárnak. A ház körüli tennivalók, és egyéb elfoglaltságok
miatt sajnos csak ritkán, 2-3
havonta tudok elmenni a
bibliotékába. Elsõsorban a
szépirodalmi olvasmányok
kötnek le, fõleg német nyelvû könyveket olvasok. Kedvenc könyveim közé tartozik
a Der Pater címû regény,
amely a filmvásznon A keresztapa néven vált ismertté. Folyóiratokat is szívesen
olvasok, néhány lap kivételével általában az interneten
böngészem a híreket.

VULKÁN GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDÕ

Anyakönyvi hírek
Celldömölk: Születés: Nagy Imre és Tolnai Lia Melánia leánya: Fanni, Bodnár László Gyõzõ és Kovács Hajnalka Anna
fia: Dominik, Kraszni Attila Ferenc és Péntek Bernadettt fia:
Marcell, Kozma Bálint Zoltán és Márkus Rita leánya: Kata.
Halálozás: Németh Imréné sz. Nagy Lujza, Czilinger Károlyné sz. Kosztolánczi Erzsébet, Pusztai Béláné sz. Krasznai
Erzsébet, Bödör Imre, Juhász János Árpád, Mészáros Ferenc,
Tóth Miklós Árpádné sz. Gazdag Márta, Ölbei László, Kiss
Károlyné sz. Mihályka Ilona, Hujber Károlyné sz. Bodor Irma,
Gyõrffy Lajosné sz. Rezi Zsuzsanna, Csizmazia Lászlóné sz.
Lukács Jolán, Horváth István, Czilinger Károly, Rózsa Ferencné sz. Horváth Gizella, Keresztes Sándor.
Boba: Halálozás: Gyömörey Károlyné sz. Szabó Edit. Borgáta: Halálozás: Böröcz Ferenc. Jánosháza: Születés: Kovács
László és Garai Magdolna leánya: Hanna Sára, Józsa Tamás
Tibor és Németh Adél leánya: Mira. Kemenessömjén:
Halálozás: Keszei Zoltán. Kenyeri: Halálozás: Rozmán Lászlóné sz. Egyházi Erzsébet. Köcsk: Születés: Tanai Károly és
Görög Anita fia: Ákos. Karakó: Születés: Horváth József
Zoltán és Polgár Mónika leánya: Bianka Norina. Nagysimonyi: Halálozás: Lengyel Zoltánné sz. Illés Margit, Kondor
Lajos. Ostffyaszszonyfa: Születés: Gaál Sándor és Huszár
Anita leánya: Gréti. Halálozás: Nagy Antal. Pápoc: Halálozás:
Csiszár Sándorné sz. Márkus Teréz. Tokorcs: Születés: Gõcze
Tamás és Szalai Ildikó fia: Máté. Vönöck: Születés: Molnár
Zoltán és Csiszlér Marianna leánya: Mira. Halálozás: Molnár
Jánosné sz. Horváth Rozália.

Gál
Péter

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

Szaunázók
Szaunázók hétvégéje
hétvégéje
október 21 –23.
•
•

finn szauna és gôzkabin: 525 Ft/fô
infraszauna: 300 Ft/fô/30 perc

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!
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Újabb magabiztos siker az extraligában
Celldömölki VSE-Swietelsky-Wewalka–
Gyôri Elektromos VSK 10:0. Asztalitenisz extraliga mérkõzés.
Páros: Fazekas, Kriston – Hegedûs, Lung
3:0. A celli kettõs fölénye egyértelmû
volt (1:0); Egyéni 1. kör: Kriston – Németh 3:0. Kristonnak nem volt nehéz
dolga (2:0); Szita – Hegedûs 3:0. A celliek ifjú tehetsége könnyed sikert aratott (3:0); Fazekas – Lung 3:0. Sima volt
(4:0); 2. kör: Kriston – Hegedûs 3:0. Papírforma gyõzelem volt (5:0); Fazekas
– Németh 3:0. Ezúttal sem kellett megszakadnia Fazekasnak (6:0); Szita –
Lung 3:1 Szita jól játszott, de a vendégek megszerezték elsõ szett-gyõzelmüket (7:0); 3. kör: Fazekas – Hegedûs
3:1. Fazekas is „eladott” egy játszmát,
de gyõzelme nem forgott veszélyben
(8:0); Kriston – Lung 3:0. Kriston számára jó levezetés volt ez a meccs

(9:0); Szita – Németh 3:0. Szita ezúttal
már nem hibázott (10:0).
Bajnoki mérkõzések
NB II.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA II. – SZAK II.
Sabaria 14:4
Benák András 4, Ölbei Péter 4, Orbán
Renátó 3, Lukács Balázs 1, Benák – Ölbei, Orbán – Lukács párosok.
Az NB II-s megyei rangadón a tartalékos SZAK-nak nem volt esélye pontot
rabolni a Celldömölktõl.
NB III.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA III. – CVSESWIETELSKY-WEWALKA IV. 12:6
Fehér László 4, Máthé Gyula 4, Balázs
Gyula 2, Balázs Béla 1, Balázs Gy. - Balázs B. páros, ill. Teket Attila 2, Szabó
Ferenc 2, Talián Csaba 1, Teket – Szabó
páros. A helyi rangadón az esélyesebb
CVSE III. magabiztosan gyõzött.

Két vereség a kosarasoknál
Game Over (Szombathely) – KEMKO
Celldömölk 71-52 (21-8, 18-13, 19-15,
13-16)
Szombathely, Szombathely városi-városkörnyéki kosárlabda-bajnokság 2.
forduló.
Vezette: Soós Tamás, Somogyi Tibor.
KEMKO Celldömölk: Orbán 11, Rozmán
18, Unger 5/3, Horváth 4, Gaál P. 4.
Csere: Németh 2, Lang –, Bakos 6, Virág
–, Csói 2. Játékos-edzõ: Csói Gábor.
Nagyon nehéz mérkõzés várt a celliekre ezen az estén. A bajnoki címre is esélyes házigazdák végig kézben tartották
a mérkõzést, ennek ellenére nem unatkoztak a kilátogatók, hisz a KEMKO játékosai minden tõlük telhetõt megtettek.
A remek celli zónára kilenc hárompontossal válaszolt a hazai gárda.
Csói Gábor: Amennyire tudtuk, megnehezítettük a többszörös bajnok dolgát.
Az elsõ negyedtõl eltekintve gratulálok
a csapatnak. Ahhoz, hogy velük szorosabb meccset játsszunk, még sokat kell
fejlõdnünk. Kiemelném Bakos Mátyás
játékát, aki 14 évesen élete második
mérkõzésén, egy negyed alatt 6 pontot szerzett.
KEMKO Celldömölk – Némotrans
(Szombathely) 48-68 (6-18, 13-17, 1215, 17-18)
Celldömölk, Szombathely városi-városkörnyéki kosárlabda-bajnokság 3. forduló
Vezette: Török Zoltán, Bognár Tamás.
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KEMKO Celldömölk: Gaál P. 2, Rozmán
21/3, Horváth 8, Németh 9, Csói 4.
Csere: Lang –, Bakos –, Virág –, Gaál T.
4, Unger –. Játékos-edzõ: Csói Gábor.
A tavalyi idény 7. helyezettje érkezett
a celldömölki sportcsarnokba. Rosszul
kezdett a hazai csapat, már az elején
tetemes hátrányba került. Néha úgy
tûnt, hogy közelebb kerülhetnek ellenfelükhöz, de akkor mindig becsúszott
egy-egy egyéni hiba. Összességében a
jó erõkbõl álló vendégek megérdemelten nyertek.
A rossz kezdésnek „köszönhetõen” komoly hátrányba került a KEMKO. Amikor végre úgy tûnt, hogy sikerül utolérni a vendégeket, egy-két egyéni hiba mindig becsúszott. A szombathelyiek gyõzelme megérdemelt.
Csói Gábor: Láthatólag nem sikerült kijavítanunk az elõzõ két meccs hibáit.
Több játékosunk nem tudott az elmúlt
edzéseken részt venni, ami meg is látszott a dobóformán és a védekezésen.
Az elõzõ két mérkõzés után a vereség
ellenére emelt fõvel hagyhattuk el a
pályát, most ezt nem mondhatom el.
Kiemelném Németh Balázs teljesítményét. Köszönjük a nézõknek a biztatást,
ígérem, 28-án egy koncentráltabb csapatot fognak látni. Rossz hír, hogy Rozmán Kristóf személyében legponterõsebb játékosunk, térdmûtéte miatt
hosszabb szünetre kényszerül.
»CSUKA LÁSZLÓ

Vonyarcvashegy SE – CVSE-SWIETELSKYWEWALKA III. 11:7
Máthé Gyula 3, Fehér László 2, Mogyorósi Erik 1, Máthé – Fehér páros.
A tartalékos celliek csak megszorítani
tudták a jó erõkbõl álló Vonyarcot.
Kanizsa Sörgyár SE II. – CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA III. 3:15
Fehér László 4, Tarr Sándor 4, Máthé
Gyula 3, Balázs Gyula 3, Fehér – Tarr
páros.
Sima celli gyõzelem született a szerény
képességû Kanizsa ellen.
Mosonmagyaróvári TE – CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA IV. 11:7
Teket Attila 4, Csupor Máté 2, Szabó
Ferenc 1.
A csapat egyik fele adós maradt a jó
játékkal, így az Óvár otthon tartotta a
két pontot.
»CSUKA L.

Négy forduló után is
veretlenek a lányok
Gyõri ETO III. – Celldömölki VSE–Vulkán
fürdõ 24-27 (11-17). – Gyõr, NB II-es
nõi kézilabda-mérkõzés, 3. forduló v.:
Földesi, Ignácz.
CVSE: SZABÓ - VLASICH, Farkas B. 1, KAZÁRI 4, Németh 1, Szomorkovits 4,
FARKAS A. 6. Csere: Balogh (kapus),
GÔCZE 11/5, Füzfa, Freiberger, Bagics.
Edzõ: Salamonné Csótár Adrienn.
Óriási elánnal vetette bele magát a
celli csapat a mérkõzésbe. Remek védekezésükkel és támadójátékukkal
alaposan meglepték a hazaiakat. A
szünetre már hattal is elhúztak a vendégek, de a folytatásban kezdett feljönni az ETO. A celliek fáradni látszottak, és a gyõriek ezt majdnem ki is
használták. A CVSE elõnye azonban
elég volt a végéig, és bravúros
gyõzelmet arattak idegenben.
Celldömölki VSE–Vulkán fürdõ – Körmendi DMTE 42-22 (20-10). – Celldömölk, NB II-es nõi kézilabda-mérkõzés,
4. forduló vezette: Bán-Farkas, Miksó.
CVSE: Balogh – FARKAS B. 8, Kazári 1,
NÉMETH 13/2, SZOMORKOVITS 10, VLASICH 1, Füzfa 1. Csere: SZABÓ (kapus),
Gõcze 7/3, Recse 1, Hende. Edzõ: Salamonné Csótár Adrienn.
A közepes teljesítményt nyújtó Celldömölk magabiztosan gyõzte le ellenfelét. A két pont sorsa már az elsõ félórában eldõlt, de a második félidõben
is sok celli gól esett.
Junior: 20-26 (10-10).
»CSUKA
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» SPORT

Nyolcadik hete veretlenül
Celldömölki VSE – Uraiújfalu 1-1 (0-0)
Celldömölk, 300 nézõ, Vas megyei labdarúgó-bajnokság, 8. forduló. 2011. október 08.
Vezette: Bazsó Ferenc (Magyar Péter, Hittaller Roland).
Celldömölk: Szalay – Szilágyi (Enyingi 83.
p.), Ambrus R., Györkös, Sebestyén R. –
Mészáros (Mayer 46. p.), Gyõrvári (Kazári B.
88. p.), Hegyi, Kocsis (Németh II. J. 74. p.) –
Németh J., Vánkos. Edzõ: Kelemen Kornél.
Uraiújfalu: Németh – Varga P. (Nagy 83. p.),
Sándor, Illés, Móricz (Pungor 75. p.) –
Gallen I., Gallen A., Varga G., Balhási – Kiss,
Lónai. Edzõ: Csákvári Zsolt.
Góllövõk: Németh József (49. p.), illetve
Pungor Péter (91. p.).
Vép – Celldömölki VSE 0-1 (0-1)
Vép, Vas megyei labdarúgó-bajnokság, 9.
forduló. 2011. október 16.
Vezette: Papp Szabolcs (Szabó Péter dr.,
Márton Péter).
Vép: Derdák – Wágner, Takács, Varga M.,
Németh M. (Vermes 86. p.) – Joó (Varga E.
82. p.),Molnár L. (Budai 79. p.), Liszka, Kányás (Beke 65. p.) – Illés, Horváth Á. Edzõ:
Marton Róbert.
Celldömölk: Szalay – Szilágyi (Németh II. J.
91. p.), Ambrus R. (Enyingi 79. p.), Györkös,
Sebestyén R. – Mészáros (Mayer 37. p.),
Hegyi, Gyõrvári, Kocsis T. – Németh J. (Ka-

Egy vereség, egy
gyõzelem a férfiaknál
Kapuvár SE – Celldömölki VSE–Vulkán
fürdõ I. 24:17 (12:8).
Megyei I. osztályú férfi kézilabdamérkõzés.
Gólszerzõk: Horváth Máté 4/1, Salamon Sz. 4/1, Somlai Z. 3, Kiss B. 2,
Könczöl B. 2, Günther M. 1, Karádi M.
1.
Széchenyi ESE – Celldömölki
VSE–Vulkán fürdõ II. 22:23 (10:11).
Megyei I. osztályú férfi kézilabdamérkõzés.
Gólszerzõk: Rozmán G. 10/1,
Berghoffer S. 4, Németh L. 4,
Ahmetovics D. 2, Süle D. 2, Horváth
N. 1.

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

zári B. 89. p.), Vánkos (Velencei T. 56. p.).
Edzõ: Kelemen Kornél.
Góllövõ: Gyõrvári Gábor (27. p.).
Továbbra is szépen termeli pontjai számát a
CVSE, immáron négy pont elõnnyel vezeti a
bajnokságot, azaz nemcsak felértünk a
csúcsra, de kellõen le is szakadtak üldözõink. Az elõny lehetne nagyobb is, ha
nem énekelnek ki a szánkból két sajtot,
azaz két pontot. Ennek bekövetkezte szinte
törvényszerû volt azonban, mert sorra játszottuk az olyan meccseket, ahol jobbak
voltunk soros ellenfelünknél, nyertünk is,
de az utolsó pillanatokig nyitva hagytuk a
meccs sorsát, és ebbe belefér sajnos az is,
hogy idõnként nem nyerünk, és a meccs
végén mi leszünk a csalódottak. Az
Uraiújfalu meglepõen jól szerepel a bajnokságban, csapatuk abszolút az újfalui és a
környezõ településeken élõkre alapul.
Ennek megfelelõen közel 50 szurkoló el is
kísérte õket a meccsre a Cell ellen, amelyik
meccsnek külön pikantériát adott az, hogy
edzõjük, Csákvári Zsolt az elmúlt bajnokságban még a Celldömölk edzõje volt. Az elsõ
félidõ a mostanában szokásos koreográfia
szerint zajlott, a vendégek megszállták saját térfelüket, a hazaiak pedig hol kényelmesebben, hol vehemensebben támadgattak. Az elsõ váratlan megoldás már a má-

sodik félidõ elején Hegyi László nevéhez
fûzõdik, aki hirtelen belépett a támadásba
és a rá kirontó két belsõ védõ között az üresen maradt Németh Józsefhez passzolt, aki
a 11-es pontról szépen helyezett a kapu bal
oldalába. Apropó Németh, de nem József,
hanem Máté, nem celli hanem újfalui, nem
csatár, hanem kapus, nos, õ volt a
mérkõzés embere. 21 éves, pehelykönnyû,
alacsony termetû, masdárcsontú, azaz nem
egy ideális kapus alkat, de szó szerint repkedett a kapuban és mindenhova odaért az
elõbb leírt eset kivételével. Örömdalra akkor fakadt, amikor a hosszabbítás pillanataiban egy, a félpályánál elkövetett felesleges szabálytalanság után, a két csapat beköltözött a celliek kapuja elé és a felívelt
labdát a sok fej közül Pungor olyan szerencsésen csúsztatta tovább, hogy az a hazai
kapuban kötött ki. Félõ volt, hogy ez a váratlan pontvesztés befékezi a celli gyorsot,
de a hajdan szebb napokat megélt Vép otthonából sikerült elhozni a három pontot, a
már nem meglepõ egygólos gyõzelemmel.
Következik két olyan meccs, ahol kötelezõ
lenne a gyõzelem, hazai pályán a 10. helyezett Rum ellen, majd egy héttel késõbb
a 15. Pecöl ellen idegenben. Ha hozzuk a
kötelezõket, egy rossz szavam nem lesz
többé az egygólos gyõzelmekkel kapcsolatban, a hazai derbi idõpontja október 22-e,
15.00 óra. Szurkoljunk együtt!
»DOTTO

Hírek a Vízisport Egyesület életébõl
Edzõváltás történt a hónap elején a Vulkán
Vízisport Egyesületnél. Októbertõl a Vépen
élõ Pintér Imre foglalkozik az úszókkal. Az
új edzõ 1984-ben szerzett edzõi végzettséget, és 1986 óta foglalkozik úszásoktatással, 25 éve dolgozik a szombathelyi uszodában. Elmondta, megtiszteltetés számára,
hogy a celldömölki gyerekekkel is foglalkozhat, és igyekszik minél jobban megtanítani nekik az úszás elemeit. Éppen ezért
fontosnak tartja a sok úszástechnika-tanulást, hiszen csak a jól kialakított mozgás lehet eredményes. A celli gyerekek nagyon
ügyesek, lelkiismeretesek, lelkesek és szorgalmasak. Az új edzõ sok szeretettel vár
minden érdeklõdõt a keddi, csütörtöki,
pénteki edzéseire. Edzõként a legkisebbekkel továbbra is Bellovics Diána foglalkozik. A
középsõ két csoportnak Pintér Imre, a legidõsebbeknak pedig edzésterv alapján

Márkus Imre tartja a foglalkozásokat. Az
egyesület kiemelten fontosnak tartja, hogy
minél több gyerek megtanuljon úszni, örömüket leljék az úszásban, és minél többen
megtalálják a számításukat: azok is, akik
csak hobbi-szinten, hetente két alkalommal
egy-egy órát szeretnének úszni, és azok is,
akik késõbb komolyabban szeretnének vízisporttal foglalkozni. Az elvégzett munka
mellett fontos a játékosság, és hogy jól
érezzék magukat.
Az egyesület toborzót hirdet, 10 alkalmas
úszásoktatást szervez Pintér Imre foglalkozásvezetésével heti két alkalommal: kedden
és csütörtökön délután negyed 5-tõl 5-ig
óvodásoknak és kisiskolásoknak. Az 10 alkalmas úszótanfolyam 4500 forint, mely
összeg magában foglalja a fürdõbelépõt is.
Az oktatás október 25-én, kedden indul,
melyre folyamatosan várják a jelentkezõket.

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 • 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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HIRDETMÉNY

TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni
küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és
hatósági munka erősítése
MEGNYÍLT AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG
ÜGYFÉLSZOLGÁLATA!
Tudja Ön, hogy hová fordulhat segítségért, ha
• szexuális irányultsága,
• neme,
• nemi identitása,
• faji hovatartozása,
• életkora,
• bőrszíne,
• társadalmi származása,
• nemzetisége,
• vagyoni helyzete,
• nemzeti vagy etnikai
• foglalkoztatási jogviszonyának
kisebbséghez való tartozása,
vagy munkavégzésre irányuló
• anyanyelve,
egyéb jogviszonyának részmun• fogyatékossága,
kaidős jellege, illetve határozott
• egészségi állapota,
időtartama,
• vallási vagy világnézeti
• érdekképviselethez való
meggyőződése,
tartozása,
• politikai vagy más véleménye,
• egyéb helyzete, tulajdonsága
• családi állapota,
vagy jellemzője (a továbbiakban
• anyasága (terhessége)
együtt: tulajdonsága)
vagy apasága,
miatt kedvezőtlenebb bánásmódban részesül(t), mint amelyben más,
Önnel összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport?
Munkatársunk – dr. Jójárt Ágnes; 2011. október 26. napján 9–13 óráig – a Celldömölk
Város Polgármesteri Hivatalának 12. számú
helyiségében (9500 Celldömölk, Városháza
tér 1.) megválaszolja kérdéseit, kíváncsi tapasztalataira, valamint tájékoztatja arról,
hogy jogsértés esetén milyen lehetőségei vannak a jogérvényesítésre.

NINCS EGYEDÜL!

Celldömölk Város Önkormányzata nyilvános árverésen értékesíteni kívánja a tulajdonában lévõ Celldömölk, Deák u. 27.
sz. alatti társasházi ingatlanát, melynek részei:
2 db lakás 82 m2 és 56 m2 nagyságú, 2 db iroda 62 m2 és 55
m2 nagyságú, 2 db egyéb helyiség 41 m2 és 14 m2 nagyságú.
Az ingatlan kikiáltási ára: 30.430.000 Ft.
A licit idõpontja: 2011. november 8., kedd 10 óra.
A licit helye: Polgármesteri Hivatal Celldömölk földszinti tanácskozóterme.
A 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 3.000.000 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 visszafizetésre 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. Az ingatlan egészének
birtokbaadására az adásvételi szerzõdés megkötésétõl számított 60 napon belül kerül sor.
További felvilágosítás a polgármesteri hivatal vagyonkezelõjénél, illetve a 95/525-813-as telefonon kapható.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

TŰZIFA AKCIÓ!
Export minőségű konyhakész,
kalodázott, kemény, hasított
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Az Új Kemenesaljában, TV-Cellben
hirdetni reklámozni szeretne?

NAGY ANTALT KERESSE
Tel: 06 70/338-9880

tv

(tölgy, cser, bükk, gyertyán, akác)

25 és 33 cm hosszú tűzifa eladó.

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

Egy kaloda – 16.000 Ft,
3
egy ömlesztett m – 11.500 Ft.
3

3

1 m , 1 m-es hasított – 12.000 Ft/m .

» APRÓHIRDETÉS
A kiszállított mennyiség a helyszínen
lerakás előtt ellenőrizhető.
Kedvezményes házhozszállítással!

Rendelhető: 30/832-6812.
14

Celldömölkön egészségügyi okok miatt földszinti vagy
max.1. emeleti, másfél szobás,egyedi vagy távfûtésû lakást
vásárolnánk társasházban. Tel: 06 95/420-111 vagy 06
70/280-3706.
Celldömölk város központjában elsõ emeleti 1+2 félszobás
lakás kedvezõ feltételekkel eladó. Tel: 06 30/2438-876.

SZESZFÕZDE VÖNÖCKÖN
Szeszfőzdénk felújított, 418 literes és 220
literes főzőüsttel folyamatosan üzemel
VÖNÖCKÖN.
Jó minőségű gyümölcscefréből, illatos és
zamatos pálinka előállításával – rövid
főzési határidővel – várjuk minden kedves
régi és új megrendelőnket!
Érdeklődni:
napközben a 06 20/337-1864, esti 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

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

