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

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

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

Újra kinyílt a Szentháromság tér
A Szentháromság tér ünnepélyes avatása 2011. október 22-én délelõtt 10
órakor ünnepi szentmisével kezdõdött,
melyet dr. Veres András megyéspüspök, Kirner Antal Zoltán, és dr. Koltay
Jenõ alsósági esperes-plébános celebrált. A szentmisét követõen a katolikus

dezvényeket. A fõ irányadó a felújításnál az volt, hogy átjárhatóbb, szebb,
praktikusabb legyen. A szökõkút építése még zajlik. Pozitívumként emelte ki,
hogy az eddig a ligetben lévõ turul
szobrot is áthelyezték egy láthatóbb
helyre, a Szomraky utca elejére.
Kovács Ferenc országgyûlési képviselõ,
Vas Megye Közgyûlésének elnöke kiemelte: mivel a tér nagyrészt európai
uniós forrásból épült, köszönet érte az
unió polgárainak is, akik adójukkal hozzájárultak ehhez.
Kiss Péter országgyûlési képviselõ viszszatekintett a város közelmúltbeli fejlesztéseire: megépítették a Vulkán fürdõt, felújítottak több oktatási, egészségügyi, szociális és kulturális intézményt, közterek, templomok váltak
szebbé, most pedig a teljesen megújult
Szentháromság teret avathatják. Elmondta, örül, hogy az ünneplõ közösséghez tartozónak vallhatja magát, hiszen Celldömölk gyönyörû lett. Ezután
dr. Veres András megyéspüspök, Kirner
Antal Zoltán plébános, Rác Dénes evangélikus és Németh Tamás református

Mûvészeti Iskola pedagógusai és tanulói, a Soltis Színház tagja, valamint az
olaszországi Amarcord Együttes. Az ünnepi mûsor a Szózattal zárult.

Délután könnyed pódiummûsorral szórakoztatták nemzetközi és helyi mûvészek a térre kilátogató közönséget. A
zenés mûsor-összeállításban elsõként a
Mirage Salon Quartett együttes lépett
a nagyérdemû elé. A zenekar a komolyzene és a könnyûzene közötti
arany középutat megcélozva, igényes
muzsikával szórakoztatta a hallgatóságot. A lágy dallamokat követõen egyik
testvérvárosunk képviseletében, a serramazzoni Amarcord társulat kalauzol-

A TÉRSZENTELÉS HÁLAADÓ ISTENTISZTELETTEL KEZDÕDÖTT

egyház képviselõi megáldották a felújított Hollósy Jusztinián teret. Hálát adtak, hogy sikerült a templom környékét
is szebbé tenni, és hogy ezután méltóképpen fogadhatják a zarándokokat.
A Szentháromság tér avatásánál elsõként Fehér László, Celldömölk Város
polgármestere mondott ünnepi beszédet, melyben hangsúlyozta: az országban mindenhol szép, új terek, utcák
nyílnak. Celldömölk is abban a szerencsés helyzetben van, hogy három teret
is sikerült felújítani a közelmúltban: augusztus 20-án avatták a felújított Géfin
teret, most pedig a Hollósy Jusztinián
és a Szentháromság tereket. Nálunk,
Celldömölkön ez a gazdaság élénkítését, a turizmus fejlõdését segítheti,
mert ha egy város rendezett képet mutat, a befektetõk szívesebben jönnek,
de a turisták is gyakrabban látogatják.
És röviden összefoglalta a tér kialakulásának történetét: megemlítette, hogy
a Szentháromság teret eleinte vásártérként használták, késõbb beültették
fákkal, bokrokkal, hogy az arra járók
árnyékban hûsölhessenek. A mostani
felújításnál szem elõtt tartották a tér
eredeti állapotának visszaállítását, de
szándék szerint ezentúl nem vásárokat
fognak itt tartani, hanem kisebb ren-

A TÉRAVATÓ EGYIK ÜNNEPÉLYES PILLANATA

lelkészek megszentelték illetve megáldották a teret, majd Fehér László polgármester elismerõ oklevelet adományozott a munkálatokban résztvevõknek: Mangliár László tervezõmérnöknek, Pusztai Gábornak, a Városgondnokság kertészeti vezetõjének valamint Szûcs Gábornak, a Vasi Dolomit
Kft. ügyvezetõjének.
Az ünnepi mûsorban közremûködtek
az Ádám Jenõ Zeneiskola és Alapfokú

ta a közönséget az opera világába. Az
Olaszországból érkezett együttes tolmácsolásában a leghíresebb olasz áriák és a legkedveltebb operaslágerek
hangoztak el egyéni stílusú elõadásban. A zenés pódiummûsor zárásaként
Gosztola Dorina és Turi Gábor közremûködésével örökzöld dalok és klasszikus operett-slágerek csendültek fel a
megújult Szentháromság téren.
»LA – VZS
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Új jegyzõt választott a képviselõ-testület
2011. október 26-án soros ülését tartotta Celldömölk Város Képviselõ-testülete. Az ülés kezdetén Fehér László polgármester tájékoztatta a jelenlévõket
és a város lakosságát, hogy zárt ülésen
döntöttek a képviselõk a 2011. december 15-étõl munkába álló új jegyzõ
személyét illetõen. A jelenlegi jegyzõ,
Baranyai Attiláné dr. december 15-tõl
vonul nyugállományba, ezért írtak ki
jegyzõi álláspályázatot. A hat pályázó
közül egy visszavonta pályázatát, a
megmaradt öt közül pedig Farkas Gábort, a polgármesteri hivatal titkárságvezetõjét választották a jegyzõi posztra. A két ülés között történtek pontban
Söptei Józsefné alpolgármester-aszszony beszámolt a Zalaispa társulási
ülésérõl, melynek fõ témája az volt,
hogy a hulladékszállítást ezentúl csak a
Zalaispa ZRt. végezhesse. Ezt a kizárólagosságot – egyelõre – sikerült lesza-

vazni, így Celldömölkön továbbra is a
részben önkormányzati tulajdonban
lévõ Celli HUKE végzi a hulladékszállítást. Ez a lakosságra nézve kedvezõnek
mondható, hiszen a már megszokott
rendszer mûködhet 2012. december
31-ig. Döntöttek a képviselõk a következõkben az állam tulajdonába kerülõ
intézmények esetében a fõ épületekrõl
történõ ingatlan-nyilvántartási leválasztásáról és további mûködtetésükrõl. Eszerint leválasztható az Alsósági
Tagiskoláról az alsósági sportcsarnok,
önálló épületként mûködtethetõ a
Városi Általános Iskola kisegítõ tagozatos épülete, önállósítható a mûszaki
szakközépiskola tornacsarnoka, különválasztható a kórháztól a konyha és étterem épülete, valamint külön mûködtethetõ a Balatonrendesi Üdülõtábor is.
A továbbiakban a Kemenesaljai Egyesített Kórház területén található konyhát

a Népjóléti Szolgálat, a többit a Városgondnokság fogja mûködtetni. Sipos
Tibor, a Berzsenyi Dániel Gimnázium és
Szakképzõ Iskola igazgatója elmondta,
hogy a hatosztályos képzés helyett két
erõsebb négy évfolyamos képzést tervez, ahol az egyikben az emelt szintû
nyelvi képzés valósulna meg, a másik
pedig a természettudomány és a sport
iránt érdeklõdõket fogadja. A szakközépiskolai képzésben a már meglévõ
szakok mellett pedig élelmiszeripari
technikus képzés indítását tartja indokoltnak az igazgató. Hosszas vita után
döntöttek a képviselõk arról, hogy a
2012–13-as tanévben a csökkenõ gyereklétszámra tekintettel a hat évfolyamos gimnáziumi képzést ne indítsa be,
helyette már 36 fõ jelentkezése esetén
két négy évfolyamos gimnáziumi osztályt indíthasson.
»LOSONCZ ANDREA

Éles katasztrófavédelmi gyakorlat városunkban
Celldömölk határában 1994-ben épült meg
az Opál Olajtározó, mely létesítmény
Celldömölköt polgári védelmi szempontból
kiemelt veszélyességi kategóriába sorolta.
Az erre vonatkozó jogszabályok szerint
évente részleges, három évente pedig teljes körû, a külsõ védelmi terveknek megfelelõ gyakorlatra kell, hogy sor kerüljön. Az
október 28-án megtartott katasztrófavédelmi gyakorlat feladatait Fehér László,
Celldömölk Város polgármestere irányításával maradéktalanul és sikeresen végrehajtotta a gyakorlat minden résztvevõje.
A gyakorlat délelõtt 9 órakor kezdõdött,
mely elsõ része szervesen kapcsolódott a tározó belsõ védelmi gyakorlatához is. E szerint délelõtt 9 órakor földrengés következtében megsérült az egyik Opál tartály és tûz
keletkezett. Az olajtározó riasztó és oltó
rendszere beindult, de a veszély mielõbbi elhárítása és megakadályozása érdekében riasztott tûzoltók is nagyon rövid idõ alatt a
helyszínre értek. A helyzet súlyosságára való tekintettel a régió több városából is érkeztek tûzoltó szerek, melyek a tûzvédelmi
tervnek megfelelõen elfoglalták helyüket és
habrohammal „eloltották” a tüzet s ezzel
megakadályozták a súlyosabb katasztrófahelyzet kialakulását.
A külsõ tervgyakorlatnak megfelelõen 11
órakor az Idõsek Otthona lakóinak „kimenekítésére” került sor. A gondozottakat a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakközépiskola 20 diákja helyettesítette. Az otthonban dolgozó gondozók (Népjóléti Szolgálat)
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talpraesettsége és szaktudása segítette a
helyszínre érkezõ mentõsök munkáját. A
mentésben részt vettek még a Vöröskereszt, a Polgármesteri Hivatal és a Kistérségi Munkaszervezet munkatársai, mint a
Lakosságvédelmi Munkacsoport tagjai, akiknek feladata az volt, hogy kórismeret és állapot alapján eldöntsék, hogy a gondozottakat kórházba, vagy a befogadó helyre kelle szállítani. A befogadó Alsósági Tagiskola
tornacsarnokában hasonló adminisztrációs
feladatokra került sor, nyilvántartásba vették a kimenekítetteket és szükség esetén
elsõsegélyben részesítették õket. A katasztrófavédelem által berendezett, hálózsákokkal, felfújható ágyakkal, takarókkal és az étkezéshez szükséges eszközökkel ellátott tornacsarnokhoz különbözõ ismertetõ táblák
segítségével is odatalálhattak a lakosok.
Ezen a helyszínen a polgárõrség tagjai segí-

tették a mentési munkálatokat.
A gyakorlat harmadik részében a rendõrségi akcióra került sor. Az egyik házból a kimenekítendõ lakó nem volt hajlandó kijönni, két gyermekét sem engedte ki, így túszként tartotta õket fogva. A filmekbe illõ,
külsõ szemlélõ számára látványos túszmentési akció egy túsztárgyaló-pszichológus segítségével végül is sikeresen ért véget.
A gyakorlat végén a részt vevõk a Vasvirág
Hotelben meghallgatták a mentésben közremûködõ szervezetek képviselõinek értékelését. Fehér László polgármester – a Védelmi Bizottság elnöke –, valamint Kampel
Oszkár, a Megyei Katasztrófavédelem igazgatója megköszönték mindenkinek a lelkiismeretes és szakszerû munkát, hangsúlyozva, hogy remélhetõleg soha nem kerül
majd sor ilyen jellegû éles helyzetre.
»TAKÁCS M. TÜNDE

Miniszteri elismerés

A vörösiszap-katasztrófa elhárítása, valamint a mentés során
tanúsított kimagasló
helytállása elismeréseként dr. Pintér Sándor belügyminiszter
Fódi Károlyt, a Helyi
Polgárvédelmi Iroda
vezetõjét miniszteri elismerõ oklevélben részesítette. Gratulálunk!
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Emlékezés 1956-ra
A hagyományoknak megfelelõen idén
is szervezett megemlékezést az ötvenöt évvel ezelõtt zajlott forradalom és
szabadságharc tiszteletére Celldömölk
Város Önkormányzata, valamint a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár. Az ünnepi rendezvényt Illés
Erika szobrászmûvész 56-os dombormûvénél tartották, október 23-án.

» KÖZÉLET

1989-ben teljesedett ki, amikor október 23-án Szûrös Mátyás kikiáltotta a
Magyar Köztársaságot. 1989 az egypártrendszerrõl a többpártrendszerre
való átmenet idõszaka volt. Októberben létrejött a piacgazdasági elveket
valló, parlamenti demokrácián alapuló
köztársaság. Az elmúlt két évtizedben
megerõsödött a jogrend, kiteljesedett
a demokrácia. Nem szabad engednünk, hogy ezek sérüljenek, hiszen október 23-a a Magyar Köztársaság, a de-

A VÁROSI MEGEMLÉKEZÉSEN FEHÉR LÁSZLÓ MONDOTT ÜNNEPI BESZÉDET

Az 1956-os eseményekre emlékezõ
rendezvényen Fehér László polgármester mondott ünnepi beszédet. „Az
1956-os forradalom kiemelkedõ pillanata volt a huszadik századnak, és a
szabadságról, a független Magyarországról szólt. Az önrendelkezés igénye

Fõhajtás az elöljárók elõtt
A hagyományoknak megfelelõen a város vezetése idén is felkereste és megkoszorúzta a nagy elõdök sírját a celldömölki, illetve alsósági temetõkben
halottak napja alkalmából. Celldömölkön dr. Gosztonyi János mûvelõdési miniszterhelyettes, országgyûlési képviselõ, dr. Gömbös Ferenc országgyûlési
képviselõ, Dala József egykori tanácselnök, Tima László volt alpolgármester,
és Horváth Lajos iskolaigazgató, Celldömölk díszpolgárának sírjánál rótták le
kegyeletüket. Alsóságon pedig Gyõrffy
László országgyûlési képviselõ és Varga
László Csaba alpolgármester sírjánál
emlékeztek és gyújtottak mécsest Fehér László polgármester, Söptei Józsefné alpolgármester és Karádi Mihály önkormányzati képviselõ. »REINER ANITA

mokratikus jogállamiság születésének
évfordulója is. Nem tévedhetünk el abban, hogy eszményeinket követni kell:
a szabadság, az egyenlõség, az emberi méltóság a nemzeti identitás, az európaiság, a demokrácia eszményeit”hangzott el az ünnepi beszédben. A

megemlékezésen az Ádám Jenõ Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény fúvószenekara, valamint a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképzõ
Iskola 10. H osztálya mûködött közre
zenés-verses összeállítással. A rendezvényen a jelenlevõ pártok, civil szervezetek képviselõi elhelyezték az emlékezés és tisztelet koszorúit az 56-os
dombormûnél, majd az emlékezõk a
temetõbe vonultak, ahol megkoszorúzták Koloszár Zoltán 56-os áldozat, és
Máthé Lajos, az 56-osok egyik vezetõjének sírját.
A városi megemlékezésen túl a helyi
oktatási intézmények diáksága is adózott az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének. Az alsósági részönkormányzat ünnepi rendezvényén a
tagiskola nyolcadikosai emlékeztek
verses-zenés összeállítással 56-ra. A
Városi Általános Iskolában szintén a
végzõsök közremûködésével zajlott az
55 évvel ezelõtti október 23-at megidézõ mûsor. A Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképzõ Iskola diákjai a
városi ünnepség keretében is bemutatott zenés-verses mûsorral szerepeltek
iskolájuk ünnepi rendezvényén.
»REINER ANITA

Emlékezés a halottakra
Halottak napja alkalmából ökumenikus istentisztelet keretében emlékeztek Alsóságon az I. és II. világháborúban elhunyt hõsi halottakra, október 30-án. Az emlékezõk ezt követõen a temetõhöz vonultak, ahol
elsõként Fehér László polgármester
mondott emlékezõ beszédet a felújított ravatalozónál. Juhász Gyula
Consolatio címû versének elhangzása után a városvezetés, az alsósági
részönkormányzat és az egyházak
nevében elhelyezték az emlékezés
koszorúit a temetõnél levõ II. világháborús emlékmûnél.
»RA
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Hollósy és Társa Kft.: a vetõmagtól a kárpitozásig
Kertápolási tanácsokkal segíti a
Gazdaboltba betérõket, ugyanakkor
kárpitos munkákkal és gépi hímzéssel is
foglalkozik a Hollósy és Társa Kft.
Elöljáróban így lehetne pár szóban bemutatni a több lábon álló családi vállalkozás tevékenységi körét. A cég tulajdonosaival, Hollósy Istvánnal és feleségével, Andival a vállalkozás egyes szakterületeinek történetérõl beszélgettünk.
»Elsõként Hollósy Istvánhoz fordultam,
akit a kezdetekrõl kérdeztem:
– A rendszerváltást követõen, a 90-es
évek elején nyitotta meg kapuit a Mikes Kelemen utcában a Hollósy Gazdabolt, amely komoly szakmai háttérbõl
nõtte ki magát. A Gazdabolt alapköveit
szüleim tették le, akik folyamatos segítséget nyújtanak a mai napig. Édesapám, dr. Hollósy István növényvédõ
szakmérnökként biztosította az üzlet
szakmai színvonalát, amelyet édesanyám is segített. A szülõk mellett az
évek alatt közelebb kerültem a mezõgazdaság világához, majd késõbb
édesanyám mellett a feleségem is elsajátította a mezõgazdaságban elõforduló termékek használatára vonatkozó
tudnivalókat. A közel két évtizedes
szülõi tapasztalatnak köszönhetõen, jelenleg a Hollósy és Társa Kft. részeként
feleségemmel közösen vezetjük a vállalkozást. Természetesen szüleim továbbra is aktívan részt vesznek a
Gazdabolt életében, szaktanácsadással
és személyes támogatással segítik
munkánkat.
»Milyen termékekkel és szolgáltatásokkal várjátok a Gazdaboltba betérõket?
– Közel húsz évig mûködött a bolt a
Mikes utcában, majd az idei év elején,
januárban átköltöztünk a piactérre.
Mezõgazdasági szaküzletként fõ profilunk továbbra is a növényvédõ szerek
és a vetõmagok kereskedelme maradt
– válaszolja Hollósyné Andi, majd tovább sorolja a választékot. Üzletünkben
megtalálható minden, ami a ház körüli munkálatokhoz, a kertészkedéshez
elengedhetetlen kellék. A teljesség
igénye nélkül: mûtrágya és szerves trágya, virágföldek, kerti szerszámok, rágcsálóirtók és virághagymák széles választékával várjuk vásárlóinkat. A vevõi
igényeket figyelembe véve nemrég tovább bõvítettük a készletünket, így közel egy hónapja már állateledel is található boltunkban. Fontosnak tartjuk a
családi légkör kialakítását, a betérõket
igény szerint szakmai tanácsokkal látjuk el, segítjük õket eligazodni a kert-
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ápolás rejtelmeiben.
»A Gazdabolt mellett, a Hollósy és
Társa Kft. részeként mûködik a kárpitos
mûhely is. A kárpitos szakmáról Hollósy
Istvánt kérdeztem:
– 1994-ben, egyéni vállalkozóként nyitottam meg a kárpitos mûhelyt, amelylyel párhuzamosan – szüleim irányítása
alatt – már mûködött a Hollósy Gazdabolt. A bõrdíszmûves szakmám mellé,
2004-ben sikerült megszereznem a kárpitos mestervizsgát is. Munkám során
célom a magas szakmai színvonalon
folytatott munkavégzés, és az ügyfelek
elképzeléseinek minõségi kivitelezése.
Helyszíni felmérést követõen lehetõség
van régi bútorok teljes körû felújítására
és javítására, valamint antik és modern
bútorok kárpitozására is. A kézi munkavégzést megfelelõ szerszámok és gépek segítik.
»Hogyan bõvült a késõbbiekben a vállalkozás?
– A kárpitozás mellett néhány éve gépi
hímzéssel is foglakozunk. Hozott vagy
készített hímzésminták alapján textilre,
bõrre és mûbõrre is megoldható a gépi hímzés. A megrendelõ igénye szerint nyers alapanyagra illetve kész árura is elkészíthetõ a díszítés. Egyéni textiltermékekre, így például törülközõre,
pólóra, sapkára és gyermekruhára is
készíthetõ hímzés, de nagyobb tételben cégeknek és szervezeteknek is
vállaljuk a termékek elkészítését.
»Az elmondottak alapján úgy gondolom, bizonyított a Hollósy és Társa Kft.
tevékenységének többoldalúsága.
Mindezeken túl azonban van még valami, ami a vállalkozáson kívül színesíti a család életének mindennapjait…
– A hétköznapok mókuskerekébõl az
igazi kikapcsolódást a méhészet jelenti számomra – osztja meg velem Hollósy István. Emlékszem, gyermekként a
családban is megtalálható volt a méhészeti tevékenység, de akkor még óvtak tõle. Késõbb azonban, amikor elkezdtem foglalkozni ezzel a szakmával,
és csatlakoztam a Celldömölki Méhész

Egyesülethez, idõsebb méhészek tapasztalataival lettem gazdagabb. Az õ
véleményüket figyelembe véve és
szakkönyvekre támaszkodva megtanultam, hogyan kell télen és nyáron,
szezon idején a méhekkel bánni, majd
2006-ban sikeres méhész szakvizsgát
tettem.
»Majd útjára indult a Hollósy Méhészet…
– A méhészettel õstermelõi tevékenység keretén belül néhány éve foglalkozom, alátámaszthatom, hogy ez a szakma egész éves odafigyelést jelent.
Kezdetben néhány méhcsaláddal dolgoztunk, majd fokozatosan bõvítettük
az állományt. Jelenleg repce- és akácméztermeléssel foglalkozunk, amely
száz méhcsalád éves munkájának gyümölcse. Az általunk megtermelt mézet
a lakosság részére és nagytételben vásárlók számára is értékesítjük.
»VAJDA ZSUZSA

Kedves Olvasóink!
A cikkel kapcsolatban egy kérdést
rejtettünk el az újság bizonyos oldalán. A kérdésre helyesen válaszolók
között 1 db 5000 Ft értékû ajándékutalványt sorsolunk ki, melyet a nyertes a Hollósy Gazdaboltban vehet át.
Beküldési határidõ: 2011. november
11. Címünk: ujkemenesalja@celldomolk.hu, vagy Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár, Dr. Géfin
tér 1., II. emelet 9. számú iroda.
Előző számunk helyes megfejtése: A
Jankovics és Tsa Kft. 2009 októberétől üzemelteti a Nívó Konyhastúdiót.
A szerencsés nyertes: Szendrő Márta, Celldömölk, Pozsonyi u. 11. Gratulálunk!

Pótnagyi
Gyermekfelügyelet
hétköznap és hétvégén,
bármilyen
időpontban!
Celldömölk
Kinizsi u. 10.
95/422-872

Ida mama
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» KÖZÉLET

Épül az új szökõkút is – beszélgetés Mangliár Lászlóval
A városközpont-rehabilitációs munkák a
végéhez közelednek: augusztus 20-án
átadták a dr. Géfin teret, a kilenc emeletes mögötti parkolót, a tizenegy emeletesek mögötti és közötti közterületet,
most, október 22-én pedig a Hollósy
Jusztinián és a Szentháromság tereket.
Most, hogy már kirajzolódni látszik az új
városkép, ebbõl az alkalomból kérdeztük a tervezõmérnököt, Mangliár
Lászlót:
– Milyen érzés a tervezõnek, amikor
megvalósulni látja terveit?
– Jó érzés, mert nagyon szép a kivitelezés. Igaz, gyorsan kellett dolgozni, de
jó minõségben készült el. A padokat
még ki kell cserélni faburkolatúra, ezek
még nem véglegesek, de többnyire
olyan lett a tér, amilyennek gondoltam. A növényzetnek még meg kell
nõnie, rengeteg növényt ültettek a
Hollósy Jusztinián térre, a kegytemp-

lom környékére, el kell múlnia néhány
évnek, mire mutatni fog.
»A Szentháromság tér új arculata elég
nagy vihart kavart a városban. A végeredmény: nyitottá vált – ez szintén
megosztja a közvéleményt.
– Bennünket egyértelmûen azért keresett meg akkoriban a Városfejlesztési
Bizottság, mert a szombathelyi Fõ téren
egy nagy rendezvényteret és széles
gyalogosfelületeket hoztunk létre, ez
példaként szolgált Celldömölknek, hiszen a régi képeslapokon látszik, hogy
a Szentháromság tér vásártérként mûködött, teljesen csupasz volt, négy fa
volt a tér négy sarkán. Ezt az eredeti arculatot szerették volna visszanyerni.
»Egy új elemmel is bõvül a terület, hiszen most készül az új szökõkút. Milyen lesz ez az új létesítmény?
– Celldömölkrõl az embernek három
dolog jut eszébe: a vallási múltja, a

vasutas múlt és a vulkán, a Ság hegy,
amely meghatározó mind a bor, mind
a bazaltja révén. A Szentháromság tér
egyik pólusában van a Szentháromságszobor, amely emlékeztet a város egyházi központ-jellegére, a tér másik pólusába került a szökõkút, aminek az alja a kitörõ vulkánt idézi abból a szempontból, hogy egy bazaltszínû kerámiaburkolatba a feltörõ magmát jelzõ vörös és sárga kerámiadíszítés lesz benne, ami a vulkánra utal.
»Többen kérdezték, mi lesz a valamikor a Géfin tér elõtti alkotással, az ifjú
párral?
– A Géfin tér elõtti szobrot is ide helyezzük, hiszen ez egy értékes szobor.
Szeretném, ha egy év után, amikor
már elveszíti a tér az újdonság varázsát, úgy érezzék az emberek, hogy ez
mindig is így, ilyen volt.
»LA

Négy polgár tett
Honi elismerések után rangos nemzetközi díj állampolgársági esküt
Nem túlzás azt állítani, az elmúlt években megszoktuk, hogy az Apáczai Kiadó rendre színvonalas szakmai díjakat
ér el, ezzel öregbítve saját és településünk hírnevét. Ennek legékesebb bizonyítéka az ötször egymásután elnyert
Magyar Termék Nagydíj, hogy a többirõl ne is beszéljünk.
Az elmúlt hetek jeles történése azonban ezen a területen is új fejezetet nyitott. Október 12-én a Frankfurti Könyvvásáron az Apáczai Kiadó Az én matematikám címû 2. évfolyamos könyve a
Frankfurti Könyvvásár, a Tankönyv és
Oktatási Média Nemzetközi Szövetségének és az Európai Oktatási Kiadók
Csoportjának közös díjaként a Legjobb
Európai Tankönyv Díj elismerõ oklevelében részesült. A díjat a Kiadó ügyvezetõ igazgatója, Esztergályos Jenõ vette át, aki szerzõként is jegyzi a tankönyvet. Mint azt megtudtuk, 14 ország könyveit díjazták különbözõ kategóriákban, Magyarországról azonban
csak az Az én matematikám részesült a
rangos elismerésben. A rendezvény
nagyságát jelzi, hogy 110 országból közel 7500 kiállító vett részt a vásáron. A
nemzetközi bíráló bizottság számos
szempontot figyelembe véve hozta
meg döntését. Vizsgálták a pedagógiai
koncepciókhoz való kapcsolódást, a didaktikai elvekhez, metodikai, módszer-

tani kultúrához való viszonyt. Fontos
volt természetesen a tanulóközpontúság, az áttekinthetõség, a módszertani
és szövegi integráció és a gyakorlatiasság mellett az interaktivitás, a fejlesztõképesség és a szocializáció.
Esztergályos Jenõ ügyvezetõ igazgató
elmondta azt is, hogy a díjak, elismerések mellett az a tény nyom sokat a
latban, hogy a tankönyvbõl a magyar
iskolások mintegy 40 százaléka tanul,
illetve tanult évente, ez pedig azt jelenti, hogy a tankönyv megjelenése
óta eltelt 19 évben mintegy 800 ezer
gyermek ismerkedett meg a számok
bûvös birodalmával az Az én matematikám segítségével. Persze nem is az
Apáczai Kiadóról beszélnénk, ha azt írnánk, hogy leálltak a fejlesztésekkel,
és nem törik semmi újdonságon a fejüket. Az idei Magyar Termék Nagydíj
nyertese, az Apáczai Tudástár folyamatos kiteljesedése mellett az interaktív
tananyagok is folyamatosan megújultak, megújulnak, s arról is beszélt Esztergályos Jenõ, hogy a várható törvényi változások függvényében már készen áll a szakmai stáb arra, hogy az új
követelményrendszernek is megfelelõ
tankönyvekkel szolgálhassa az Apáczai
Kiadó a magyar közoktatás, nevelés
ügyét, mint tette azt az elmúlt húsz
évben minden tehetségével.
»RL

Ismét állampolgársági eskü letételére
került sor a polgármesteri hivatalban.
Fehér László polgármester ezúttal négy
személyt esketett fel a magyar állampolgárságra.
Vass Béla Dezsõ Nagyváradon született,
és tíz évvel ezelõtt gondolta úgy, hogy
Magyarországon próbál szerencsét; akkor költözött a fõvárosba. Felesége merseváti származású, így két évvel ezelõtt
a Celldömölk közeli faluban telepedtek
le két gyermekükkel. Azóta itt élnek és
dolgoznak. Balogh Annamária kárpátaljai születésû, szintén tíz esztendõvel
ezelõtt települt át hazánkba. Kezdetben
Budapesten lakott, majd 2004-tõl városunkban él férjével, akivel itt is dolgoznak mindketten. Annamária szülei,
Balogh Sándor és felesége szintén most
tettek állampolgársági esküt. A jelenleg
Kárpátalján élõ házaspár ideiglenes celldömölki lakcímmel is rendelkezik, évente két alkalommal látogatják meg itt élõ
lányukat. Az eskü letétele után a városvezetõ ajándékkal köszöntötte a frissen
felavatott magyar állampolgárokat.
»REINER ANITA
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Berzsenyi nemzetes úr itthon járt…

Dr. Fûzfa Balázs, a Nyugat-magyarországi Egyetem Bölcsészettudományi
Karának tanára 2007-ben kezdte el azt
a nagy ívû sorozatot, melynek keretében kiválasztott 12 legszebbnek vélt
verset, s ezek köré a keletkezéshez, a
költõhöz köthetõ helyszíneken konferenciákat szervez. Az elsõdleges cél
persze a vers, az irodalom népszerûsítése, melynek jelentõs eseménye a sok
száz diák által prezentált versmondás.
Vas megye már két alkalommal adhatott helyet a nagyszerû élménynek, hiszen Pilinszky János Apokrif címû versét
2008 tavaszán, míg Berzsenyi Dániel A
közelítõ tél címû költeményét a mostani konferencia nyitányán mondták el a
diákok, tanárok, érdeklõdõk, szóval
azok, akiknek szívügye az irodalom. A
versmondás rituáléját minden alkalommal Jordán Tamás, a Weöres Sándor
Színház igazgatója celebrálja, ezzel is
emlékezetessé téve az élményt.
Szeptember 30-án a Megyeháza Dísztermében megtartott elõadásokat követõen már utazott is Celldömölkre az
elõadói közösség. Este már Láng Gusztáv professzor az elõzõ konferencia tanulmánykötetét mutatta be, mely Ady
Endre Kocsi-út az éjszakában címû verse köré íródott.
Október 1. napján, a program kezdetén
Fehér László polgármester köszöntötte
a résztvevõket, majd az elõadások következtek. A változatos megközelítéseknek köszönhetõen egyre többet
tudhattunk meg a mûrõl, megismerve
Berzsenyi Dániel tér-idõ kezelését, de
ahhoz is segítséget kaptunk, hogy miként helyezzük el a verset az életmûben. Szó esett Kölcsey kritikai észrevételérõl csakúgy, mint a mûben, illetve
egyéb mûveiben felbukkanó klasszicista, illetve romantikus stílusjegyekrõl.
A délután már emblematikus helyszínen, Berzsenyi falujában, Egyházashetyén telt. A költõ szülõházát Ambrus
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Lajos író mutatta be, érdekességeket is
tartogatva a valóban vájt fülûnek
mondható hallgatóság számara. Zolnay
Attila polgármester köszöntõje után a
Vajdaságból érkezett delegáció megkoszorúzta az emlékházat. A délutáni
elõadások szintén számos érdekességet
tartogattak. Megismerhettük Berzsenyi
olasz követõjének, Leopardinak a munkásságát, de képet nyerhettünk a
Horatiushoz való kötõdésrõl, illetve a
Berzsenyi, Leopardi, Horatius összevetés is igazi csemegének számított.
Antonio Donato Sciacovelli, a Nyugatmagyarországi Egyetem Olasz Tanszékének tanára igazi újdonsággal örvendeztette meg a hallgatóságot, mikor elolvasta A közelítõ tél által készített
olasz fordítását.
Az esti meglepetés-program egy Ság
hegyi pincében folytatódott, melynek
keretében mód nyílt a térség bemutatására, melybe belefért még az is, hogy
egy diófa lombjain keresztül nézve csodáltuk, fotóztuk a naplementét. A
Trianoni keresztet a Mesteri felõli, meredekebb oldalon megközelítve holdfényben, illetve villanyvilágításban láthattuk, sokak õszinte örömére.
A záró napon a Berzsenyi Dániel Gimnázium adott otthont a rendezvénynek.
A költõ szobrának megkoszorúzása
után Smidéliusz Kálmán, fiának, Bencének legszebb Berzsenyihez köthetõ
fotóit mutatta be, majd Esztergályos
Jenõ, az Apáczai Kiadó ügyvezetõ igazgatója méltatta a konferenciát, és kedveskedett a kiadó exkluzív könyveivel
az elõadóknak. A záró elõadások a középiskolára fókuszálva, a tanítás, a taníthatóság szemszögébõl világították
meg Berzsenyi versét, illetve általában
véve a verstanítás feladatát, de megismerkedhetett a költõ egy méltatlanul
elhanyagolt mûvével is, mely a A mezei szorgalom egynémely akadályairól
értekezik.

A hagyományoknak megfelelõen a
konferencia zárásaként ismét elhangzott a költemény, melyet Rozmán Kristóf tolmácsolásában hallhattak a jelenlévõk. Nagy sikert aratott a Soltis Lajos
Színház stúdiósainak Akarva akaratlan
címû elõadása, melyet mintegy ráadásként az emeleti elõtérben adtak elõ. A
produkciót Pilnay Sára írta és rendezte.
Dr. Fûzfa Balázs értékelésében a sorozat
nagy erényének nevezte, hogy a
Kárpát-medencébõl, a magyar nyelvû
egyetemek mindegyikérõl érkezett
elõadó, s így volt ez ezúttal is. Örvendetesnek tartotta, hogy érkeztek középiskolai tanárok is, akik szintén megosztották a hallgatósággal tapasztalataikat.
Reméli, sikerült megidézni Berzsenyit
itt, szülõföldjén, Kemenesalján. A nyolcszáz szereplõs versmondás mindig izgalmas a szervezés szempontjából is. A
legfontosabb azonban az, hogy tartalmilag tud-e történni valami, létrejön-e
valami. A tapsokból, ahogy a Soltis
Színház produkcióját fogadták, úgy érzem, létrejött. Fontos a gyerekek részvétele, hisz velük kezdõdött, és velük
végzõdött a rendezvény. Sikerült
Berzsenyit sok momentumában megidézni, s a jelmondatot, „Minden csak
jelenés”, úgy érezhetjük valósnak, hogy
konkrétan nem tudjuk megnevezni,
mitõl az, de a sok befektetett munka a
titokzatos pillanatokban ott sûrûsödik a
levegõben. Ez van benne a tapsokban, s
a kollégáktól a konferencia zárása után
érkezett – irodalmi alkotás igényességével megírt – köszönõ levelekben.
Dr. Fûzfa Balázs említette azt is, hogy A
12 legszebb magyar vers sorozat zárásaként 2013. tavaszán Csöngére készülnek, s Weöres Sándor Valse triste
címû költeménye köré szervezik a konferenciát. Ott szeretnék a nagy versmondást is megvalósítani celldömölki
és sárvári gyerekekkel (ezt már felhívásnak is vehetjük nyugodtan!), s bízik
abban, hogy Weöres Sándor századik
születésnapjára is emlékezve méltó zárása lesz a sorozatnak.
Meleg vasárnap délután én hazafelé
kerekeztem, a konferencia résztvevõi
útra készülõdtek. A legmesszebbre
menõk a Vajdaság, mások Szatmárnémeti és Kolozsvár felé vették az irányt.
A költõ szülõházán és szobránál mementóként virít a koszorú. Berzsenyi
nemzetes úr itthon járt Kemenesalján.
Jó volt találkozni vele.
»KÉP ÉS SZÖVEG:
ROZMÁN LÁSZLÓ
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„Istennel a hazáért és a szabadságért!”

• 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.
• december 9. (péntek), 19.00 óra
– SP – Fluor Tomi-koncert. Jegyek
elõvételben kaphatók a KMKK-ban.
Elõvételben: 2300 Ft, a helyszínen:
2800 Ft.
• november 30-ig látogatható a Rákóczi-szabadságharc emlékezete c.
kiállítás a Kemenesaljai Művelődési
Központ és Könyvtár galériáján.

Megújult a TVCELL honlapja
www.tv-cell.hu – 2011 októbere
óta újra érdemes ellátogatni a
TV-CELL honlapjára az interneten.
Megújult külsõvel és színes belsõ
tartalommal vár mindenkit az oldal. A címlapon folyamatosan
frissített hírekkel és programajánlókkal fogadjuk a látogatókat, amelyek Celldömölkhöz, illetve a Kemenesaljához kapcsolódnak, ahogy a mai idõkben
szokás: még több infóval és még
több képpel. Az aktuális mûsorrend is a címlapon található, sõt
az Új Kemenesalja újság is elérhetõ innen. Az archívum feltöltése folyamatosan zajlik, mellette
a Hírmagazin menüpont alatt a
legfrissebb Híradókat is meg lehet tekinteni az interneten keresztül. A frissítés az egész honlapot tekintve folyamatosan történik, beleértve minden kisebb
és nagyobb javítást, pontosítást
és újítást, megtûzdelve – a készítõk, Lang Zoltán és Hömöstrei
Pál remélik, hogy pozitív – meglepetésekkel. Nemcsak a képernyõk elõtt, hanem az interneten is várja Önöket a TV-CELL:
www.tv-cell.hu – Van bájtunk
hozzá!
»PH
tv

„Cum deo pro patria et libertate” – szólt
három évszázaddal ezelõtt a hadba
szólító üzenet, amely a Rákóczi-szabadságharc nemzetegyesítõ jelmondata volt. A II. Rákóczi Ferenc által vezetett szabadságharc leverésének 300.
évfordulója alkalmából, október 28-án
nyílt emlékkiállítás a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár galériáján. A jubileumi tárlat létrejötte a Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete Celldömölki Csoportjának több évtizedes
munkájának köszönhetõ, a tagok gyûjteményébõl szervezõdött a híres történelmi eseményt megelevenítõ kiállítás.
A Rákóczi-szabadságharc emlékezete

címû tárlatot Dr. Lenner Tibor, a Nyugat-Magyarországi Egyetem egyetemi
docense nyitotta meg, aki történelmi
idõutazásra hívta a megjelenteket. Az
emlékkiállítás témájának megfelelõen
a 18. századi magyarországi helyzetet
vázolta fel az érdeklõdõk elõtt, melynek központi témája az 1703–1711 között zajló Rákóczi vezette szabadságharc volt. II. Rákóczi Ferenc életútjáról
és a kor eseményéhez szorosan hozzátartozó európai politikai-gazdasági környezetrõl is hallhattak a résztvevõk. A
megnyitón Varga Diána, az Ádám Jenõ
Zeneiskola népi ének tanára is közremûködött, Rákóczi korabeli dalokkal
idézte fel a kuruc költészetet. A közönség figyelmébe ajánlott kiállítási anyagot a szabadságharc pénzérmei, Mikes
Kelemen Törökországi leveleibõl összeállított emlékkiadás és a kor történetét
bemutató dokumentumok is gazdagítják. A november 30-ig látogatható tárlatot Pálné Horváth Mária, a KMKK igazgatója is figyelmünkbe ajánlotta, köszönetet mondva az éremgyûjtõk helyi
csoportjának munkájáért.
»VAJDA ZSUZSA

„Jövõre, Veled, ugyanitt!”
A mûvelõdési központ felnõtt színházbérletének második elõadása október
15-én várta a színházkedvelõket.
Ezúttal a tavaly bemutatott „Jövõre,
Veled, ugyanitt!” címû színdarab második részét hozta el a Bánfalvy Stúdió
a celli közönségnek.
A két szereplõ, George és Doris a
„Jövõre, Veled, ugyanitt!” elsõ részének története szerint egy zsúfolt szórakozóhelyen találkoznak, s másnap reggel egy szálloda szobájában találják
magukat. Bár mindketten házasságban
élnek, három-három gyerekkel, találkozásaikkal mégis életre szóló élményt
adnak egymásnak. Olyannyira, hogy
évente egyszer visszajárnak egy közösen eltöltött hétvégére. George a darab végén megkéri ugyan Doris kezét,
de kapcsolatuk nem teljesedik be,
megmarad örökké keserédesnek, melyet áthat a titok és az örök lelkiismeret fátyla. A Bánfalvy Stúdió két színészének elõadásában több, mint száz-

szor tekinthették meg a nézõk országszerte a darabot, melynek a nagy sikerre való tekintettel színre került a
második része is. A színházi évad második elõadásában Doris és George dialógusokkal teli szórakoztató története
tovább folytatódott. Nem mindennapi
szerelmük kiállta az idõk próbáját.
Öröm és bánat, születés és halál, betegség és egészség egyaránt szegélyezte kapcsolatuk rögös útját. Külön
világban és más helyzetben zajló életük továbbra is évente egyszer, csupán
egy hétvége erejéig kapcsolódik össze.
Az idõ múlását azonban õk sem kerülhették el. A második részben középkorúakként találkoznak, de gyermeki rajongásuk egymás iránt mit sem változott. Fordulatos kapcsolatuk, pikáns
szerelmi történetük végkifejlete nem is
lehet más, mint, hogy évtizedek után
nemcsak évente egy hétvégére lesznek egymáséi, hanem talán örökre...
»REINER ANITA

Kérdés: Kapható-e állateledel a Hollósy Gazdaboltban?
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Továbbképzés a középiskolában
2011-ben Celldömölk Város Önkormányzata azt a döntést hozta, hogy a két városi középiskolát – a Berzsenyi Dániel Gimnáziumot és a Celldömölki Mûszaki Szakközép- és Szakiskolát – ez év szeptemberétõl egy intézményként kívánja mûködtetni. Az iskolák összevonásának következtében mind a nevelõtestületre, mind a
tanulókra nagy feladat várt. Ez a feladat
pedig az együttmûködés. A pedagógusok
részérõl az új tantestülettel, a tanulók részérõl pedig az immár 600 fõs diáksággal.

került megrendezésre a gimnázium épületében. A foglalkozásokat Géczi Katalin
és szaktársa, Pintér Bence vezette –
mindketten a Nyugat-Ma gyar or szági
Egyetem hallgatói. A továbbképzés célja
a már említett együttmûködés, valamint
az, hogy a diákönkormányzat tagjai jobban megismerjék egymást, s így a jövõben hatékonyan tudjanak együtt dolgozni. A tréningen valamennyi osztály egyegy képviselõje vehetett részt. A várakozással teli elsõ napon reggel 9 órakor

Ez utóbbi együttmûködése már szeptemberben megindult, amit jól mutat, hogy
rögtön a második héten megalakult az
új, közös DÖK (diákönkormányzat). Hogy
ez hatékonyan tudjon mûködni, a diákönkormányzat elnöke, Vadócz Jenõ már
év elején hozzálátott egy kétnapos csapatépítõ tréning szervezéséhez.A továbbképzés 2011. szeptember 23–24-én

gyülekezett az izgatott diáksereg. Ezt a
napot játékos ismerkedési feladatokkal
töltöttük. A hangulat hamar feloldódott,
a kezdeti félénkség pillanatok alatt feledésbe merült, s a humoros, szórakoztató
feladatok során észre sem vettük, máris
egy csapattá kovácsolódtunk. A pénteki
nap zárásaként az iskola tornatermében
játszottunk, ahol a játék célja ismét a

csapatépítés volt. S a D-day nevû játék
bizony elérte célját, mert annak befejezése után is együtt maradt a társaság,
órákon keresztül röplabdáztunk, társalogtunk, ismerkedtünk egymással. Az éjszakába nyúló beszélgetések után mindenki
aludni tért, az iskola két tantermében –
melyek ideiglenesen a lányok és a fiúk
hálószobájaként funkcionáltak – pihentük
ki az elsõ nap fáradalmait.
A szombati napon a korai ébresztés utáni
kábaság többek arcára is kiült, de a jó
hangulat ismét gyõzedelmeskedett. Ezen
a napon már komolyabb témákkal foglalkoztunk. Információkat kaptunk arról,
hogy mire ügyeljünk a DÖK mûködése
során, s megtudtuk, milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie egy jól teljesítõ,
mûködõképes diákönkormányzatnak. Továbbá megmutatták azt a módszert,
amellyel egyszerûen, konfliktusokat elkerülve tudnak a DÖK tagjai programokat
szervezni, illetve lebonyolítani. Majd a
nap végén egy önismereti tréning következett, ahol a sajátos módon készült
portfóliók által mindenki megmutathatta,
milyen is õ valójában. Ezt követõen pedig
a zárás, az eseménydús két nap értékelése következett. Ennek keretén belül
minden résztvevõ, az elnök, az elnökhelyettes, valamint a trénerek is elmondhatták tapasztalataikat, észrevételeiket.
Úgy gondolom, valamennyi társam nevében mondhatom, jól éreztük magunkat: a
trénerek felkészültsége, a programok, a
szervezés, az ellátás, a hangulat mindmind hibátlan volt. Köszönet jár mindazoknak, akik tettek valamit azért, hogy
ez a két nap létrejöhessen, és bízunk abban, hogy a közeljövõben még sor kerülhet ilyen színvonalas eseményre.

»ILCSIK ALEXANDRA ZSÓFIA12. H

„Család vagyunk, jó barátok!” – családnap Celldömölkön
Október 22-én zajlott a Szent Benedek
iskola éves programjának egyik kiemelkedõ közösségi eseménye: a családnap. Az érdeklõdõk száma talán
minden eddigi évnél nagyobb volt.
Több, mint 100 felnõtt, és közel 120
gyermek vett részt az idei eseményen.
A nap kezdetén Dr. Veres András megyéspüspök is megtisztelt bennünket
jelenlétével, kedves szavakkal köszöntött mindenkit, és a család jelentõségérõl beszélt. Ezután a diákok segítettek énekükkel ráhangolódni a témára.
Az irodalmi színpadosok Csodálatos
gyógyulás címû jelenete egy család
életében bekövetkezett fordulatot mutatott be. A ráhangolódás után
kezdõdtek a programok – immár szétválva diákok és szülõk. A gyerekek
rendkívül érdekes kézmûves foglalko-
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zásokon vettek részt: kosarat fontak,
szalmából angyalt készítettek, bagolyvárat alkottak… A szülõk ezalatt két izgalmas elõadást hallgattak az iskola
aulájában. Elsõként Horváth József
atya, a Martineum Felnõttképzõ
Akadémia alapító igazgatója beszélt a
családban rejlõ erõkrõl. Elmondta, hogy
a házastársi szeretet sok esetben már
nem érzelem, hanem döntés a nehéz
helyzetekben. Megtanította a hallgatóságot a konfliktus gyakorlati kezelésére. József atya után Németh Imre és
Emília, nagykanizsai házaspár Gary
Chapman öt szeretetnyelvérõl beszélt
nagyon sok saját tapasztalattal színesítve az elõadást. Tanúságtételük példaértékû volt, nemcsak szavaik, de
gesztusaik is azt sugározták, hogy nagyon szeretik egymást. A délután

könnyedebb formában folytatódott. A
szülõk számára volt egy kis beszélgetés, tapasztalatcsere, majd a nap zárása volt a közös családi vetélkedõ,
amelyben vidám játékok közben érezhették meg a jelenlévõk az együttlét
boldogságát. A napot közös imádság
zárta, Kirner Antal Zoltán atya áldásával. A résztvevõknek a hosszú nap után
még arra is maradt energiájuk, hogy
segítsenek a rendezõknek az összepakolásban. Tartalmas, élményekben
gazdag napot töltöttünk együtt. Hogy a
családnapoknak maradandó gyümölcsei vannak, ezt bizonyítja, hogy a beszélgetésen az egyik anyuka elmondta,
hogy férjével évek óta gyakorolják a
konfliktuskezelésben azt a módszert,
amelyiket az egyik családnapos
elõadáson hallottak.

Új Kemenesalja » 2011. 11. 04.

Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Kiváltaná devizahitelét forint alapúra?
»FOTÓ: REINER ANITA

»KÉRDEZ: VAJDA ZSUZSA

Baranyai
Renáta

A mai világban sajnos rengeteg ember napról napra él, és
rá van szorulva a hitelre. A fiatalok fõként, hiszen önerõbõl képtelenek építeni a jövõjüket. A bankok viszont
megérik a pénzüket, hiszen
nem megoldást keresnek az
emberek gondjaira, hanem
agyonreklámozzák magukat,
csak hogy minél több bevételhez jussanak, és mindegy,
hogy milyen áron. A helyzet
munkalehetõség teremtéssel
lenne orvosolható, és ha a fiatalok pályakezdõként is kapnának állást, hiszen így juthatnának elõbbre pénzügyeikben is.

Tulok
Ernõné

Szénási
Eszter

Sokan kénytelenek voltak
felvenni a milliós hiteleket,
de a következményeivel
nem számoltak. A kölcsönfolyósításon túl sokra nem is
számíthatnak a banktól, hiszen csak kihasználják az
emberek rászorultságát. Ismerek olyat, aki tízmillió forintot vett fel. A bank azt
ígérte, hogy annyi is marad.
Ma már tizenhat milliónál
tart. Azzal sem értek egyet,
hogy annyiféle hitel van.
Legyen csak forintalapú, és
amennyit valaki felvesz,
ugyanannyit fizessen vissza.
Ingatlanon kívül semmire
nem szabadna hitelt adni.

Hálaisten sem én, sem a családtagjaim nem érintettek a
devizahitelben. A fiamnak
volt, de már õ is rég átváltotta forintalapúra. Sajnálom
azokat, akik annak idején felvették és nem számoltak a
kockázatokkal. Nagyon sok
embert rossz helyzetbe hozott a törlesztõ részletek
nagymértékû megemelkedése. A bankok viszont hatalmas nyereségre tettek szert.
A fix áron történõ végtörlesztéssel sem értek egyet, hiszen záros határidõn belül az
is megnövekszik, és a kamatnak megfelelõen kell az
emelt árat fizetni.

Rongálás
Az elmúlt héten valaki/valakik megrongálta/megrongálták a Pápa felõl a város
határában elhelyezett rovásírással készült táblát, melyet 2011. január 7-én adtak át
Celldömölkön. A tábla az 1-es sorszámot viseli, hiszen
Celldömölk nyújtotta be elsõként igényét a székely-magyar
rovásírással készülõ tábla elhelyezésére. Vajon kinek szúrt
szemet?!

Berghoffer
Sándor

Nincs devizahitelem, de baráti körbõl tudom, hogy amióta
a forint romlott, nagyon
megemelkedtek a törlesztõ
részletek. A kényszer nagy
úr, hiszen kevesen tudnak
készpénzre lakást, házat venni. Ha a fiatal a saját jövõjét
szeretné építeni, vagy kirepülni a családi fészekbõl,
szintén rá van utalva a bankok kölcsönére. A fix áras
végtörlesztéssel sem kínálnak sokat, hiszen aki ki tudja
fizetni egy összegben, annak
addig sem okozhatott nehézséget a törlesztés. Ezt inkább
népbutításnak tartom, mint
jó ötletnek.

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

Nagy fürdõnapok
nov. 7-én és dec. 5-én hétfõn
óriási kedvezményekkel: belépõjegy
300–600 Ft/nap, mely érvényes a
gyógyvizes jakuzziba is!

Gyógyuljon a vulkán erejével!

» APRÓHIRDETÉS
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.
Celldömölkön a Kodály utca végén, garázs nagyon olcsón eladó.
Tel: 06 70/319-2084.

Reumatológiai rendelés beutaló
és elõjegyzési idõ nélkül:
csütörtökön 15.00–19.00,
szombaton 9.00–13.00.

Nyitva tartás
November
November

04.,
05.,

péntek 10.00–20.00
szombat 9.00–20.30

Egészségpénztári kártya és üdülési csekk elfogadóhely!
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Gyõzelem a Szuperligában
Celldömölk VSE-Swietelsky-Wewalka – MSK
Malacky (szlovák) 6:2. – Celldömölk, Férfi
Klubcsapatok Szuperligája asztaliteniszmérkõzés.
Páros: Fazekas, Kriston - Truksa, Novota 0:3
(-4, -6, -9). Meglepõen gyengén kezdtek a
celliek. A vendégek párosa magabiztosan
nyert (0-1). Egyéni, 1. kör: Szita – Jaslovsky
0:3 (-10, -11, -7). Nem sikerült jól a folytatás. Szita vereségével már kettõvel vezettek
a szlovákok (0-2); Fazekas – Truksa 3:2 (-9,
8, -11, 4, 6). Nagy csatában nyert Fazekas
(1-2); Kriston – Novota 3:2 (-9, 7, -5, 9, 4).
Kristonnak sem volt könnyû dolga, alaposan
megizzadt a sikerért (2-2). 2. kör: Fazekas –
Jaslovsky 3:2 (12, -9, -10, 6, 5). Fazekasnak
ezúttal is hátrányból kellett fordítania (3-2);
Szita – Novota 3:2 (8, -5, 8, -7, 2). A fiatal
celli tehetség gyõzelme meglepetés volt (42); Kriston – Truksa 3:1 (-10, 3, 8, 11).
Viszonylag simán hozta ezt a meccsét
Kriston (5-2); 3. kör: Fazekas – Novota 3:1 (8, 8, 10, 6). Fazekas magabiztosan játszott,
és hozta a papírformát. (6-2).
Döcögõsen indult a mérkõzés. A páros elvesztése után egyéniben is vereséggel kez-

dett Szita, ám a folytatásban már nem volt
megállás. A nagyon jó erõkbõl álló szlovákok ellen, ha nehezen is, de magabiztos
gyõzelmet aratott a Celldömölk.
Celldömölki VSE-Swietelsky-Wewalka – PTEPEAC Pécs 8:2. – Celldömölk, férfi asztalitenisz Extraliga-mérkõzés, vezette: Segyevy,
Rosta.
Páros: Fazekas, Kriston – dr. Laczkó, Lakatos
3:0 (6, 9, 5) (1-0); Egyéni, 1. kör: Kriston Orosz 3:1 (8, -6, 4, 7) (2-0); Szita – Lakatos
1:3 (9, -3, -9, -7) (2-1); Fazekas – dr. Laczkó
3:1 (-7, 1, 7, 9). (3-1); 2. kör: Kriston –
Lakatos 3:2 (10, -9, 6, -4, 10) (4-1); Fazekas
– Orosz 3:0 (9, 9, 4). (5-1); Szita – dr. Laczkó
3:1 (8, -6, 7, 5). (6-1); 3.kör: Fazekas –
Lakatos 2:3 (7, 6, -3, -8, -9). (6-2); Kriston –
dr. Laczkó 3:0 (7, 4, 3). (7-2); Szita – Orosz
3:1 (5, -7, 8, 3). (8-2).
A CVSE papírforma gyõzelmet aratott.
Bajnoki mérkõzések
NB II.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA II. – Esztergomi
SE 15:3
Benák András 4, Ölbei Péter 4, Lukács Balázs
3, Orbán Renátó 2, Benák – Ölbei, Lukács –

Hazai siker a Torony ellen
KEMKO Celldömölk – Torony KC 47–27 (106, 12-13, 13-6, 12-2)
Celldömölk, Szombathely városi-városkörnyéki kosárlabda bajnokság 5. forduló. Vezette: Dokmanovic Milivoj, Magyar Gyöngyi.
KEMKO Celldömölk: Orbán 24, Unger 1,
Lang –, Csói 4, Németh 6. Csere: Szóka –,
Virág –, Bakos –, Gaál T. 10, Gaál P. 2. Játékos-edzõ: Csói Gábor.
Az esélyesként pályára lépõ celliek remek
rajtot vettek. Sorban szórták a kosarakat, és
elhúztak 10-0-ra. Ekkor azonban kissé megtorpant a KEMKO, és a mindössze 5 játékossal érkezõ vendégek még a vezetést is
átvették. A folytatásban aztán ismét beindult a celli gépezet, és a jó hangulatú,
sportszerû mérkõzésen magabiztosan nyertek a hazaiak.
Csói Gábor: – A gyõzelemnek örülök, a mu-

tatott játéknak kevésbé. Sok mindenben
fejlõdnünk kell még, persze ezt évek múlva is el fogom mondani, hiszen hosszú út
áll elõttünk. A sok sérülés nehezíti a helyzetünket, de így a kevesebb játéklehetõséget kapó játékosok is többet lehetnek a pályán. Remélem, élnek a lehetõséggel és
ösztönzõleg hat rájuk, hiszen egy csapat 12
fõbõl áll. Most még nem mondhatom, hogy
csapatként nyertünk, a nyerõember Orbán
Tibor volt, ill. Gaál Tamás megmutatta,
hogy kell csereként pályára lépni.
Következõ hazai mérkõzés: november10.,
KEMKO Celldömölk – EPCOS.
A 4. fordulóban:
Kõszegi SK – KEMKO Celldömölk 61–45 (1111, 19-13, 11-8, 20-13)
KEMKO Celldömölk: Unger –, Németh 8,
Orbán 5, Rozmán 17, Gaál T. 7. Csere: Virág

Tovább remekelnek a lányok
Szombathelyi Haladás VSE – Celldömölki
VSE–Vulkán fürdõ 26-27 (8-11) – Szombathely, NB II-es nõi kézilabda-mérkõzés,
vezette: Bódis, Markhard.
CVSE: SZABÓ – KAZÁRI 6, NÉMETH 3, SZOMORKOVITS 5, GÕCZE 8/6, Füzfa 1, FARKAS B.
3. Csere: VLASICH 1, Varga M., Hende. Edzõ:
Salamonné Csótár Adrienn.
A hazaiak támadó hibáit remekül kihasználó celliek kezdték jobban a rangadót. A gólszegény játék a felek kiváló védekezésének
volt köszönhetõ. A félidõ közepére felzár-
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kózott a Haladás, de a szünetre ismét
elõnybe került a CVSE. A második játékrész
is vendégfölénnyel indult, ám a hazaiak ezúttal is magukra találtak. A végjáték roppant izgalmasra sikerült, hisz csak az utolsó
percben tudott nyerni a celli gárda. A vendégek sikeréhez nagyban hozzájárult Szabó
Hedvig remek teljesítménye.
Junior: 40-23 (25-10).
•••
Celldömölki VSE–Vulkán fürdõ I. – Gyõri ETO
Szurkolók 22:29 (8:17) – Megyei I. osztályú

Orbán párosok. A várakozásnak megfelelõen
sima hazai gyõzelem.
NB III.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA III. – Mosonmagyaróvári TE 14:4
Tarr Sándor 4, Fehér László 3, Balázs Gy. 3,
Máthé Gy. 2, Tarr – Fehér, Balázs – Máthé
párosok. A celliek nem adtak esélyt a vendég Óvárnak.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA IV. – Széchenyi
SE II. Gyõr 17:1
Teket Attila 4, Szabó Ferenc 4, Talián Csaba
4, Szakács László 3, Teket – Szabó, Talián –
Szakács párosok. A hazaiak legázolták a
szerény képességû vendégeket.
Kemenesalja Nyugat-dunántúli Régiós
Utánpótlás Asztalitenisz-verseny. 2011. október 22. Celldömölk, Alsósági Sportcsarnok. Nyolc szakosztály képviseltette
magát, Vas megyébõl a szombathelyi SZAK
és a házigazda Celldömölk.
Vas megyeiek eredményei: serdülõ leány
páros: 1. Nagy Réka (SZAK) – Tánczos Dominika (Kanizsa SE), serdülõ leány egyéni: 2.
Nagy Réka (SZAK), serdülõ fiú páros: 3.
Jakus Tamás – Baranyai Domonkos (CVSESWIETELSKY-WEWALKA), serdülõ fiú egyéni:
Németh Dávid (SZAK).
»CSUKA LÁSZLÓ
–, Bakos –, Horváth 8, Lang –, Csói. Játékosedzõ: Csói Gábor.
Szüreti kupa és K–4
2011. október 8-án rendezte a Kemenesaljai Kistérség Egészséges Életmódért
Alapítvány a VII. Kosárlabda Szüreti Kupát.
A 7 csapatból álló mezõnyt 2 celldömölki, 2
szombathelyi, 1 sárvári, 1 gyõri és egy táplánszentkereszti gárda alkotta. A tornát végül az IKC Gyõr nyerte, a Táplán SE, és a
CBGSZ néven induló celldömölki KEMKO
elõtt. Október 29-én újabb kosaras rendezvény zajlott az Alsósági Sportcsarnokban.
Ezúttal a középiskolások részére kiírt, K–4
kupa mezõnye csapott össze a végsõ diadalért. Sajnálatos módon mindössze 5 csapat képviseltette magát ezen a tornán.
Ennek ellenére jó hangulatú és izgalmakban bõvelkedõ volt a rendezvény, melyet
végül a szombathelyi Bolyai csapata nyert,
megelõzve a MOGAAC és a KEMKO Celldömölk együtteseit.
»CSUKA L.
férfi kézilabda-mérkõzés. Gólszerzõk: Horváth Máté 4/1, Kiss B. 4/1, Salamon Sz. 4,
Könczöl B. 3, Horváth Normann 3, Karádi M.
2, Novák Sz. 1, Talabér K. 1.
Audio SC – Celldömölki VSE–Vulkán fürdõ II.
20:36 (10:16) – Megyei I. osztályú férfi kézilabda-mérkõzés. Gólszerzõk: Rozmán G.
10/2, Tóth R. 9, Berghoffer S. 8/1, Németh
L. 7, Németh Z. 1, Süle D. 1.
Pannonhalma SE – Celldömölki VSE-Vulkán
fürdõ II. 22:30 (11:14) – Megyei I.osztályú
férfi kézilabda-mérkõzés. Gólszerzõk: Rozmán G. 12/1, Berghoffer S. 5/2, Süle D. 5,
Tóth R. 3, Németh L. 3, Ludvig J. 2

»CSUKA L.

Új Kemenesalja » 2011. 11. 04.

» SPORT

Látványos gyõzelem Pecölön
Celldömölki VSE – Rum 1-1 (0-1)
Celldömölk, 200 nézõ, Vas megyei labdarúgó-bajnokság, 10. forduló. 2011.
október 22.
Vezette: Papp Ákos (Szabó II. Zoltán,
Király Zsolt).
Celldömölk: Szalay – Szilágyi, Kazári B.,
Györkös, Sebestyén R. (Velencei T. 64.
p.) – Mészáros (Mayer 64. p.), Gyõrvári,
Hegyi, Kocsis – Németh J. (Enyingi 80.
p.), Vánkos. Edzõ: Kelemen Kornél.
Rum: Horváth K. – Marcz M., Kontics,
Fülöp R., Horváth Z. (Leitgeb 76. p.) –
Molnár, Szalai, Smidéliusz, Kraft (Marcz
G. 76. p.) – Somogyi, Fülöp M. (Horváth
G. 86. p.). Edzõ: Simon Miklós.
Góllövõk: Kazári Barnabás (60. p.), illetve Kraft Bálint (3. p.).
Pecöl – Celldömölki VSE 0-8 (0-4)
Pecöl, 100 nézõ Vas megyei labdarúgó-bajnokság, 11. forduló. 2011. október 30.
Vezette: Tuczai Miklós (Mészáros József, Lóránth Sándor).
Pecöl: Hegedûs – Horváth Balázs, Tóth,
Séfer, Czibók R. (Pálfi 46. p.) – Kovács,
Szép (Horváth Béla 58. p.), Czibók A.,
Polgár – Bankits, Szemes. Edzõ: Pártli
János.
Celldömölk: Szíjjártó – Mayer, Kazári B.,
Györkös, Sebestyén R. (Velencei T. 46.
p.) – Kocsis (Németh II. J. 58. p.),
Hegyi, Gyõrvári, Enyingi (Mészáros 58.
p.) – Németh J., Vánkos. Edzõ: Kelemen
Kornél.
Góllövõk: Németh József 4 (6. p.,14. p.,
28. p., és 52. p. 11-esbõl), Hegyi László
(22. p. 11-esbõl), Vánkos Balázs (46.
p.), Velencei Tibor (48. p.) és Kocsis
Tamás (57. p.).
Ahogy arról már egyszer írtam, ebben
a bajnokságban minden, és annak a
fordítottja is megtörténhet, legalábbis
az eredményeket tekintve. Két jóval
alacsonyabban jegyzett csapattal játszotta soron következõ meccseit a Cell,
idõrendben haladva elõször hazai pályán a Rum ellen. Amíg a legutóbbi hazai meccsen az utolsó pillanatokban
kaptuk az egyenlítõ gólt, addig most az
elsõ percekben kerültünk hátrányba és
futhattunk az egész meccsen az eredI M P R E S S Z U M
Új

»
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

VÁNKOS BALÁZS LÉPÉSELÕNYBEN

mény után. Történt, hogy egymást követõen két szögletet is rúghattak a rumiak és a hátsó alakzat bizonytalankodását kihasználva a vendégek közelrõl
bekotorták vezetõ találatukat. A celliek
ezt követõen jóval többet birtokolták a
labdát ellenfelüknél, de az utolsó, jobban mondva sokszor már az utolsó
elõtti passz pontatlan volt, vagy éppen
a labdakezeléssel gyûlt meg a baj. A
rumiak próbálkozgattak a kontrajátékkal, talán kétszer sikerült is végigvinniük helyzetig, de újabb találatot nem
értek el. Érdekes módon a bajnokságban eddigi két gyõztes meccsük idegenbeli siker volt, újabb sikerüket egy,
az õ góljukhoz hasonló szituációból bekapott gól gátolta meg, Kazári Barnabás jegyzésében. A „csak” egy megszerzett pont ellenére nem csökkent az
elõnyünk a tabellán, mert egy Pecöl
nevû csapat a második helyezett
Kõszeg otthonában 1-1-et játszott.
Ehhez a Pecölhöz látogatott a következõ fordulóban a Cell úgy, hogy elõzetesen sokféle forgatókönyv játszódhatott le a fejekben, de mindet felülírta a
tényleges történet. Nincs mese, az
eredmény önmagáért beszél, pedig
eddig ez a kiscsapat éppen otthon

gyûjtögette a pontjait, kilencbõl hetet.
Ezeken a hazai meccseken összesen
négy gólt kaptak, most az elsõ félidõben kaptak annyit, aztán úgy bekezdték a második félidõt, hogy nem
volt megállás a gólszámolásban. Várható volt, hogy egyszer kiszakad a celli gólzsák, hisz az eddigi meccseken
nem jött ki – még a gyõztes meccseken sem jött ki – ilyen szinten az adott
két csapat közti tényleges különbség.
Rúgtunk gólt szép támadásból, rúgtunk
11-esekbõl, rúgtunk (többet is) kapitális védelmi hibából, rúgtunk egyéni játékból, kapusunk védett büntetõt úgy,
hogy több meccsnyi esemény sûrûsödött bele ebbe a kilencven percbe. Jó
lenne egy ilyen meccset a hazai közönségnek is kifognia, egy kicsi kárpótlás lenne a Kolozsvár utcai döntetlenekért, sovány gyõzelmekért. A soron következõ két meccs várhatóan a nehezebb kategóriába fog tartozni, elõször
fogadjuk a masszív középcsapatként
szereplõ Rábatótfalut, majd egy héttel
késõbb a sok döntetlenje miatt méltatlanul utolsó helyen álló Kemenesaljához látogatunk. Erre a meccsre szokták mondani, hogy mindegy, hogy melyik csapat éppen hol áll a tabellán,
egy Vönöck–Cell meccs sosem elõre lefutott.
»DOTTO
Hely

Csapat

M GY D V

LG

KG

P

1. Celldömölk

11 8 2 1 24

2. Szentgotthárd

11 6 2 3 19 10 20

7 26

3. Kõszeg

11 5 5 1 15 13 20

4. Rábapaty

11 5 4 2 20 12 19

5. Uraiújfalu

11 5 3 3 16 16 18

6. Bük

11 5 2 4 24 16 17

7. Jánosháza

11 5 2 4 16 16 17

8. Rábatótfalu

11 5 2 4 17 19 17

9. Rum

11 2 6 3 15 15 12

10. Király SZE

11 3 3 5 12 13 12

11. Vép

11 2 5 4 10 11 11

12. Nádasd

11 3 2 6 17 21 11

13. Kemenesmagasi 11 3 2 6 10 16 11
14. Tanakajd

11 2 4 5 10 16 10

15. Pecöl

11 2 3 6 10 30 9

16. Kemenesalja

11 1 5 5 11 15 8

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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TŰZIFA AKCIÓ!
Export minőségű konyhakész,
kalodázott, kemény, hasított
(tölgy, cser, bükk, gyertyán, akác)

25 és 33 cm hosszú tűzifa eladó.
Egy kaloda – 16.000 Ft,
3
egy ömlesztett m – 11.500 Ft.
3

3

Fa-Gyula Faáru Bolt
Celldömölk, Sági u. 47.
Tel. 95-423-177

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

Üzletünk az

gépek hivatalos celldömölki márkakereskedője.

1 m , 1 m-es hasított – 12.000 Ft/m .

Megbízható minőség kedvező áron.

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

Tűzifát Fa-Gyulától!

Rendelhető: 30/832-6812.

Hulladék tűzifa kalodázva:
Akác kugli:
Tölgy, cser kugli:

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

Kiváló fenyő tetőfa deszka folyamatosan kapható.

14

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.

60
60 órás
órás alapfokú
alapfokú
számítógép-kezelő
számítógép-kezelő
tanfolyam
tanfolyam indul
indul
Celldömölkön!
Celldömölkön!
Érdeklődni
Érdeklődni lehet:
lehet: Kerekes
Kerekes Gábor
Gábor
95/525–201
95/525–201 munkaidőben
munkaidőben vagy
vagy
70/332–1212
70/332–1212 telefonszámon.
telefonszámon.

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.

Forint alapon – biztos alapon!
A Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
Celldömölki, Ostffyasszonyfai és Vönöcki Kirendeltségei

a devizahitelek kiváltására ajánlják:
1. Lakáscélú devizahitelek kiváltása forinthitellel:
•
•
•
•

évi kamat: 6 havi BUBOR+2,7% (jelenleg 8,8%)
kezelési költség: egyszeri 1–2%
maximális futamidô: 20 év
THM: 9,75%

•
•
•
•

évi kamat: 6 havi BUBOR+3,4% (jelenleg 9,5%)
kezelési költség: egyszeri 1–2%
maximális futamidô: 15 év
THM: 10,63%

2. Nem lakáscélú devizahitelek kiváltása forinthitellel:

Árfolyamkockázat nélkül! – Kiszámítható havi törlesztõ részlet!

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

Közeledik a karácsony...
Távol élő szeretteit hívja celldömölki pihenő és wellness-programra!

A Vasvirág Hotel és a Vulkán fürdő újévi ajánlata

2011. december 28. és 2012. január 02. között
négy nap, három éjszaka félpanzióval
• Vulkán fürdőbelépővel,
jakuzzi- és szaunahasználattal
• sághegyi pinceborozással
• zenés-táncos szilveszteri
gálavacsorával, pezsgővel!
Részvételi díj 32.500 Ft/fő
Gyermekeknek 3–12 év 22.000 Ft/fő
Három év alatt ingyenes

