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Meggyulladt a téren
az elsõ gyertya

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

Új Kemenesalja » 2011. 12. 02.

» AKTUÁLIS

Visszatekintés az elmúlt év eredményeire
Egy éve voltak a helyhatósági választások,
azóta a jelenlegi összetételû képviselõ-testület hoz döntéseket a városunkban folyó
munkákról. Fehér Lászlót, Celldömölk Város
polgármesterét kértük meg, foglalja össze,
mi minden történt az elmúlt egy évben.
– Az elmúlt egy évben rengeteg fejlesztést hajtottunk végre a városban, amirõl a
városlakók többsége pozitívan nyilatkozik.
A városközpont fejlesztésének elsõ két
üteme elkészült: a mûvelõdési központ és
környéke is jelentõsen megváltozott, de
teljesen megújult a lakótelep és környéke
is. Jó döntés volt a gyógyszertár és a kilencemeletes közötti ki- illetve bemenõ
utat, valamint az új parkolóhelyeket kialakítani. A Szentháromság térrel kapcsolatosan inkább megoszlanak a vélemények,
hiszen a lakók egy része sajnálta a fákat –
valóban több volt a zöld, mint most, de mi
a tér eredeti állapotát szerettük volna
visszaállítani – a 21. századi igényeknek
megfelelõen. Valójában a Szentháromság
tér volt Celldömölk fõtere, itt zajlottak a
piacok, vásárok, valójában a közösségi
élet, ezt igyekeztünk hangulatában viszszaadni. Új elem itt a szökõkút, amelynek
néhány napja volt a próbaüzeme, de most
már téliesítettük, természetesen tavaszra
fogjuk folyamatosan üzembe helyezni.
»Ezzel azonban még nem fejezõdtek be a
városközpont felújításának munkálatai.
– Valóban, a pályázati vállalás szerint a
munkálatokat 2011. év végéig be kell fejezni, most folyik a régi tûzoltóság épületének felújítása illetve a mûvelõdési központban található mozi kialakítása. A volt
tûzoltóság épületében ki lesz alakítva egy
átjáró, amely a piacot köti össze a városközponttal. Ebben az épületben – az elképzelések szerint – a részben az önkormányzat tulajdonában lévõ cégeknek alakítunk ki irodákat, mint pl. a vízszolgáltatónak, a távhõszolgáltatónak, illetve a
hulladékgazdálkodásnak, ezzel is megkönnyítve a városlakók életét, hiszen a
jövõ évtõl várhatóan már itt intézhetik
ügyes-bajos dolgaikat. De alakítunk itt ki
civil szervezetek számára irodákat, és a
nyilvános illemhelyet is ebben az épületben helyezzük el.
»A mozi kialakítása is gyors ütemben halad...
– Amikor a címzett állami támogatást
megkaptuk a mûvelõdési központra, már
akkor szó volt arról, hogy ott mozi is fog
üzemelni. Az elnyert támogatás azonban
ennek a helyiségnek csak a szerkezetkész
állapotú kialakítására volt elegendõ, nem
tudtuk teljesen kiépíteni. A városközpontrehabilitációs pályázat keretein belül vált
számunkra lehetõvé, hogy az épületnek

ezt a részét is befejezhessük azzal a megkötéssel, hogy art moziként fog üzemelni.
Ez egy kb. 100 fõ befogadására alkalmas
mozi lesz, melyben az elképzelések szerint péntekenként és szombatonként lesz
napi két mozielõadás, az óvodások, kisiskolások számára pedig matiné elõadásokat tartunk majd. Próbákra és egy-egy kamara-elõadás erejéig a Soltis Színház is
használhatja majd ezt a helyiséget. A tervek szerint a mozi átadása december végén lesz.
»Lapunkban is beszámoltunk róla, hogy a
közelmúltban fejezõdött be a Városi Óvoda Vörösmarty Tagóvodájának felújítása.
Milyen pénzbõl sikerült ezt megvalósítani?
– Ezt az épületet is pályázati támogatásból
sikerült felújítanunk. Eléggé összetett módon állt össze a szükséges pénzeszköz, hiszen óvodafelújításra mindössze 60 millió
forintot lehetett elnyerni a Regionális Tanácsnál, de már a tervezésnél kiderült,
hogy ez az összeg nem lenne elég, hiszen
az épület maga elég nagy területen fekszik, és komoly, a tetõszerkezet felújítását, nyílászáró-cseréket, a különbözõ vezetékek cseréjét igénylõ felújítást kellene
rajta végrehajtani. Idõközben azonban a
KEOP kiírt egy pályázatot energetikai beruházásra, melyen szintén nyertünk 28
millió forintot. Ekkor elhatároztuk, hogy
eltekintünk az eredeti tervektõl, fõként a
sátortetõ építésétõl, és inkább az olcsóbb
megoldást választottuk, a tetõszigetelést,
mert így – a pályázati önrésszel együtt –
bele tudtunk férni a pályázati keretbe. Ez
egy nagyon feszített tempójú munka volt,
hiszen júliusban költöztek ki, november
elején pedig már birtokba vehették a felújított épületet. Ezúton is köszönöm a tü-

relmet a gyerekeknek, szülõknek, pedagógusoknak és a sok segítséget nekik, valamint a városi általános iskola igazgatónõjének, a konyhai dolgozóknak, akik
igyekeztek minél zökkenõmentesebbé
tenni az átmeneti helyzetet.
»Az idei tanév elején adták át a felújított
általános iskolát is…
– Nem volt könnyû az elmúlt idõszak az
ott dolgozóknak és tanulóknak, hiszen
gyakorlatilag az egész tanév folyamatos
költözéssel múlt el. Siker tör té netnek
könyvelhetjük el azonban, hiszen a maximum összeget kaptuk meg a Fejlesztési
Tanácstól. Ide tartozik, és azt hiszem, az
egész épületkomplexum ezáltal lesz teljes, hogy a közelmúltban nyertünk a Belügy mi nisztériumtól 20 millió forintot
energetikai megújításra, melyhez 4 millió
forint önerõvel járul hozzá az önkormányzat, ezáltal meg tudjuk oldani a városi általános iskola alsós épületének nyílászáró-cseréit és külsõ szigetelését.
»Az összevont középiskola szakképzõ intézményében folyik az építkezés. Mikorra
várható ennek elkészülése?
– Ez egy megyei pályázat, amelyben a Vas
Megyei TISZK tagjai vehettek részt: Celldömölk, Sárvár, Szentgotthárd, Csepreg,
Bük és Kõszeg. Amire büszkék vagyunk,
hogy nálunk zajlik a legnagyobb beruházás: egy tanmûhely épül ugyanis az iskola mellé. Az építkezésben határidõs csúszás van ugyan, de annyi bizonyos, hogy
az épület, elkészülte után szolgálni fogja
a Kemenesalja oktatási területét.
»Sarkalatos pont a városban a turisztikai
fejlesztés. Hol tartanak ezek a fejlesztések?
– Eredetileg egy több lábon álló turisztikai
elképzelésünk volt: egyrészt a Mária-kultuszra szeretnénk építeni a vallási turizmust – a felújított kegytemplom, a klastrom épülete, az eredetihez hasonló városközpont, itt elsõsorban a Szentháromság
térre gondolok. A másik turistacsalogató
elem lehet a Ság hegy. Ennek bemutatására szolgál majd a most épülõ vulkán látogatói központ, amely a vulkánok kialakulását mutatja be. Az épület várhatóan
2012 áprilisára-májusára készül el. Remélem, jó PR-munkával sikerül kellõen vonzóvá tenni a nagyközönség számára. A
harmadik elem a Vulkán fürdõ, mellyel
kapcsolatosan már évek óta komoly tárgyalásokat folytatunk egy osztrák céggel,
a JUFÁ-val, mely ha szállodát és kempinget épít a fürdõ területén, valamint ha fejlesztéseket hajtanak végre közösen az önkormányzattal, növekedhet a látogatók
száma. Úgy gondolom, ha a felsorolt több
lábon álló turistalátványosságokra építünk,
nagy eséllyel válhatunk turistaközponttá.

»LOSONCZ ANDREA
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Karácsonyra készülõdve
„Az indul el akaratlan
kinek angyala jelen van
hótalan a hegyek inge
el kell érnünk Betlehembe”
(Nagy Gáspár:
Hótalan a hegyek inge)
Advent elsõ vasárnapján egyetlen
gyertya lángja töri meg a sötétséget,
de ez a parányi fény is reményt nyújt
nekünk. Érdemes várakozni, készülõdni, mert közeledik a Megváltó születésének napja. Jézus végtelen csendben
érkezik meg karácsonykor. Adni akar,
békét és szeretet, mely soha el nem
múlik.
Az adventi gyertyagyújtás elsõ szombatján a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola diákjai és tanárai köszöntötték mûsorukkal a megjelenteket. A
történelmi egyházak képviselõi is a
szeretet, az egymással való törõdés
fontosságára hívták fel a figyelmet.
Fehér László polgármester beszédében
elmondta, hogy 250 éve is ez a tér volt

A kaucsuklabda mesterei, Klampár
Tibor és Jónyer István lesznek a
Cselekvõ Összefogással Celldömölkért Egyesület vendégei 2011. december 8-án 18 órától a Kemenesaljai Mûvelõdési Központban. Az
asztalitenisz sportág legendáival, az
európai és világversenyek bajnokaival a sportról és életükrõl beszélget
a ren dezvény házigazdája, Fehér
László egyesületi elnök.
a település fõ tere, ezért nem szeretnének elszakadni a hagyományoktól.
Az adventi programsorozat lebonyolításában segítséget nyújt az Együtt
Celldömölk Városért Egyesület, a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár, a Máltai Szeretetszolgálat
Celldömölki Csoportja és a Vasi Tallér
Egyesület.
»ILCSIK RENÁTA

Gyertyagyújtás advent hétvégéin
A négy hétvégés adventi gyertyagyújtás rendezvénysorozatot közösen szervezi az Együtt Celldömölk Városért
Egyesület a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtárral, a Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportjával, valamint
a Vasi Tallér Egyesülettel. Az elsõ gyertya lángja már november 27-én fellobbant, a további három hétvége programja a következõképpen alakul: a december 3-i fõtéri adventi gyertyagyújtáson köszöntõt mond Söptei Józsefné
alpolgármester-asszony, az ECVE elnökségi tagja, közremûködnek a Városi
Óvoda csoportjai és a Tücsök Bábcsoport. Mikulásváró dalokat énekel Radányi Károly. A december 10-i eseményen köszöntõt mond Kovács Ferenc or-

szággyûlési képviselõ, a Vas Megyei
Közgyûlés elnöke, fellép a Kemenesalja
Néptánccsoport és az alsósági tagóvoda
óvodásai lucázással. Közremûködik még
Németh Tamás tárogatómûvész. A negyedik gyertya fénye december 17-én
gyullad fel, az ehhez kapcsolódó rendezvényen köszöntõt mond Karádi Mihály önkormányzati képviselõ, a Máltai
Szeretetszolgálat Celldömölki Csoportjának vezetõje, szerepelnek a Berzsenyi
Dániel Gimnázium és Szakképzõ Iskola
diákjai, a Flame Együttes, valamint az
Ultraviolák Bábcsoport. A programok
ideje alatt karácsonyi szeretetasztal,
tea, forralt bor, és kisállat-simogató
várja a közönséget.
»RA

Jótékonysági felhívás
A TV-CELL stábja adománygyûjtést szervez 2011. dec. 17-én, 9 és 12 óra között,
melynek helyszíne a KMKK elõcsarnoka. Elsõsorban tartós élelmiszer-csomagokat, baba- és gyermekruhákat, gyermekjátékokat, babafelszerelést várnak, de
minden egyéb adományt is szívesen fogadnak. Az összegyûjtött adományokat
a Máltai Szeretetszolgálat Celldömölki Csoportja juttatja el a rászorulóknak.
Reméljük, hogy a közös összefogással minél több gyermek és felnõtt tapasztalhatja meg az ünnep örömét. Az adománygyûjtés támogatója a Cselekvõ Öszszefogással Celldömölkért Egyesület.
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Klampár és Jónyer
újra egy asztalnál

Felhívás
Felhívjuk az érdeklõdõk figyelmét,
hogy a Tv-Cell és a KMKK idén ismét
megrendezi az adventi szavalóversenyt. A rendezvény idõpontja: 2011.
december 11. (vasárnap) 15.00 óra. Az
eseményhez kapcsolódó részletes tájékoztatás a TV-Cell honlapján olvasható.

Erzsébet-bálat tartottak
A celldömölki Karitász három év kihagyás után ismét megrendezte hagyományõrzõ jótékonysági bálját 2011. november 19-én, a Szent Márton Otthonban. A mintegy száz résztvevõ kellemesen szórakozott ezen az estén, de
sokkal fontosabb, hogy több százezer
forintnyi adományt felajánlva támogatták a rászorulókat. A karitász köszönetet mond mindenkinek, vállalkozóknak,
magánszemélyeknek, akik anyagi hozzájárulásukkal segítették munkájukat.
Az adományokból vásárolt csomagokat
a karitász önkéntesei karácsony elõtt
juttatják el a rászorulóknak.
Advent utolsó vasárnapján, dec. 18-án
fél kettõkor várnak minden kedves érdeklõdõt, vagy akinek nincs kivel ünnepelnie, karácsonyi teadélutánjukra.
»A CELLDÖMÖLKI KARITÁSZ

Kedves Olvasóink!
Elõzõ számunk helyes megfejtése:
A bokodpusztai fatelepet Vravuska
Gyula irányítja.
Nyertes: Jankó Zoltánné Celldömölk,
Arad u 7.
Gratulálunk!
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Új tanulmányi területeken indít képzést a középiskola
Új szakokat indít a 2012/13-as tanévben a Berzsenyi Dániel Gimnázium és
Szakképzõ Intézmény. Megújul a gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás
egyaránt. Hogy milyen tanulmányi területeken indul képzés, arról nyilatkozott
Sipos Tibor, az intézmény igazgatója.
– Az intézményt illetõen három iskolatípusról beszélhetünk: a gimnáziumi, a
szakközépiskolai és a szakiskolai képzésrõl. A gimnáziumban összesen ötféle tanulmányi területet indítunk, közülük mindegyik négy évfolyamos képzés. Az elsõ általános képzés, ezt azoknak ajánlom, akiknek konkrét elképzelése még nincs a jövõre vonatkozólag,
a pályaválasztást illetõen. A tanulmányi területek lényege, hogy a tanulók
már induláskor magasabb óraszámban
tanulják azt a tantárgyat az adott kerettanterv szerint, amit egy általános
képzés keretein belül alacsonyabb óraszámban tanulnának. A jelenlegi szabályozás szerint ez a fajta képzési forma emelt szintû érettségire készít fel.
Emelt szintû oktatást indítanánk német
nyelvbõl, egyelõre heti öt órában, angol nyelvbõl, ugyancsak heti öt órában.
Mindkét területre azok jelentkezését
várjuk, akik már tanulták az adott nyelvet. Új területnek számít a biológia-kémia szakterület környezetvédelemmel
kiegészítve. A biológiát három, a kémi-

NAGY ÉRDEKLÕDÉS KÍSÉRTE A GIMNÁZIUMI NYÍLT NAPOT

át heti két órában oktatjuk majd.
Szintén új szakterület a testnevelés.
Ide azokat a gyerekeket várjuk, akik
szeretnek mozogni, sportolni. Szeretném hangsúlyozni, hogy a speciális tanulmányi területeken az adott tantárgyból emelt szintû képzés folyik, de
ha valakinek változik az elképzelése, a
11. évfolyamtól még mindig van lehetõsége fakultáció keretében felkészülni az emelt szintû érettségire.
Azoktól a tanulóktól viszont, akik emelt
szintû képzésre jelentkeznek, elvárás,
hogy az adott szakterületen minél több
versenyen szerepeljenek.
»A gimnáziumi osztályok elég nagy létszámúak…
– Igen, ez is visszatartó tényezõ lehet a
beiratkozást tekintve. Éppen ezért, mivel a jelenlegi közoktatási törvény szerint a maximális osztálylétszám 35 fõ,
és amennyiben a képviselõ-testületnek

a jövõ tanévet illetõen még lesz beleszólása az indítandó osztálylétszámokra vonatkozóan, számítok a jóindulatukra, hogy ha a maximális osztálylétszámnál akár egy tanulóval több iratkozik be, engedélyezzék két osztály indítását.
»Milyen újítások várhatóak a szakképzés területén?
– A szakközépiskolában kétféle képzési formánk van: szakközépiskolai képzési és a szakképzés. A szakközépiskolai képzés a gimnáziumi képzéshez hasonlóan érettségire készít fel. Innen is
lehet továbbtanulni, de aki ide jelentkezik, már szakmai tárgyat is tanul, ez
az ún. szakmai alapozás. Ilyen tanulmányi terület nálunk az informatika, az
ügyvitel és ebben a képzési formában
új az élelmiszeripari technikusi képzés.
Ez utóbbi szakmát eddig szakiskolai keretek között oktattuk, de a tapasztalat
az, hogy már évek óta jobb tanulók is
jelentkeznek, és gondoltuk, lehetõséget adunk arra, hogy magasabb szinten tanuljanak. A szakiskolai képzés öt
tanulmányi területet ölel fel, ezek a
következõk: a gépészet területén géplakatos vagy hegesztõ, a faipar területén bútorasztalos, az építõipar területén festõ és lányoknak a könnyûipar
szakterületen, a nõi szabó.
»LOSONCZ ANDREA

XXI. századi autómosó nyílik Celldömölkön
A napokban nyílik Celldömölkön a város legújabb beruházása, egy, a mai
követelményeknek mindenben megfelelõ önkiszolgáló autómosó a Baross
utca és a Wesselényi utca sarkán.
A magasnyomású kocsimosás igen hatékony, csak vízsugárral történik, kefe,
szivacs vagy egyéni mechanikai tisztítóeszköz nem szükséges és ezt kültéri
igénybevételre tervezték úgy, hogy
akár mínusz 30 fokos fagyban is megbízhatóan mûködjön. A vízben lévõ
tisztítószerek mindennel megbirkóznak: télen leoldják a só-foltokat és a
makacs szennyezõdéseket, nyáron pedig a repülõ rovarok maradványait is
eltüntetik. A mosás során az autó viaszréteget is kap, mely növeli a fényezés és a jármû élettartamát, cseppmentesen szárad. Az eljárás tökélete-

sen karcmentes, és attól sem kell félnünk, hogy mit tesz egy idegen vagy
egy gép a tükrökkel, a rendszámmal és
az antennával; a víz pedig az adalékoknak köszönhetõen pillanatok alatt
megszárad, és foltot sem hagy maga
után. A mosás folyamata igen egyszerû: a gépkocsi behajt az autómosó
területére, ahol három állomást talál.
Ha valamelyik szabad, azonnal kezdheti a mosást, ha nem, megvárja, amíg
az egyik felszabadul. Ezután bedob néhány pénzérmét az automatába, megragadja a lándzsát, megnyomja a MOSÁS nyomógombot és kezdõdik a mosás. Maga a folyamat teljesen automatikus, így nem kell választanunk tucatnyi program közül, csupán annyit, hogy
mosás után megnyomja az ÖBLÍTÉS
nyomógombot és alaposan leöblíti. A
mosószer, a viasz, illetve az öblítõvíz

adagolása a megfelelõ idõben és mennyiségben történik. Ha elakadnánk,
kérdésünk, kívánságunk lenne, apróra
van szükségünk, vagy mégsem szeretnénk mi magunk mosni a jár-mûvet,
azért van kihez fordulni, mert napközben szívesen segít az ott dolgozó alkalmazott. Az állomás egyébként éjjelnappal üzemel, akár egy esti vendégség vagy buli elõtt is megszépíthetjük
autónkat. Nem csak autókat lehet itt
megtisztítani, hanem haszongépjármûveket, munkagépeket, kisbuszokat és a kisteherautókat is. És ami az
árat illeti? Mindenképp jóval alatta marad a kézi mosás költségeinek, sõt, versenybe száll az otthoni mosással is:
hisz nem kell kipucolni a kertet, kocsibeállót, nem kell rendet rakni, és ezután persze nem kell fizetni a vízszámlát sem.
(X)
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Mindannyiunk „Jó szomszédja”
A Coop-üzletlánc az ország szinte valamennyi pontján jelen van, a családok
napi fogyasztási szükségleteinek kielégítését, a mindennapi élethez szükséges élelmiszer- és vegyi áru lakossági
elérhetõségét biztosítja boltjaival. Celldömölkön hat Coop bolt üzemel, mindközül a legforgalmasabb a Korona ABC,
amelynek tevékenysége a közelmúltban ételbár üzemeltetésével is kiegészült. Mielõtt azonban a Cell-Coop Kft.
legkedveltebb üzletére rátérnénk, ismerjük meg röviden a hálózatláncot. A
Cell-Coop Kft. ügyvezetõ igazgatójával,
Baranyai Attilával a Coop üzletlánc történetérõl beszélgettünk.

»Mióta beszélhetünk Cell-Coop Kft-rõl?
– 1976-ban három szövetkezet (Jánosháza, Kenyeri és Celldömölk) egyesülésével jött létre a Celldömölk és Vidéke
ÁFÉSZ. 2006 februárjában azonban döntés született a szövetkezeti közgyûlésen, hogy az ÁFÉSZ teljes körû jogutódlással megszûnik, így lett a Cell-Coop
Kft. a valamikori Celldömölk és Vidéke
ÁFÉSZ jogutódja.
»Mikor lett Ön a cég ügyvezetõ igazgatója?
– Az elmúlt 40 évben különbözõ vezetõ
beosztásokat töltöttem be, 20 évig fõkönyvelõként dolgoztam, majd a 2006
februárjában történt átalakulást követõen lettem a társaság ügyvezetõ
igazgatója.
»Mirõl árulkodik a Coop statisztikája?
– A Coop az ország legnagyobb lefedettséggel rendelkezõ hazai élelmiszerlánc, amely a legnagyobb kereskedelmi láncok között a harmadik helyen
szerepel. Az ország valamennyi pontján jelen van, több mint 1650 településen 3000 üzlet várja a vásárlókat nap
mint nap. A Cell-Coop Kft.-nek a térségben 16 településen 25 élelmiszerkiskereskedelmi üzlete van, évente
mintegy kétmilliárd forint értékû kiskereskedelmi forgalmat realizál. Celldömölkön hat Coop üzlet mûködik, az itt
dolgozók összlétszáma 50 fõ, az alkalmazottak köre stabilnak mondható. A
városban különbözõ vállalkozási tevékenységek mûködtetésére 16 üzlethelyiséget is bérbe adunk.
»Coop – A Jó Szomszéd – így hangzik az
üzletlánc szlogenje. Hogyan értelmezhetjük a közismert mondatot városunkra vonatkozóan?
– A Coop-üzletlánc elkötelezett a magyar kereskedelmi kultúra színvonalának emelése mellett, különösen a vá-
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sárlók részére történõ személyes eladás és a vásárlás kulturált körülményeinek kialakításával. Üzleteinkben figyelünk az eladó és vásárló közötti
megfelelõ kapcsolat megteremtésére,
a boltokhoz való személyes kötõdés kialakulásában ez meghatározó tényezõ.
Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy mindenki tudja, melyik boltunkat
takarja a Korona, a Dömölki Abc, vagy
épp a „Kisönki”, mely elnevezések mára közkedvelt ragadványnevekké nõtték ki magukat. Elmondhatjuk, hogy
élet- és mûködõképes a társaságunk, a
Cell-Coop Kft. kiegyensúlyozott pénzügyi gazdálkodást folytat. A város társadalmi életében elsõdleges támogatóként vagyunk jelen.
»Nem is olyan rég, új külsõt kaptak az
üzletek…
– Városunkban a tavalyi évben történt
meg az arculatváltás, kívül-belül megújultak üzleteink. A Coop logójában a
piros, fehér, zöld szín lett a meghatározó, mely még jobban hangsúlyozza azt,
hogy magyar bolthálózathoz tartozunk.
•••
Városunkban a Cell-Coop Kft. üzletei közül a legnagyobb forgalmat a Korona
Abc bonyolítja le. Az üzlet vezetõjét,
Fülöp Sándort a kezdetekrõl kérdeztem:
– 2006. április 1-jétõl dolgozom üzletvezetõként, elõtte Elekes Gyula vitte a
boltot, gyakorlatilag az õ fejébõl pattant
ki a Korona ABC megnyitásának ötlete,
amely korábban étteremként funkcionált. Eleinte helyettesként dolgoztam,
majd a Cell-Coop Kft. megalakulásának
idején kerültem az üzlet élére.
»A bolt árukínálata széles skálán mozog.
– A Coop elvárásait mindig szem elõtt
tartjuk, így minõségi és friss árukészletet kínálunk kedvezõ áron. Friss tõkehús mindennap érkezik üzletünkbe, baromfihúsból pedig a Taravis Kft. kétnaponta szállít friss termékeket. A frissesség a kenyér és pékárunál, valamint a
zöldség és gyümölcs polcokon is fontos, hiszen a fogyasztók napi szükségleteiknek megfelelõen vásárolnak minden nap. Mindezek mellett a Korona
ABC központi magként is mûködik,
ugyanis innen történik a vidéki üzletek
árukészletének kiegészítése és hiánypótlása.
»Hogyan változnak az akciók?
– Az akciós termékek köre kéthetente
változik. A hónap elsõ két hetében a
Coop országos akcióival, míg a második
két hétben régiós engedményekkel
várjuk a vásárlókat. Az aktuális akció-

kat a bolt elõtti hirdetõtáblán és a helyi médiában is meghirdetjük.
»Régóta mûködik itt egy büfé is…
– Olyan elõnyös helyzetben vagyunk,
hogy a Korona ABC megnyitása óta saját
büfével is rendelkezünk. A büfében már
kora reggel kapható lángos, emellett
különbözõ hidegkonyhai termékekbõl,
és a Puncs Bt. által elõállított süteményekbõl is válogathatnak a vásárlók.
»A Korona ABC részeként üzemel az
ételbár is, amely külön bejárattal rendelkezik. Milyen kínálattal találkozhatnak az ide betérõk?
– Az ételbár elõtt korábban egy presszó
mûködött, majd annak megszûnése
után a vezetõség úgy döntött, hogy
ételbárként fogjuk továbbüzemeltetni
a helyiséget. Az ételbárban vendégeink ízlésük szerint válogathatnak a frissen sült ételválasztékok közül, a vegetáriánusok és a húsimádók is találnak
kedvükre valót a kínálatban. A meleg
ételek mellett hidegkonyhai készítményekkel is várjuk a betérõket, akik a
napi menüt is elfogyaszthatják helyben, de elvitelre is kérhetik. Az ételeink mellé kínált italok bolti áron kaphatóak. Rendezvények lebonyolítását
is vállaljuk, maximum 30 fõt tudunk
egy idõben fogadni az ételbárban.
»Milyen a menü összeállítása?
– A menüben különféle levesek, fõzelékek, húsételek és tésztafélék találhatóak, naponta átlagosan 50–80 adag
menü fogy el. Az étrend összeállításakor figyelünk arra, hogy két hónapon
belül ne ismétlõdjön a választék, persze alkalmanként van visszatérõ fogás
is. Az ételek elkészítésérõl két szakács
gondoskodik, nagyobb megrendelések
esetén magam is besegítek a konyhában, hiszen több évig dolgoztam a
vendéglátásban. A heti menüt a helyi
médiában rendszeresen közzétesszük,
így lehetõség van elõre tájékozódni az
aktuális kínálatunkról.
»VAJDA ZSUZSA
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Vers- és mesemondóverseny a hagyományok jegyében
Hagyományosan a celldömölki Szent
Benedek Katolikus Általános Iskola rendezi évente az egyházmegye vers- és
mesemondó versenyét. A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár galériáján tartott megnyitó és köszöntõ
mûsor után három helyszínen, két elõadó teremben és a gyermekkönyvtárban zajlott az esemény. Az egyházmegyében hat településen mûködik egyházi iskola. Így a celldömölki intézmény mellett Szombathelyrõl, Kõszegrõl, Sárvárról, Jánosházáról és Zalaegerszegrõl jöttek az ifjú vers- és mesemondók. Czupor Attila, a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola igazgatója elmondta: az egyházmegye évente szervez szaktantárgyi versenyeket
és sportvetélkedõt iskolái diákjainak

részére. Ezek közé illeszkedik a vers- és
mesemondó verseny is. Czuporné Hetényi Rita felkészítõ tanár kiemelte: az
idei esztendõ a katolikus egyháznál a
család éve, ezen az eseményen ezt
szeretnék kiemelni, a család fontosságára szeretnének rávilágítani. Az elõadott irodalmi mûvek így e tematiká-

Áldozatok a tehetséggondozásért
A Szent Benedek Katolikus Általános Iskola
1994 óta van jelen Celldömölk város életében. Sok nehézséget kellett leküzdenie az
intézménynek az évek során, de mára kialakította arculatát, és igyekszik egyre több
család igényének eleget tenni. Kiemelt területei azonban a tizenhét év alatt mindvégig megmaradtak. Az iskola célja, hogy az
átlagosan tanuló gyerekek oktatása mellett
a nehezebben haladó gyerekeket felzárkóztassa, illetve a kiemelkedõ tehetségû
diákok képességeit kibontakoztassa. A felzárkóztatáshoz elsõsorban a pedagógusok
áldozatkészsége szükséges, a tehetséggondozás azonban komoly anyagi vonzattal jár.
Hi szen a diákokat versenyeztetni kell,
amelynek pedig költségei vannak: nevezési díjak, utazás, felkészítés stb. Ezért a színvonalas versenyeredmények eléréséhez
több pályázatot kell megnyernie az intézménynek. Ezen anyagi támogatások is hozzájárulnak az iskola múltjában elért sok-sok
országos rangú sikerhez.
Az egyik ilyen pályázati lehetõséget évente a PRO PAEDAGOGIA CHRISTIANA ALAPÍTVÁNY kínálja fel. Ez az alapítvány a katolikus nevelést támogatja, és a hazánkban
mûködõ 182 katolikus közoktatási intézményben felnövekvõ mintegy 66 ezer tanuló testi, szellemi és lelki fejlõdését kívánja elõmozdítani. A katolikus intézmények a tudás legmagasabb színvonalú átadásán túl a keresztény értékrend, a katolikus szellemiség elmélyítését is hivatásuknak tartják, hogy a gyermekek életében az
alapvetõ erkölcsi értékek érvényesüljenek.
A katolikus intézményekben nagy hang-

súlyt fektetnek a tanórán kívüli iskolai
programokra is. Kulturális, mûvelõdési és
sporttevékenységek szervezésével próbálják segíteni, hogy a fiatalok hasznosan és
értékesen töltsék el szabadidejüket. Az alapítvány fontos célkitûzése, hogy támogatásával elõsegítse ezeknek a programoknak a
szervezését.
A 2011-es évben ez az alapítvány a Szent
Benedek iskola következõ versenyeit és
rendezvényeit támogatta:
• A fiú- és leánysakkozók megyei és országos diákolimpiai szereplését, ahol a következõ eredmények születtek: mind a fiú-,
mind a lánycsapat megnyerte a megyei fordulót, a fiúk pedig a Diákolimpia országos
döntõjén elõkelõ bronzéremmel térhettek
haza. Az egyéni országos döntõn is Szent Benedekes aranyérem született Debrecenben.
• Az alapítvány támogatta az itt megrendezett országos KIDS torna- és úszóversenyt,

hoz kapcsolódtak. Így például az ötödik
és hatodik osztályosoknál Tompa Mihály: Itthon vagyok címû verse volt a
kötelezõ mû, a hetedik és nyolcadik
évfolyamnál pedig megyénk kedvelt
költõjétõl, Balogh Józseftõl a Fohász. Az
idei versenyen az elsõ osztályosoknál a
szombathelyi Szanyi Martin végzett az
elsõ helyen. A 2. osztályosoknál Pápai
Alexandra , a 3. évfolyamban Sarlós
Napsugár örülhetett a legjobban, mindkettõ a celldömölki Benedek iskola diákja. A 4. osztályosoknál Fogl Noémi
gyõzött Szombathelyrõl, az 5-6. évfolyamban a sárvári Horváth Dominik ért
el elsõ helyezést. A 7-8. osztályosoknál
Benkõ Ágnes végzett az elsõ helyen
Jánosházáról.
»PH
ahol mind csapatban, mind egyéniben rengeteg arany- és ezüstérem talált gazdára a
benedekes diákok körében.
• Idõben a legutolsó az egyházmegyei versés mesemondó verseny volt, amelyben az
iskola diákjai szinte minden korcsoportban
az élen végeztek: Elsõ helyezést ért el:
Pápai Alexandra és Sarlós Napsugár, második lett Vidos Natália és Rozmán Tímea, harmadik helyet ért el Sarlós Amina.
Ezek az eredmények világos bizonyítékai az
iskolában folyó magas színvonalú tehetséggondozásnak. Ezek mellett azonban számos
szabadidõs lehetõség, szaktárgyi és mûvészeti szakkör teszi érdekessé és színessé a
gyermekek mindennapi tevékenységét.
Mindannyiunk felelõssége, hogy milyen
lesz a jövõ generációja, kik fogják tovább
építeni Magyarországot. Kérjük, segítse Ön
is a katolikus nevelést a Pro Paedagogia
Christiana Alapítvány támogatásával:
Adószám: 18047981-1-42
Számlaszám: 10702019-476619091100005.
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Újra városunk vendége lesz Mága Zoltán, a szeretet hegedûse
Az elõzõ három év hagyományaihoz
híven a karácsonyváró áhítat idején
idén is jótékonysági koncertet szervez
az Apáczai Kiadó és az Együtt Celldömölk Városért Egyesület. A koncert
idõpontja: 2011. december 18., 18.00
óra. Az est vendégei: Mága Zoltán,
Szvorák Katalin és Denk Viktória.

Mága Zoltán mûvészetének jellemzõi a
veleszületett tehetség, az átütõerõ, a
magas szintû technikai tudás, a lélek
mélyébõl fakadó adni vágyás, és a remény, hogy a zene és az abban megjelenõ szeretet eszköz lehet a világ jobbá
tételéhez. Mûvészi repertoárja a népzenétõl a klasszikus darabokon át a musicalekig, a jazzig, sõt a könnyûzenéig
terjed. Elbûvölt már játékával királyokat, sejkeket, közéleti személyiségeket.
Számára azonban egy magyarországi
kistelepülésen megrendezett jótékonysági koncert ugyanolyan fontos, mint
bármilyen nagyszabású, csillogó, külföl-

di elõadóest. A jótékonysági esten fellép még Szvorák Katalin népdalénekes,
aki 1980-ban a Népmûvészet Ifjú Mestere lett, Liszt-díjas, Kodály-díjas, Hungaroton-díjas, az Alternatív Kossuth-díj
valamint a Tinódi-lant birtokosa. Szvorák Katalin a szlovákiai Palócföldrõl
származik, a szentendrei Vujicsics Tihamér Zeneiskola tanára és a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetem vendégtanára,
több nyelven énekel. Harminckét év
alatt több mint háromezer koncertet

adott három kontinens 33 országában.
27. tematikus önálló lemeze 2010
õszén jelent meg. Most itt köszönthetjük köreinkben õt is, akinek „...átragyog
a hangja minden sötétségen. Élmény
hallgatni borongós napokon, tavaszodó
idõben, nyári alkonyatkor. Vigasztal,
erõt ad, bearanyoz..." – írja róla egyik
méltatója. Az est vendége még a fiatal
operaénekes, Denk Viktória. A mûsorvezetõ Kudlik Júlia. A jótékonysági koncert teljes bevételét a Városi Óvoda részére ajánlották fel a szervezõk, az Apáczai Kiadó és az Együtt Celldömölk Városért Egyesület. Épp ezért kérik a város
lakosságát, szülõket, nagyszülõket, vállalkozókat, hogy a jegyek megvásárlásával támogassák ezt a nemes célt.
Jegyek 2000, 3000 és 4000 forintért
válthatók a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtárban, a Városi Óvodában és a Szentháromság téri adventi
rendezvényeken.
»LA

Mackóságokról szólt ez a nap
A tavalyi évben hagyományteremtõ
céllal indult el a Kresznerics Ferenc
Könyvtár szervezésében a Maci-nap. Az
elsõsorban gyermekeket célzó tematikus program a TÁMOP 3.2.4 Tudásdepo
Expressz uniós pályázati forrásból szervezõdött, mely a tavalyi évben sikeres
elbírálás alá esett. A tradíció az idei évben is folytatódott, kicsiket és nagyokat egyaránt vártak november 19-én a
második alkalommal megrendezésre
kerülõ Maci-napon. Aki eljött, biztosan
nem csalódott, plüss macikból és
„mackós-játékokból” bõven akadt választási lehetõség, így a szórakozás garantált volt ezen a napon. A délutáni
rendezvényt a Kresznerics Ferenc
Könyvtár vezetõje, Németh Tibor nyitotta meg, aki saját „mackótársaság”
gyûjteményével köszöntötte a kicsiket.
Maci-naphoz medve-költemény dukál,
erre az alkalomra ismert dallamokra írt
egyedi ötletvezérelt dalt a könyvtárvezetõ, melyet együtt énekelt a gyermekekkel és szülõkkel egyaránt. A megnyitót Szemerits Barbara verssel színesítette, Barabás Éva Okos Dörmike címû versével ajándékozta meg a jelenlévõket. A délután folytatásaként játszóház várta a legkisebbeket, ahol a
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kézmûves foglalkozások mellett Micimackó mesekocka-kirakó verseny és
ujjbáb-készítés is gazdagította a mackóközpontú programkínálatot. Tréfából
sem volt hiány ezen a napon, a jókedvrõl Gulyás László Vándormuzsikus
gondoskodott, aki mesebeli tájakra repítette a gyermekeket és felnõtteket
egyaránt. A Kiskunfélegyházáról érkezett vándormuzsikus népmeséivel
nemcsak a kicsiket, hanem a nagyokat
is bevonta a mesék világába, a történetek fõszereplõit a közönség tagjaiból
kikerülõ mesebeli hõsök testesítették
meg. A Szekérmesék címû elõadást a
mackó-szépségverseny eredményhirdetése követte. A szavazás menete az
idei évben más formában zajlott, mint
tavaly. A versenyre a kedvenc játékmackókról készített fotókat a könyvtár
facebook oldalára lehetett feltölteni,
ahol a nyertes kinevezésében a lájkolók száma volt a döntõ. Így a legtöbb
közönségszavazatot kapó brummogó
lett az idei év Mackó szépségversenyének nyertese. Az internetes oldalra feltöltött dörmögõkre összesen 802 szavazat érkezett a Maci-napig. A közönség kedvence Szentgyörgyi Ábel mackója lett, Morgóvári Mackó Mátyás 340

A GYÕZTES MACKÓ A BOLDOG TULAJDONOSSAL

szavazattal érdemelte ki a szépségverseny abszolút kedvenc címét. A versenyre benevezett macik a rendezvény
napján kiállítás keretében „élõben” is
megtekinthetõek voltak, ezen a napon
bárki elhozhatta legkedvesebb plüssmackóját, színesítve a kiállítási anyagot. A Maci-nap medve-kvízzel és tortakóstolással ért véget, témanaphoz
hûen a rendezvény fõ támogatójaként
az idei évben is a Maci Cuki képviseltette magát.
»VAJDA ZSUZSA
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» PROGRAMAJÁNLÓ
• december 3. (szombat) 16.00 óra – A második gyertya gyújtása az adventi koszorún – Köszöntõt mond:
Söptei Józsefné, Celldömölk Város alpolgármestere, az
Együtt Celldömölk Városért Egyesület elnökségi tagja.
Fellépnek: a Városi Óvoda csoportjai, a Tücsök Bábcsoport, Mikulásváró dalokat énekel Radányi Károly. A gyerekek találkozhatnak a Mikulással. A program ideje alatt
állatsimogató várja az érdeklõdõket. Helyszín: Celldömölk, Szentháromság tér.
• december 03. (szombat) 15.00 óra – Idõsek karácsonyváró délutánja – ünnepi mûsor. Helyszín: Izsákfa
Faluház.
• december 4. (vasárnap) 16.00 óra – „A Mikulás puttonya” – zenés, verses mikulásváró mûsor. Helyszín:
KMKK színházterem.
16.00 óra „Zsák, zsák, teli zsák” – zenés, verses mikulásváró mûsor. Helyszín: Izsákfa faluház.
• december 5. (hétfõ) 14.00 óra – Házhoz megy a
Mikulás – A szolgáltatás díja: 1000 Ft/fõ. Információ
kérhetõ Benke Csaba szervezõtõl.
• december 9. (péntek) 19.00 órától – S. P. és Fluor
Tomi koncertje – Belépõjegy ára: elõvételben 2300, a
helyszínen 2800 forint. Információ kérhetõ Lónainé
Kondics Zsuzsanna szervezõtõl. Helyszín: KMKK színházterem.
• december 10. (szombat) 15.00 óra – Idõsek karácsonyváró délutánja – ünnepi mûsor. Helyszín: Alsósági
Tagiskola ebédlõje.
• december 10. (szombat) 16.00 óra – A harmadik gyertya gyújtása az adventi koszorún. Köszöntõt mond:
Kovács Ferenc országgyûlési képviselõ. Fellépnek: a
Kemenesalja Néptánccsoport, az Alsósági Tagóvoda óvodásainak lucázása és Németh Tamás tárogatómûvész.
Helyszín: Celldömölk, Szentháromság tér.
• december 11. (vasárnap) 15.00 óra – Adventi versünnep – versmondó verseny a TV-Cell és a KMKK szervezésében. Felvilágosítás és jelentkezés Szalóky Attila
szervezõnél. Helyszín: KMKK galéria.
• december 13. (kedd) – „Cziffra György vendégei voltunk” – az elõadás tisztelgés a 90 éve született zongoramûvész Cziffra György és az általa rajongva szeretett
géniusz, Liszt Ferenc mûvészete elõtt. Elõadók: a Cziffradíjas Németh Gyula, a Népmûvészet Mestere és
Némethné Õri Irma. Helyszín: KMKK elõadóterem.
• december 17. (szombat) 15.00 óra – A negyedik
gyertya gyújtása az adventi koszorún. Köszöntõt mond:
Karádi Mihály önkormányzati képviselõ, a Máltai
Szeretetszolgálat Celldömölki Csoportjának vezetõje.
Közremûködnek: a Berzsenyi Dániel Gimnázium és
Szakképzõ Iskola diákjai, a Flame együttes és az
Ultraviolák Bábcsoport.
A program ideje alatt karácsonyi szeretetasztal, tea, forralt bor és kisállat-simogató várja a közönséget.
Helyszín: Celldömölk, Szentháromság tér.
December 17. (szombat) 09.00-12.00 óra – Karácsonyi
meglepetések vásárára és játszóház – Helyszín: KMKK
elõcsarnoka és galériája.
15.00 óra – Vas Megyei Mozgássérültek Egyesülete
Celldömölki Csoportja karácsonyváró délutánja. Helyszín: KMKK elõadóterme.
December 18. (vasárnap) 18.00 óra – Jótékonysági
mûsor a Celldömölki Városi Óvoda javára – Vendégek:
Mága Zoltán – hegedûmûvész, Szvorák Katalin – énekmûvész, Denk Viktória – operaénekes. Mûsorvezetõ:
Kudlik Júlia. Helyszín: az intézmény színházterme.
Belépõjegy: 2000, 3000 és 4000 Ft.

» MÛVELÕDÉS

„Annak, aki szeret”
A Színészkirály, Latinovits Zoltán születésének 80. évfordulója alkalmából
tartott drámai elõadást Pálfy Margit
színmûvésznõ november 23-án a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtárban. Az elõadóest címe magáért beszél: Annak, aki szeret. A híres
költõnõtõl, Szécsi Margittól kölcsönzött
cím nemcsak primer jelentésében értelmezendõ, hiszen az elõadás mindenkinek szól, akiben érzelem és érzékenység lakozik. A több költõ verseibõl
összeállított érzelemdús mûsor katartikus élményt nyújt, nem mindennapi
pillanatokkal ajándékozza meg a közönséget. De mi ez az érzés, amely
egész lényünket átjárja? Felemel, majd
letaglóz, döbbenet és alázat járja át a
testet és lelket, amikor Pálfy Margit
színmûvésznõ uralja a színpadot. Az
elõadómûvész nemcsak a pódiumot
uralja, hanem sodró erejû vallomásaival, olykor hetyke, pajzán monológjával elragadtatja, és magával is ragadja
a hallgatóságot.
Pálfy Margit önálló irodalmi estje megdöbbentõ, ugyanakkor elvarázsoló volt,
jelenlétével az egész termet bejárta,
játszott a hangjával, a gesztusokkal és a
mimikával. Nem lehetett elbújni, a mûvésznõ mindenkihez szólt, a nyers kérdések és válaszok mégis egyenként célozták meg a közönség tagjait. Lírai
elõadásában egymást követték a ver-

sek, monológok és prózai írások, lélegzetvételnyi szünet nélkül ontotta magából a magyar irodalom legnagyobb
klasszikusainak verseit és írásait, azonosulva a példaképekkel, szinte együtt lélegzett a költõkkel. Az irodalmi esten a
magyar költészet jeles alakjainak versei
hangzottak el: Ady Endre, Kosztolányi
Dezsõ, Tóth Árpád, Szervác József, Szécsi
Margit, Radnóti Miklós, Weöres Sándor,
Bella István és számos költõ alkotását
tolmácsolta. A színmûvésznõ Latinovits
Zoltán prózai írásaival is gazdagította az
estet, a színészkirálytól kölcsönzött gondolatokkal lénye eggyé vált, visszaadta
az idõtlenség pillanatát: „Most megpróbálok felidézni verseket, amelyek kedvesek voltak, titkon gyógyítók, ápoltak,
ha beteg voltam, fölemeltek, ha elestem, és néha, amikor rajtam volt a
fény, repülni is tudtam általuk.”
»VAJDA ZSUZSA

ARANYKAPU VÁSÁR!
Celldömölkön a Lottózó melletti parkolóban és a fedett piacon,
Aranykapu vásárt tartunk 2011.december 11-én és 18-án,
ezüst- és aranyvasárnap. Mindenkit szeretettel várunk!
Érdeklõdni: 06 70/331–5715 telefonszámon, Pethő Kálmán piacfelügyelőnél.

Fürdõnap
december 5-én

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

Belépõjegy gyógyvizes jakuzzival csak 300–600 Ft/nap!

Jakuzzi-hétfõ és szauna-csütörtök
november 28-tól december 22-ig: • hétfõn az alapbelépõ
a gyógyvizes jakuzziba is érvényes!
• csütörtökön a szauna pótjegy egész nap esti áron,
csupán 600 Ft-ért váltható!
Lepje meg szeretteit karácsonyi ajándékutalvánnyal!
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Nézzen be hozzánk –
megéri!
Készüljön a karácsonyra
a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
Celldömölki, Ostffyasszonyfai és Vönöcki
Kirendeltségeinek kedvezményes hitelébõl.
(Maximális összeg: 2 millió Ft.)
500 ezer Ft-ig
1 napos ügyintézés
Akciónk 2011. november 14-tõl
december 31-ig tart
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

Kis bank – nagy lehetõségek!
THM: 18,52 % (2 millió Ft 5 évre).

Karácsony-köszöntõ a Cselekvõ Összefogás Celldömölkért Egyesülettel
2011. december 22-én a Kemenesaljai Mûvelõdési Központban
15 órától
16 órától

Családi délután
A gyerekeknek játszóház, a felnõtteknek ajándékvásár és borkóstoló
Játékkal egybekötött koncert Zenél a Varnyú Country

Játsszon velünk! Töltse ki a totót! A lap alján lévõ kitöltött szelvényt vágja ki, hozza magával a programra! A koncert alatt ajándékokat
sorsolunk ki a rejtvényt helyesen megfejtõk között.
1. Hol található a Városháza?
2. Hány fõs Celldömölk Város Képviselõ-testülete?
3. Milyen színû az újonnan felavatott tagóvoda?
4. Melyik évben avattuk fel a Vulkán fürdõt?
5. Hányszor lett magyar bajnok városunk asztalitenisz-csapata?
6. Hány testvérvárosa van Celldömölknek?
7. Hány képviselõ van a testületben az alsósági-izsákfai
városrészbõl?
8. Hány milliárd forintos fejlesztés valósult meg 2011-ben
Celldömölkön?
9. Mi a neve a most épülû turisztikai látványosságnak?
10. Melyik a Ság hegy jellegzetes bora?
11. Ki lesz egyesületünk vendége december 8-án?
12. Honnan érkezik a Mikulás?
13. Mikor gyújtjuk meg advent harmadik gyertyáját?
+1. Melyek a karácsony jellegzetes ételei?

1.
1.
1.
1.
1.
1.

Hollósy tér
17
piros
2004
kétszer
négy

1. 1
1.
1.
1.
1.

2. Szentháromság tér
2. 11
2. banánzöld
2. 2005
2. háromszor
2. hat

X.
X.
X.
X.
X.
X.

2. 2

X. 3

1,5
2. 0,5
Vulkán kilátó
2. Vulkán Park
cserszegi fûszeres 2. olaszrizling
Klampár Tibor és 2. Mága Zoltán
Jónyer István
1. Lappföld
2. Alaszka
1. december 25.
2. december 18.
1. hal-beigli-mézeskalács
X. kacsa-beigli-mézescsók

X.
X.
X.
X.

Városháza tér
12
mályva
2006
négyszer
nyolc

2
Sághegy Park
szürkebarát
Kéri László

X. Déli-sarkkör
X. december 11.
2. hal-fánk-mézeskalács

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.….. 2. ….. 3. ….. 4. ….. 5. ….. 6. ….. 7. ….. 8. ….. 9. ….. 10. ….. 11. ….. 12. ….. 13. ….. +1. …..
Név: ………………………………………………..
Lakcím: …………………………………………………......................................
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Hogyan védekezik az influenza ellen?
»FOTÓ: REINER ANITA

»KÉRDEZ: VAJDA ZSUZSA

Vermesi
György

Többféleképpen próbálom
elkerülni a kórokozókat, és
egészséges életmódot folytatni, különösen itt a tél küszöbén. A rendszeres gyümölcs- és zöldségfogyasztást nagyon fontosnak tartom, emellett naponta több
órát sétálok a friss levegõn,
és gyakran szellõztetünk a
lakásban. A réteges öltözködést is betartom, hiszen ezzel is hozzájárulhatok a
meg fázás elkerüléséhez.
Már évek óta beadatom magamnak az influenza elleni
védõoltást, és eddigi tapasztalataim szerint be is válik,
nem kapom el a betegséget.

Mátyás
Árpád

Nem vagyok gyakran beteg,
és próbálom is megõrizni
egészségemet. Négy-öt éve
adatom be magamnak az
influenza elleni védõoltást,
és szerintem használ is,
ugyanis nem mostanában
voltam beteg. Rendszeresen
járok orvoshoz ellenõrzésekre, így is próbálom elejét
venn a bajoknak. Amennyire
tudom, próbálom betartani
az egészséges életmód szabályait. Ilyenkor télen sok
gyümölcsöt fogyasztok,
egyéb vitaminokat nem szedek.A kórokozók ellen fontos az erõs immunrendszer
is, ezért arra kell törekedni.

Simon
Ernõné

Sokat vagyok a friss levegõn
télen is, és rendszeresen sokat sétálok. Úgy gondolom,
az egészséges életmódhoz
ezek is hozzátartoznak. Vitaminokat is fogyasztok, ilyenkor a téli idõszakban különösen. Gyümölcsöt naponta
eszem, és különféle gyógyteákat iszom betegségmegelõzés céljából. Sokat utazom
tömegközlekedési eszközön,
így eléggé ki vagyok téve a
kórokozók veszélyeinek, de
szerencsére elkerülnek. Nem
betegszem meg gyakran, az
influenza sem szokott elérni,
így védõoltást sem adatok be
magamnak.

Molnárné
Vargyai
Tünde
Pedagógusként fokozottan
veszélyeztetett vagyok, fõként influenzás idõszakban. A
kórokozók elleni védekezésnek több formáját alkalmazom, így például sûrûn mosok kezet, és rendszeresen
szedek vitamint. Vegetáriánus vagyok, így a sok gyümölcs és zöldség fogyasztása
egész éven át a mindennapjaimhoz tartozik. Nem vagyok beteges, de sajnos egy
évben egyszer azért elér az
influenza. Általában a téli
nagy hideget átvészelem betegség nélkül, és csak február-március körül keveredek
bele az influenzába.

Az INFLUENZA megelõzhetõ VÉDÕOLTÁSSAL

Alternatív gyógymódokról orvosi szemmel

Novembertõl kérhetõ a háziorvosoktól a hazai gyártású, háromkomponensû, szezonális, a kockázati csoportba tartozók
számára térítésmentes influenza elleni védõoltás. A vakcina a
2009-es H1N1, továbbá a H3N2 altípusú influenza A és az influenza B vírus idei szezonban várhatóan cirkuláló törzsei ellen
nyújt védelmet. A védõoltást a hat hónaposnál idõsebb krónikus betegeknek, 65 éves kor fölött az egészségeseknek is
javasoljuk. A várandós nõknél gyakoribb lehet a súlyos lefolyású influenza, ezért számukra idén is különösen fontos az
oltás, amely elölt vírust tartalmaz, biztonságos és hatásos. A
vakcina beadása (akár a tervezett várandósság elõtt is) nemcsak a várandós nõt védi, hanem születés után még körülbelül fél évig a gyermek is védett lesz. Az idén is ajánljuk az
egészségügyi dolgozók védõoltását. Az influenzát vírus okozza. A vitaminok szedése és az immunrendszer erõsítése természetesen hasznos, de a betegség megelõzésének leghatékonyabb módja a védõoltás. Emellett gyakori kézmosással,
helyes zsebkendõhasználattal, a zsúfolt helyek és az influenzás betegekkel való érintkezés elkerülésével mindannyian tovább csökkenthetjük a megbetegedés kockázatát addig is,
míg megkapjuk az oltást. A járványos idõszak elõtt adott
védõoltás csökkenti a betegség elõfordulását, enyhíti a tüneteket. Az elmúlt évtizedek tapasztalatai szerint az influenza
elleni védõoltásnak nincsenek komolyabb szövõdményei, csupán enyhe helyi reakciót és hõemelkedést okozhatnak. A
védõoltással nemcsak magát, hanem környezetét is védi a
fertõzéstõl. Az influenza elleni védõoltással kapcsolatban további információért forduljon bizalommal háziorvosához és intézetünkhöz!

November 23-án hallgathatták meg az érdeklõdõk dr.
Schrott Olga Megelõzés vagy gyógyítás orvosi szemmel
címû elõadássorozatának elsõ részét az érdeklõdõk. A
doktornõ háziorvos, sebész, gasztroenterológus az immunrendszerrõl és az immunerõsítés alternatív megoldásairól tartott kimerítõ elõadást. Szó volt arról, hogy menynyire fontos az immunrendszerünk, milyen védelmi vonalakkal rendelkezik, és a mindennapi életben milyen káros tényezõknek van kitéve. Beszélt arról, hogy milyen
károkat okozhat szervezetünkben a túlzott cukorfogyasztás, helyette milyen édesítõszereket fogyaszthatunk, továbbá, hogy mi a stressz, hogyan tudjuk stresszmentesebbé tenni életünket. Elhangzott olyan elgondolkodtató
információ is, hogy 1980 óta az asztmás, allergiás esetek
száma 250%-kal növekedett, hogy évente folyamatosan
néhány százalékkal növekszik az 1-es típusú cukorbetegségben és egyéb autoimmun-betegségekben szenvedõk
száma. Immunrendszerünk erõsítését úgy tudjuk elérni,
hogy fokozzuk az anyagcserét (sok mozgással), a megfelelõ idõtartamú alvással, különbözõ kozmetikai szerekkel
(hogy nem tesszük ki bõrünket közvetlenül az idõjárás hatásainak), valamint célzott hatóanyag bevitelével. A doktornõ elõadásában hangsúlyozta: az alternatív gyógymódokat, a természet patikáját használhatjuk gyógyszeres
kezelés mellett – egy idõ után ezáltal csökkentve a gyógyszeradag bevitelét. A legközelebbi elõadás 2012. január
elején kerül megtartásra a mûvelõdési központban.
»LA

SÁRVÁRI, CELLDÖMÖLKI KISTÉRSÉGI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET
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Újabb döntetlen a csehek ellen
Celldömölki VSE-Swietelsky-Wewalka –
Lokomotiva Vrsovice Aquecon Praha
(cseh) 5-5. – Celldömölk, férfi Szuperliga asztalitenisz-mérkõzés, vezette: Kovács, Bencsik.
Páros: Fazekas, Kriston–Vrablik, Bardon
3:1 (5, -8, 12, 7). Könnyebben sikerült
megnyerni a párost, mint az elsõ
mérkõzésen. (1-0). Egyéni, 1. kör: Szita
– Bardon 2:3 (-5, 10, -9, 5, 7). Nagyot
küzdött Szita, de a végén a nagyobb
rutin döntött (1-1). Fazekas–Duspiva
3:0 (4, 4, 9). A csehek harmadikja nem
fejtett ki nagy ellenállást (2-1).
Kriston–Vrablik 1:3 (-7, 10, -5, -3).
Kriston lelketlenül, és gyengén játszott
(2-2). 2. kör: Fazekas–Bardon 0:3 (-9, 2, -6). Fazekas produkciója sem volt
meggyõzõ, tudása alatt teljesített a
celli (2-3). Szita–Vrablik 2:3 (-4, 6, 11, 12, -9). Szita ismét remekelt, de Vrablik a végén jobb volt (2-4). Kriston–Duspiva 3:0 (5, 7, 6). A kötelezõt
félgõzzel is hozta Kriston (3-4). 3. kör:
Fazekas–Vrablik 1:3 (7, -8, -1, -7). Fazekas ezúttal is gyengélkedett, így a hazaiak elveszítették az esélyt a gyõzelemre (3-5). Kriston–Bardon 3:2 (-8, 5,
-8, 4, 9). Kriston nehezen indult be, de
átérezve a meccs súlyát, nagyot hajrázott. (4-5). Szita–Duspiva 3:0 (7, 8, 4).
Szita gyõzelme megérdemelt volt, és
azt jelentette, hogy legalább a döntetlent kiharcolta a Celldömölk (5-5).
Gyõztek: Kriston 2, Fazekas 1, Szita 1,
Fazekas- Kriston, illetve Vrablik 3,
Bardon 2.

Idegenben is
megállíthatatlanok
Gyõrújbarát – Celldömölki VSE-Vulkán
fürdõ 21-24 (9-11). – Gyõrújbarát, vezette: Tari, Bandróczky.
CVSE: SZABÓ – FARKAS B. 2, Füzfa 1,
Kazári 1, Németh 3, SZOMORKOVITS 1,
GÕCZE 10/5. Csere: Balogh (kapus),
VLASICH, FARKAS A. 6, Recse, Freiberger. Edzõ: Salamonné Csótár Adrienn.
A magabiztosan kezdõ celliek már a
találkozó elsõ felében jelentõs elõnyre
tettek szert. A hazaiak a félidõ végére
kissé felzárkóztak, így kétgólos CVSE
elõnnyel vonultak a szünetre a csapatok. A második játékrész elején még
tartott a gyõrújbaráti lendület, de a
celldömölkiek még idõben összeszedték magukat, és megérdemelt gyõzelmet arattak.
»CSUKA L
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Celldömölki VSE-Swietelsky-Wewalka Szombathelyi AK 10-0. – Celldömölk,
férfi asztalitenisz Extraliga-mérkõzés,
vezette: Rosta, Segyevi.
Páros: Fazekas, Kriston–Fixl, ifj. Szarka
T. 3:0 (6, 8, 6). A celldömölki kettõs
könnyedén hozta a kötelezõt. (1-0).
Egyéni, 1. kör: Kriston–Fixl 3:1 (-7, 10,
11, 4). Kriston nem volt kirobbanó formában, de rutinja segítette (2-0). Szita–Németh 3:0 (9, 7, 7). Szita végig
kézben tartotta a meccset, és magabiztosan nyert (3-0). Fazekas–ifj. Szarka
T. 3:1 (4, -8, 2, 12). Fazekas alaposan
megizzadt a sikerért. (4-0) 2. kör: Kriston–Németh 3:0 (7, 7, 5). Kriston ezúttal könnyedén gyõzött (5-0). Fazekas–Fixl 3:1 (8, 7, -6, 6). Fazekas hullámvölgye tovább tartott, játéka meszsze elmaradt attól, amire ténylegesen
képes. Szerencsére ezúttal ennyi is
elég volt a gyõzelemhez (6-0). Szita–ifj.
Szarka T. 3:0 (6, 4, 5). Szita megint ellenállhatatlan volt (7-0). 3. kör: Fazekas–Németh 3:0 (6, 3, 10). Ezúttal nem
kellett „megszakadnia” Fazekasnak (80). Kriston-ifj. Szarka T. 3:0 (7, 8, 11).
Hiába küzdött nagyot Szarka, nem tudta megnehezíteni Kriston dolgát (9-0).
Szita–Fixl 3:1 (2, -9, 8, 9). A nagyobb
tudás döntött (10-0).
Bajnoki mérkõzések
NB II. ATC Tokod – CVSE-SWIETELSKYWEWALKA II. 5:13
Benák András 4, Ölbei Péter 4, Lukács
Balázs 2, Teket Attila 1, Benák–Ölbei és
Lukács–Teket párosok.

A hazaiak nagyon küzdöttek, de a végén érvényesült a papírforma, gyõztek
a celliek.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA II. – E.
Csákvár TC 9:9
Benák András 4, Ölbei Péter 4, Benák–Ölbei páros.
Ketten kilencet nyertek, a csapat másik
fele adós maradt a gyõzelemmel, így
meglepetésre egy ponttal távozott a
Csákvár.
NB III. Kõszegi AK – CVSE-SWIETELSKYWEWALKA III. 0:18
Fehér László 4, Tarr Sándor 4, Máthé
Gyula 4, Tamás László 4, Fehér - Tarr és
Máthé - Tamás párosok.
A jobb erõkbõl álló celliek legázolták az
egyébként lelkes Kõszeget.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA IV. – Zalakomár ESE 6:12
Szabó Ferenc 3, Talián Csaba 1,
Mogyorósi Erik 1, Jakus Tamás 1.
A tartalékos cellieknek nem volt esélye
az élmezõnyhöz tartozó Zalakomárral
szemben.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA III. – Zalakomár ESE 15:3
Fehér László 4, Tarr Sándor 4, Máthé
Gyula 3, Tamás László 2, Fehér–Tarr és
Máthé–Tamás párosok.
A celliek legázolták a jó erõkbõl álló
Zalakomárt.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA IV. – Hévíz
SK II. 11:7
Teket Attila 3, Szakács László 3, Szabó
Ferenc 2, Mogyorósi Erik 2, Teket– Szabó páros.
Nagyon fontos pontokat szerzett a hazai csapat.
»CSUKA LÁSZLÓ

Tisztelgés a Császár elõtt
Azt hiszem, sokunk nevében mondom, hogy nagy veszteségként éltük meg
Albert Flórián, az egyetlen magyar aranylabdás halálát. Figyelemmel kísértem a tévén a gyászszertartást, visszaemlékeztem kamaszkori focimeccsekre, mikor még ereje teljében láthattam a pályán. Majd eszembe jutott valami. Tán tíz-tizenöt éve lehetett, mikor munkám Budapestre szólított. Fásultan
ücsörgõ emberek közt utaztam a metrón, mikor a Stadionok megállónál felszállt Albert Flórián. Volt ülõhely, de nem ült le, megállt az ajtó közelében.
Csak egy pillanatig haboztam, megszólítsam-e. Köszönésemre kezét nyújtotta, majd mosolyogva hallgatott végig, hogy amióta eszemet tudom, a
Fradinak szurkolok, legkisebb fiam pedig nagy emberek aláírásait gyûjti, no
persze nem válogatás nélkül… Kérésemre újabb mosoly volt a válasz és már
írta is a dedikációt. „LACUSNAK EMLÉKÜL: Albert Flórián”. Megköszöntem és
le kellett szállnom.
Most bizonyára már egy égi magyar válogatott – égi világválogatott meccsen
õrjíti meg a védõket, Puskással, Bozsikkal, és az aranycsapat többi tagjaival,
akikkel ha egy korosztályban él, biztos köztük van a helye. Örülök, hogy ilyen
rövid idõre is találkozhattam vele, gyermekem õrizheti aláírását. Nyugodjék
békében!
»RO-LÓ
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Eredményes õszi szereplés
Celldömölki VSE – Kõszeg 1–0 (1–0)
Celldömölk, 150 nézõ, Vas megyei labdarúgó-bajnokság, 14. forduló. 2011.
november 19.
Vezette: Hollósi Gábor (Papp János, Hittaller Roland).
Celldömölk: Szíjártó – Mayer, Kazári B.,
Gyõrvári, Velencei T. – Mészáros (Németh II. J. 75. p.), Enyingi, Kocsis, Sebestyén R., – Németh J., Vánkos (Horváth
Dávid 89. p.). Edzõ: Kelemen Kornél.
Kõszeg: Molnár K. – Lintner, Keresztes,
Õry, Neisz – Földesi, Molnár Z., Weltler,
Kiss – Hajós (Szûcs 55. p.), Horváth Á.
Edzõ: Neudl Gábor.
Góllövõ: Sebestyén Roland (10. p.).
Király SZE – Celldömölki VSE 0–2 (0–0)
Szombathely, Vas megyei labdarúgóbajnokság, 15. forduló. 2011. november 26.
Vezette: Takács Ryan Lee (Boda György,
Kovács Jenõ).
Király SZE: Nagy G. – Kiss, Kovács, Sásdi,
Ács (Pörge 66. p.) – Putz (Bolfán 46.
p.), Topor, Hajmási, Tóth – Hujber, Simon (Fazekas 55. p.). Edzõ: Horváth
Levente.
Celldömölk: Szíjártó (Szalay 89. p.) –
Sebestyén R., Kazári B., Györkös,
Velencei T. – Mészáros, Gyõrvári, Enyingi (Teveli Bálint 88. p.), Kocsis (Ambrus
R. 90. p.) – Németh J. (Horváth D. 85.
p.), Vánkos (Németh II. J. 75. p.). Edzõ:
Kelemen Kornél.
Góllövõk: Kazári Barnabás (53. p.) és
Németh József (60. p.).
A vártnál is biztosabb elõnnyel (9 pont)
végzett az õszi tabella élén a Celldömölk, ezért mindenképpen dicséret illeti. Az elsõ fordulóban Rábapatyon elszenvedett vereség után 14 fordulón
keresztül nem talált legyõzõre a csapat,
a 12 gyõzelem mellett két döntetlen áll
a mérlegen, a legtöbb gólt mi rúgtuk,
illetve a legkevesebb gólt mi kaptuk.
Erre mondják, hogy meggyõzõ fölény,
nem is lenne semmi hiányérzet, ha
mindehhez nemcsak idõszakosan társult volna jó játék, úgy ahogy történt a
Kõszeg elleni utolsó hazai meccsen is. A
Kõszeg egy nem mindennapi sorozattal

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

a tarsolyában érkezett Cellbe, az utolsó
hét mérkõzésébõl hat végzõdött 1-1-re,
a hetedik csak azért nem, mert azt „elvétették”, és nyertek 1-0-ra hazai pályán a Vép ellen. Ilyen elõjelek után talán nem meglepõ, de benne volt ebben
a meccsben is az egy-egy gólos döntetlen. Nagy játékkedvvel kezdett a Cell, a
reméljük csak egy darabig utolsó NB IIIas meccsünkön tavasszal is vendégszereplõ Kõszeg ellen, mindkét keretben
9-10 játékos maradt egyébként tavaszról. A gól nem is váratott soká magára,
az ellenfél térfelének közepérõl
Németh József ívelt be egy szabadrúgást, Gyõrvári Gábor középre fejelte azt
és a berobbanó Sebestyén Roland sodorta a vendégek kapujába a labdát. A
gól után is még egy jó negyedórán keresztül a hazaiak uralták a meccset, de
újabb gólt nem értünk el, és mint
ahogy az lenni szokott, egyre kiegyenlítettebb lett a játék, mígnem a második félidõ közepe, vége felé kétszer is
szerencsésen menekültünk meg az
egyenlítõ találattól. Hozzá tartozik az
igazsághoz az is, hogy a játékvezetõi
hármas többször is feladatának érezte a
didergõ nézõk adrenalin-szintjének
emelését avval, hogy minimum kérdõhely

csapat

NÉMETH JÓZSEF, A CSAPAT HÁZI GÓLKIRÁLYA

jeles lesálláson állította meg a kitámadó vendégek ellen meglóduló cellieket.
Az õszi szezon utolsó meccsére Szombathelyen került sor, a Király Szabadidõsport Egyesület elleni kétgólos gyõzelem szép befejezése volt a szezonnak. A folytatásra sokat kell várni, egy
tél választ el minket tõle.
»DOTTO
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15

9

2

4

27

18

9

29

3.

RÁBAPATYI KSK

15

8

5

2

29

12

17

29

4.

BÜKI TK

15

8

2

5

30

21

9

26

5.
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15

8

2

5

25

21

4

26

6.
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15

6

4

5

23

20

3

22

7.

KÕSZEGI SK

15

5

7

3

17

19

-2

22

8.

VÉP VSE

15

5

6

4

20

13

7

21

9.

KEMENESMAGASI SE

15

5

3

7

14

19

-5

18

10.

RÁBATÓTFALUI SE

15

5

3

7

20

27

-7

18

11.
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15

4

6

5

26

25

1

18

12.

PECÖL KMSE

15

4

3

8

15

39

-24

15

13.

KIRÁLY SZE

15

3

4

8

15

20
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13

14.

NÁDASD KSE

15

3

3

9

22

29

-7

12

15. TANAKAJDI TC

15

3

3

9

16

30

-14

11

16. KEMENESALJA FC

15

1

6

8

14

24

-10

9

megjegyzés

(-1 pont)
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Még nem tudja, hol tartsa záróbuliját?
Szeretettel várjuk
Borgátán
a Kisvendéglőben!
Hozza magával zenészét, DJ-jét, a finom
ételekről, italokról mi gondoskodunk!
Önnek csak a szórakozás marad!
Étkezési utalványt, üdülési csekket elfogadunk!”

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:
06 20/337-1864
06 70/334-8167
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Manikűr • Pedikűr
Kéz- és talpmasszázs
a Vulkán Gyógy- és Élmény fürdőn lévő szalonomban vagy az Ön otthonában!

Gondoljon a téli időszakban megterhelt végtagjaira és vegye igénybe
szolgáltatásaimat! Egyedülálló kínálattal és meghosszabbított
nyitvatartással várom kedves vendégeimet!

• Kéz- és lábápolás • Műkörömépítés
• Talp és kéz-reflexológia
Időpont egyeztetés: +36 20/2650-194. Hívásra házhoz is megyek!
Karácsonyra lepje meg szeretteit ajándékutalvánnyal!

Unger Zsófia
Autósbolt és utánfutó kölcsönzés
Celldömölk, Szomraky u. 3.
tel: 06 95/6420—540
mobil: 06 70/332—5674

Karácsonyi akció!
Vásároljon 3 és 5 ezer Ft-os ajándékutalványt
szeretteinek, ismerőseinek, amellyel a 2012-es
évben 15% kedvezménnyel vásárolhat nálunk,
bármely nem akciós terméket.
További ajándékötletek ill. részletek az üzletben.
Ezúton szeretnék kellemes ünnepeket ill.
sikerekben gazdag boldog új évet kívánni
minden régi és új ügyfelemnek!

