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Boldog karácsonyt! Boldog karácsonyt! 



� SHOP szolgáltatások
� Online telefontöltés
� Autópálya-matrica eladás
� Bankkártyás fizetés

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

TANKOLJON MINDIG OLCSÓBBAN!
A Kolozsvári úti üzemanyagkúton 95-ös, E 85-ös benzin és diesel

üzemanyagok valamint autógáz LPG egész évben kedvezményes áron!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog újévet kívánunk vásárlóinknak! 

A 2012. évben is szeretettel várjuk Önöket Üzemenyagtöltő állomásunkon!
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„Én természetesen itt maradok Celldömölkön…”

Negyven év munkában, a közigazgatásban
eltöltött idõ… Van mire visszatekinteni.
Nagy változások történtek az elmúlt idõ -
szakban a magyar közigazgatásban. A kez-
detekrõl, a kihívásokról, változásokról, egy-
szóval az elmúlt negyven évrõl beszélget-
tünk Baranyai Attiláné dr.-ral, a város jegy -
zõ jével, nyugdíjba vonulása alkalmából.

– Köcskrõl származom, az általános iskolát
Egyházashetyén, a középiskolát Szombat he -
lyen, a közgazdasági szakközépiskolában vé-
geztem, pénzügyi tagozaton. Érettségi után
lehetõségem lett volna rögtön elhelyezked-
ni a közigazgatásban, de idõközben felvéte-
liztem a jogi egyetemre, és mivel elõször fél
pont híján lemaradtam, átmenetileg mun-
kába kellett állnom. Így kerültem a Vas
Megyei Gabonaforgalmi Vállalathoz, a cell-
dömölki malomba. A következõ évben egy-
szerre vettek fel az Államigazgatási Fõ is -
kolára és a Pécsi Tudományegyetem Állam-
és Jogtudományi Karára. Az utóbbi mel lett
döntöttem. Az egyetem elvégzése után kel-
lett valójában az eredeti elképzelésemnek
megfelelõ pályára állni, a közigazgatásba,
ekkor kerültem a tanácsi rendszerbe Egy há -
zas hetyére gyakornokként. A szomszédos
fa luban, Kissomlyón viszont hamarosan
nyug díjba ment a VB-titkár, és engem egy
féléves gyakorlat után úgymond mélyvízbe
dobtak: átkerültem a he lyé re. Idõközben VB-
titkári feladatokat láttam el Dukán is, he-
lyettesítõként. A 70-es évek közepén egye-
sítették a községeket, és Jánosházához csa-
tolták a településhez közel lévõ falvakat.
1976-ban mentem férjhez, de augusztustól
áprilisig még kijártam Kissomlyóra, majd
1977 áprilisában kerültem a Celldömölki
Nagy községi Tanács titkárságára, Limpár
József tanácselnöksége, illetve Kovács Ká -
rolyné dr. Julika néni VB-titkársága mellett.
Akkoriban a tanácsi rendszer mûködött 40
fõs testülettel, amely negyedévente ülése-
zett, valamint volt egy operatív irányító tes-
tület, az ún. Végrehajtó Bizottság, õk a  napi
dolgokat intézték. 1979. január 6-án  lettünk
város, ekkor meg szûntek a járások, és átköl-
töztünk a nagyközségi tanács épületébõl
(mai nagyposta) a volt járási hivatal épü -
letébe (volt pol gármesteri hivatal). Azó ta fo-
lyamatosan Celldömölkön dolgoztam. 
»Milyen változásokat hozott ez az idõszak?
– A magánéletemben hozott nagy változást,
hiszen ebben az évben született elsõ gyer-
mekem, Attila – a várossá válásunkat követõ
költözésben is már Õt várva vettem részt,
majd egy rövid otthon töltött idõ után visz-
szatértem a munka világába, hiszen várossá
válásunkkal nem kisebb feladatok vártak
ránk, mint a település közmûellátottságának
(gáz, szennyvíz) kiépítése. Tíz évvel késõbb
pedig, a rendszerváltás idõszakában született
második gyermekem, Bálint. Õ alig egyéves
volt, amikor megkerestek az akkor többség-
ben lévõ kereszténydemokrata–MDF-es kép-
viselõk és Makkos István polgármester, hogy

vállaljam el a jegyzõi feladatok ellátását. Az
októberi választások után ugyanis kinevezték
dr. Tömböly Tamást jegy zõnek, de õ a távo-
zás mellett döntött. Így 1991. februárban
kezdtem meg jegyzõi tevékenységem, gya -
korlatilag húsz évet dolgoztam ebben a
mun kakörben. Ez ismét komoly változásokat
hozott, sõt, a korábbinál jóval nagyobbakat,
hiszen ebben az idõszakban épült ki napjaink
közigazgatása, lépett hatályba az önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény.
»Milyen feladatok vártak Önre és munkatár-
saira?
– Az önkormányzati törvény alapján lebo-
nyolítottuk az állami vagyonból az önkor-
mányzatot illetõ vagyonelemek átadás-át-
vételét – ez egy óriási feladat volt, hiszen
ide tartozott a költségvetési üzemek, vala-
mint a tanácsok által alapított gazdálkodó
szervezetek vagyona, a lakosság szükségle-
teit kielégítõ közmûvek, intézmények mû -
ködését szolgáló vagyon, bérlakásállomány,
stb. A vagyonátvétel után ezen vagyonele-
mek mûködtetését kellett megszerveznünk.
Sok mindent át kellett gondolnunk, pl. a ví-
ziközmû-vagyon üzemeltetését átadtuk a
Vas  Megyei  Víz-  és  Csa tor na mû  Rt.-nek,
majd egy idõ után azt vettük észre, hogy
mivel a legkeletibb pontja vagyunk ennek a
mûködtetõ rendszernek, ide nem jutott pénz
a felújításra, karbantartásra. 1995. körül
dön tött úgy a képviselõ-testület, hogy ma-
gunkhoz vesszük a sorsunk irányítását, és
megpróbálunk kilépni. Ekkor hoztuk létre a
Cellvíz Kft-t, megteremtettük az önálló mû -
kö dési feltételeket. Ugyanígy igyekeztünk
kialakítani a távhõ-üzemeltetést és a hulla-
dékszállítást. Szempont volt, hogy egészben
vagy részben önkormányzati hatáskörben
maradjon a feladatellátás, és minél inkább a
lakosság érdekeit szolgálja. Úgy gondolom,
ezt a célt sikerült elérnünk, hiszen azzal,

hogy önkormányzati tulajdonban lévõ gaz-
dasági társaságok végzik a feladatellátást, a
lakossági díjakat sikerült a ténylegesen fel-
merülõ költségekre alapozottan megállapí-
tani. Természe te sen így az állagmegóvásra,
fejlesztésre is ügyelni tudtunk, továbbá az
sem közömbös, hogy az e tevékenységekbõl
esetlegesen képzõdõ eredmény az önkor-
mányzat költségvetését segíti. Úgy tûnik, a
húsz év alatt kialakított rendszert nem sike-
rült minden önkormányzatnak a jó gazda
gondosságával üzemeltetni, ezért megindult
a húsz évvel ezelõtt lebontott vagyonele-
mek ismételt állami tulajdonba vételével
kapcsolatos eljárás. 
»2012-tõl újabb nagy változások elé néz a
közigazgatás…
– Valóban. A jegyzõi hatáskörök jelentõs ré-
sze, így elsõsorban a körzetközponti, már
eddig is állami feladatellátást szolgált, an-
nak finanszírozásához nem sok köze kellett
volna, hogy legyen eddig sem a székhely-
település önkormányzatának. Úgy tûnik, ez
a probléma a közigazgatás átszervezése
kapcsán a jövõ évben, de legkésõbb 2013.
január 1-tõl orvoslást nyer, ezeket a hatás-
köröket a körzetközpontokban állami alkal-
mazottak fogják gyakorolni. Folyama to san
épül ki azoknak a feltételeknek a rend-
szere, ame lyek biztosítani tudnak egy kör-
zetközponti ellátást. A közigazgatás teljes
megújulás elõtt áll, ez a jelenlegi struktúrá-
ban is komoly változásokat fog jelenteni. 
»A másik nagy terület az intézményrendszer.
– Nagyon büszke vagyok arra, hogy úgy kö-
szönök el, hogy valamennyi intézményünk
felújított állapotában van, kivéve a gimnázi-
um épületét. Az elmúlt években felújításra
került a bölcsõde, az óvoda épületei, az ál-
talános iskola, korábban új helyre költözött
a zeneiskola. 
»Pályája során mi nyújtott emberileg leg-
többet az Ön számára?
– Emberileg legtöbbet a hátrányos hely-
zetûek sorsa adott. A napnak szinte minden
szakában – még otthon is – azzal foglalko-
zom, hogy mi lesz velük. Mi lesz azokkal,
akik 28500 forintból élnek, és kikapcsolják a
közszolgáltatásaikat, esetleg elárverezik a
házukat… Celldömölkön is jó néhány ilyen
sorsú ember van. Nekik már a szociális háló
sem segít, sajnos én sem tudok. Ezeket az
eseteket egyre többször személyes kudarc-
ként élem meg. 
»Fiatalon vonul nyugdíjba. Milyen tervei
vannak a jövõre vonatkozólag?
– Én természetesen itt maradok Celldö möl -
kön, a kollégáknak is azt mondtam, hogy ha
bármi van, hívjanak nyugodtan, jövök, segí-
tek. De most kell egy-két hónap, amíg leü-
lepednek a dolgok, ezt az idõszakot a csalá-
domnak szeretném szentelni. Van egy egyé-
ves unokám, akit fõként hétvégeken láttam
eddig, de most szeretnék több idõt vele töl-
teni, kicsit talán pótolni azt az idõt, amit a
gyermekeim kiskorában elmulasztottam.

»LOSONCZ ANDREA

Beszélgetés a város nyugdíjba vonuló jegyzõjével
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Év végétõl már váltható területi jegy a horgásztóra
Lassan lezárul a horgásztó helyzetérõl
kialakult vita a Vas Megyei Hor gász szö -
vet ség és a Celldömölki Önkormányzat
között. Aláírt szerzõdés ugyan még
most sincs, de a felek békés úton ren-
dezik a kialakult helyzetet. Az üzemel-
tetés részleteirõl a leendõ üzemeltetõt,
a Városgondnokság igazgatóját, Bakó
Istvánt kérdeztük:
– Egyeztettünk a Vas Megyei Kormány -
hi vatal Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal  horgászati  fõfelügyelõjével.
Hoz zá azért fordultunk, hogy leendõ
üzemeltetõként biztosítani tudjuk a
folytonosságot. Területi jegy vásárlásá-
ra három helyen biztosítunk lehetõsé-
get Celldömölkön: a Tourinform Iro dá -
ban kinn a fürdõn (Sport u. 8.), a Dínó
Horgászboltban (Dózsa György u. 25.),
illetve a Városgondnokságon (Temes -
vár u. 16.). 
»Milyen feltételekkel lehet majd hor-
gászni a Téglagyári tavon?
– Terveink szerint háromféle területi
jegyet fogunk árusítani, melyekbõl
csak az vásárolhat, aki állami jeggyel
rendelkezik (tó-üzemeltetõként ezzel
mi nem foglalkozunk). Napijegyben,
tíznapos jegyben és éves jegyben gon-
dolkodunk. Az éves jegy elõrelátható-
lag 18-20 ezer forintba fog kerülni, és
ebbõl lejönnek még a különbözõ ked-
vezmények: a 14 év alattiakat illetve a
70 év felettieket fogja kedvezmény
megilletni, valamint a város és a hor-
gászszövetség közötti megállapodás
értelmében 20%-os kedvezményt kap-

nak a megyei horgászszövetség tagjai.
A jegyárak így valószínûleg – típustól
függõen – 3.000-3.500 forinttól 20.000
forintig alakulnak majd. Már dolgozunk
a horgászrend kialakításán, ami többek
között azt is meghatározza, hogy hány
bottal lehet horgászni, hány darab ne-
mes halat illetve mennyi egyéb halat
lehet elvinni. 
»Hányszor lesz haltelepítés?
– Szándékunk szerint háromszor bizto-
san,  de  azzal  is  kacérkodunk,  hogy
négyszer telepítünk halakat (elõször
márciusban). A telepítések idõpontját
nyilvánossá tesszük, pontyok, keszeg-
félék és ragadozók kerülnek a tóba, 12
mázsa ponty, 6-7 mázsa körüli keszeg-
féleség, a tó méretét és halmennyisé-
gét  figyelembe  véve  hozzávetõleg
1.000 darab ragadozó, elsõsorban sül -
lõ. A készülõ horgászrend mindazt fog-
ja tartalmazni, amit egy horgásznak
meg kell tennie, hogy a tavon hor-
gászhasson.  Elsõdleges  célunk  nem
az, hogy a tó üzemeltetõje és a horgá-
szok között ellenséges viszony alakul-
jon ki, hanem az, hogy a tavat és hor-
gászatot nyíltan, közös érdek mellett
tudjuk kezelni. Üzemeltetõként azon
leszünk, hogy korrekt szabályok betar-
tása mellett mindenki örömét lelje a
horgászatban. A horgászati rend egy-
részt kifüggesztésre kerül a tó környé-
kén, másrészt mindenki megkapja a
területi jegy mellékleteként. Ennek be-
tartását több vizsgázott halõr fogja
majd ellenõrizni. »LA

Hamarosan új helyen fogadja

ügyfeleit a távhõszolgáltató

Befejezésükhöz közelednek a város-
központ-rehabilitációs pályázat har-
madik és negyedik ütemének mun-
kálatai. Ezek: a mûvelõdési központ-
ban található mozi kialakítása és a
volt tûzoltóság épületének felújítása.

– A mozit illetõen a mûszaki átadás
lezárására december közepén került
sor, ez azt jelenti, hogy a szerkezet
összeállt, de még nincs kipróbálva.
A kipróbálása – a tervek szerint – a
két ünnep között lesz. Az új mozi-
ban kétfajta vetítési lehetõség ke-
rült kialakításra, az egyik a klasszi-
kus nagytekercses, filmszalagos ve-
títési technológia, a másik pedig a
DVD-s vetítési lehetõség. Ma már a
fejlõdés egyre inkább a digitális
irányba visz, egy ilyen gépnek a be-
szerzése 30 millió forint körüli érték,
ezt azonban most nem vásároljuk
meg – nyilatkozta lapunknak Dum -
mel Ottó, a polgármesteri hivatal
mûszaki osztályvezetõje.
Befe je zõ dött a volt tûzoltóság épü-
letének mû szaki átadása is. A tervek
szerint január elején átköltözik a
Cellenergo Kft., és valószínûleg ha-
marosan itt fogadja majd ügyfeleit a
HUKE Kft. és a Kemenesvíz Kft. is. A
két épület avatására várhatóan ja-
nuárban kerül sor.

»LOSONCZ ANDREA

2012-tôl emelkedik a víz- és csatornahasználati díj
November 30-án tartotta soros ülését
városunk képviselõ-testülete. Az ülé-
sen többek között szó esett az önkor-
mányzat 2012. évi pénzügyi koncep -
ció járól, rendeletmódosításokról és szá-
mos lakossági ügyrõl.
A képviselõ-testületi ülés elején Fehér
László polgármester  köszöntötte  a
meg jelenteket, majd beszámolt a két
ülés között történtekrõl. A napirendi
pontok elõtt több képviselõ is szót ka-
pott, hogy az elmúlt, illetve a közel-
jövõ ben megrendezésre kerülõ progra-
mokról, valamint lakossági kérésekrõl
számoltak be. Söptei Józsefné alpolgár-
mester a Zalaispa Zrt.-vel, valamint az
adventi idõszakhoz kapcsolódó progra-
mokkal kapcsolatban szólt a képvi-

selõkhöz. Ezután Fehér László polgár-
mester beszélt röviden az önkormány-
zati – közigazgatási szféra átalakításá-
val  kapcsolatban,  majd  Futó István
könyvvizsgáló foglalta össze vélemé-
nyét és tanácsait a város pénzügyi kon-
cepciójával kapcsolatban. Ezzel a témá-
val hosszan foglalkozott a képviselõ-
testület, számos hozzászólás és kérdés
érkezett. A  napirendi  pontok  megtár-
gyalása elõtt elfogadták a képviselõk a
lejárt határidejû határozatokat. A 4. na-
pirendi ponthoz kapcsolódóan kapott
szót Piri Balázs, a Kemenesvíz Kft.
ügyvezetõje, aki a víz- és csatornadíjak
2012. január 1-tõl esedékes emelésérõl
beszélt. A díjak a következõképpen mó-
dosulnak: az alapdíj nem változik, a la-

kossági vízdíj 277 forint, a csatornadíj
191 forint lesz nettóban, így a lakosság
594 forintért kapja a víz köbméterét. A
közületi fogyasztóknál a vízdíj 418 fo-
rintra, a csatornadíj 248 forintra emel-
kedik nettóban, így 846 forint lesz a kö-
zületek köbméter díja. Dummel Ottó, a
mûszaki osztály vezetõje két utca for-
galmi rendjének megváltoztatásának
átgondolását javasolja, mivel a Budai
Nagy Antal utca lakói folyamatosan
küzdenek az utcában parkoló autókkal.
A képviselõ-testület a következõ ülésen
tárgyalja az ügyek kidolgozott változa-
tát. A továbbiakban tárgyaltak a képvi-
selõk számos lakossági folyó ügyrõl és
egyéb ügyekrõl.

»CSÁGOLY SZILVIA
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Állampolgári esküJanuártól a Városgondnokság üzemelteti a sportcsarnokokat

A képviselõ-testület döntése eredménye-
képpen eddig az iskolák által mûködtetett
sportcsarnokok kezelése átkerül a Város -
gond nokság üzemeltetésébe. Mindkét
sport csarnokban a délelõtti és a kora dél-
utáni órákban továbbra is elsõsorban is-
kolai testnevelés folyik, és az eddigi gya-
korlatnak megfelelõen elsõséget élvez a
városi sportegyesületek edzési lehetõsé-
geinek biztosítása.

– Ezen túlmenõen továbbra is várjuk azo-
kat a baráti társaságokat, közösségeket,
cégeket, vállalkozásokat, akik eddig bé-
relték a sportcsarnokot. Igyek szünk to-
vábbra is az elmúlt évek gyakorlatát kö-
vetni, és biztosítani számukra a megszo-
kott idõpontokat, pusztán annyi változás

következik be, hogy ezentúl a
Városgondnoksággal (Temesvár u. 16.)
kötnek szerzõdést, és ide fizetik a bérle-
ti díjat – nyilatkozta Bakó István, a sport-
csarnokokat üzemeltetõ Városgond nok -
ság igazgatója. 
»Változnak a bérleti díjak januártól?
– Annyit tudni kell, hogy 2012-tõl növek-
szik a minimálbér, ami a sportcsarnokok-
ban dolgozó személyzetre is vonatkozik.
Ennek következtében indokolt emelni a
sportcsarnokok bérleti díját is, amelyek a
képviselõ-testület dön tése után váltak
érvényessé. Ked vez ményeket lehet ér-
vényesíteni, hiszen minél tovább bérli
valaki a csarnokot, annál nagyobb ked-
vezményben részesül. 

»LA

Összefoglaló a polgárõrség 2011-es évi munkájáról
Év vége felé minden szervezet számot
ad éves tevékenységeirõl és értékeli
saját mûködését. A városunkban 1990
óta mûködõ polgárõrség egyik alapító
tagját és vezetõjét, Lacza Pétert kértük
meg, tekintsen vissza, és pár mondat-
ban számoljon be a szervezetben folyó
éves munkáról.
– A január mindig az újévi vigasságok,
különbözõ farsangi bálok biztosításának
idõszaka. Februárban megtartottuk szo-
kásos közgyûlésünket, ahol az éves
ránk váró feladatok megbeszélésére
ke rült sor. Márciusban megyei, illetve
országos beszámolókon és közgyûlése-
ken vettünk részt. Ebben a hónapban
Megyeri János tagtársunkat a Polgárõr
Emlékérem ezüst fokozatával tüntették
ki, melynek mindannyian nagyon örül-
tünk, hiszen az õ munkájának elismeré-
se kicsit a mi munkánk dicsérete is volt.
Áprilisban a polgárõrség alapítójának,
Kopácsi Sándornak a tiszteletére elne-
vezett, a polgárõröknek járó legmaga-
sabb kitüntetést vehettem át
Budapesten a Celldömölki Polgárõrség

húszéves fennállása alkalmából. A nyá-
ron, júniusban Gyenesdiáson húsz fõvel
részt vettünk az Országos Megyei talál-
kozón, majd a Vas Megyei Polgárõr ve-
télkedõn mérhettük össze „tudásunkat”
a többi polgárõr szervezet tagjaival.
Augusztusban a Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat rendezvényein voltunk je-
len. A nyár folyamán minden tagunk si-
keresen szerepelt az Országos Pol gár õr
Szövetség által elõírt vizsgákon. A már
szinte hagyományosnak mondható
Fogathajtó Versenyt az idén 14 fõvel
biztosítottuk. Szintén augusztusban si-
keresen szerepeltünk Körmenden az if-
jú polgárõröknek szervezett versenyen
is, Bobán szintén a fiatalokat várták a
szervezõk. Szeptember folyamán a fel-
újított általános iskola környékén tevé-
kenykedtünk, segítve a diákoknak és
szüleiknek az új közlekedési rendbe tör-
ténõ mielõbbi beilleszkedést. Nem so -
kára elérkeznek a téli ünnepek, a már
megszokott karácsonyi vásárok biztosí-
tása lesz a fõ feladatunk. Folya ma tosan
részt veszünk a Celldömölki Kistérség

Önkormányzatainak Többcélú Társulása
Társulási Tanácsa által megtartott köz-
biztonsági fórumokon, illetve a Helyi
Polgárvédelmi Iroda szervezésében tar-
tott gyakorlatokon is. Sze retném még
megemlíteni, hogy öt tagtársunk  a  vö-
rösiszap-katasztrófa men tési és helyre-
állítási munkálataiban való kimagasló
helytállásáért miniszteri elismerõ okle-
vélben részesült. Polgár õr ségünk min-
den tagja tevékenyen részt vett ruha-,
és pénzadomány gyûj té sében, mely
adománygyûjtés a vörösiszap- és árvíz-
károsultak polgárõr tagjainak megsegí-
tésére szervezõdött. A posta együtt -
mûködési szerzõdés keretében veszi
igénybe munkánkat, fõ leg a pénzszál-
lítmányok felügyeletére. Na gyon jó a
kapcsolatunk a rendõrséggel, felkéré-
seiknek mindig eleget teszünk. Alap já -
ban sikeresnek ítélem meg a 2011-es
évet. Pillanatnyilag 46 tagunk van, köz-
tük tíz hölgy. Sok társunk már nyugdí-
jas, remélem, hogy az õ helyükben ér-
keznek majd lelkes, kitartó fiatalok,
várjuk õket szeretettel! »TMT

Egy hónappal ezelõtt négy kárpátaljai
magyar tett állampolgársági esküt a
polgármesteri hivatalban, november
22-én újabb, hazánkba települt fiatal-
ember fogadott magyar állampolgár-
ságot. Csula Emil a vajdasági Versecrõl
származik, tizenhárom évvel ezelõtt
települt át Magyarországra, egyetemi
tanulmányai végzése céljából. A pécsi
tudományegyetem esztétika szakának
hallgatója három hónappal ezelõtt köl-
tözött Celldömölkre. A vajdasági fiatal-
ember Fehér László polgármester és
Brennerné Gorza Mária anyakönyvve-
zetõ jelenlétében esküdött fel a ma-
gyar Alkotmányra.

»RA

JANUÁRTÓL AZ ALSÓSÁGI SPORTCSARNOK ÜZEMELTETÉSÉT IS A VÁROSGONDNOKSÁG VÉGZI
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Párosan szép…
Közéleti Kávézóba hívta az érdeklõdõ ket a Cselekvõ  Összefogással  Celldö -
mölkért Egyesület december 8-án, csütörtökön. A Ke  menesaljai  Mûvelõdési
Központ  és Könyvtár elõcsarnokában világbajnok asztaliteniszezõkkel be-
szélgetett Fehér László, az egyesület elnöke. 
Jónyer István az 1970-es években sportágában a világ legeredményesebb
játékosai közé tartozott. Híressé vált az általa kitalált oldalpörgetés, melyet
korábban csak õ tudott. Pá lyafutását a Diósgyõri VTK játékosaként kezdte ti-
zenhárom éves korában, majd a Budapesti Spartacushoz igazolt át, itt ver-
senyzett egészen 1984-es visszavonulásáig. 1975-ben elnyerte az egyéni vi-
lágbajnoki címet. Férfi párosban kétszer lett világbajnok. 1979-ben csapat-
világbajnoki aranyérmet nyert. Az Európa-bajnokságokon két ízben férfi pá-
rosban,  kétszer  pedig  csapatban szerzett aranyérmet. 325-szörös váloga-
tott. 1997-tõl rövid ideig a magyar asztalitenisz-válogatott szövetségi kapi-
tánya volt. Jelenleg a Magyar Asz talitenisz Szövetség alelnöke. Klampár
Tibor a Vörös Meteorban kezdett elõször pingpongozni, majd a Postásban
folytatta. Tehetsége káprázatos volt, szinte berobbant a sportágba. 15 éve-
sen már felnõtt bajnokságot nyert, 18 évesen pedig Jónyer Istvánnal párban
világbajnoki aranyérmet szerzett. Ké sõbb csapat-világbajnoki aranyat és há-
rom Eu rópa-bajnoki címet sikerült elérnie. A sportág fenegyereke az idõ mú-
lásával kicsit lehiggadt, a szöuli olimpián a csodájára járt a nemzetközi saj-
tó, mert bár „csak” 4. lett egyéniben, de ezt 35 évesen érte el, ami egészen
kivételes.  Vezetõedzõként  a  CVSE-Swietelsky-Wewalka extraligás csapatá-
val két bajnoki címet ért el. Jelenleg is a celldömölki együttest irányítja.
A csütörtöki rendezvényen elõször Fehér László méltatta a két világbajnok
életútját és eredményeit. Az est további részében pedig az arany páros me-
sélt el jó néhány sztorit versenyzõi pályafutásuk idejébõl.

»PH

Celldömölkön a város és a térség
szempontjából jelentõs turisztikai be-
ruházások alapkõletételére került sor
2011. december 2-án a Celldömölki
Vulkán Gyógy- és Élményfürdõn.

A JUFA UNGARN Kft. több mint 240 mil-
lió forint támogatást nyert a JUFA ifjú-
sági- és családi szálláshely fejlesztése
a celldömölki Vulkán fürdõ területén
projektre, valamint közel 96 millió fo-
rint támogatást a JUFA kemping fej-
lesztése a celldömölki Vulkán fürdõ te-
rületén az INVENTIO Consulting Cég cso -
port szakmai közre mû ködésével elké-
szített pályázati programra. A több,
mint egymilliárd forintos összértékû
beruházás az Európai Unió támogatásá-
val, az Európai Regio ná lis Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A JUFA UNGARN Kft. a Jugend-  und  Fa -
miliengästehäuser Hol ding GmbH le-
ányvállalata, melyet 2009-ben alapí-
tottak. Az anyacég 44 JUFA vendéghá-
zat üzemeltet Ausz t r i á ban és Német or -
szág ban. A JUFA UNGARN Kft. célja a
hosszú távú osztrák-magyar turisztikai
együttmûködés. 

A Vulkán fürdõn a két alapkövet Fehér
László, Celldömölk Város polgármeste-
re, Gerhard Wendl, a JUFA Ungarn Kft.
ügyvezetõje és Kiniczky István, a Nyu -
gat-Du nán tú li Regionális Fejlesztési
Tanács tagja tették le. Az alapkõletételt
követõ  sajtótájékoztatón  Gerhard
Wendl ügyvezetõ bemutatta a JUFA-
lán cot, Wiedner Rudolf ügyvezetõ pe-
dig a celldömölki kempingfejlesztést:
egy négycsillagos JUFA kemping épül,

74 sátor- illetve lakókocsi férõhellyel,
szociális helyiségeket tartalmazó épü-
lettel, belsõ úttal és infrastruktúrával,
valamint 7600 négyzetméter területen
sportpályákkal, és jelentõs zöldterület-
tel. A sajtótájékoztatón a JUFA Ungarn
Kft. vezetése kivitelezõi szerzõdést írt
alá az alapozási munkálatok elvégzé-
sére. Wiedner Rudolf ügy ve zetõ hang-
súlyozta, hogy a fejlesztési elképzelé-
sek három pilléren nyugszanak: kem-
ping-, szálloda- és fürdõfejlesztés. A
kempingfejlesztéssel  párhuzamosan
kez dõdik és zajlik a szállodaépítés. A
harmadik pillért, amely a fürdõfejlesz-
tés, a legfontosabbnak és az elsõ két
pillér alaperõsítésének nevezte. Fehér
László, Celldömölk Vá ros polgármeste-
re a város fejlõdése szempontjából egy
újabb mérföldkõnek nevezte a projek-
tet, kiemelve az újabb munkahelyek
létesítésének és a helyi turizmus fel-
lendítésének jelentõségét. A JUFA Un -
garn Kft. ez év õszén benyújtotta a Vul -
kán fürdõ területére vonatkozó für dõ -
fejlesztési  elképzeléseit,  amelyek
ügyé ben  már  decemberben dön tés
születhet. »PH

Vulkán fürdõ: Uniós támogatásból szálloda és kemping épül

A Városi Általános Iskola alsósági tag-
iskolája minden évben szervez Mikulás
napi  ünnepséget.  Idén  sem  volt  ez
más ként, ezúttal is az alsó tagozatosok
ké szültek  ünnepi  összeállítással  a
nagy szakállú fogadására. 
Az elsõ, második, harmadik és negye-
dik osztályosok verses-zenés Mikulás -
váró mûsora és a gimnasztika-csoport
bemutatkozása után megérkezett a
sportcsarnokba a délután várva várt
vendége, aki az iskola mind a nyolc
évfolyamát, sõt a jelenleg még óvo-
dás, leendõ elsõ osztályosokat is meg-
ajándékozta.

»RA

Hagyományos Mikulás-
várás Alsóságon



Hagyomány már az adventi idõszak-
ban, hogy a két városrészen, Alsóságon
és Izsákfán karácsonyváró mûsorral kö-
szöntsék és megvendégeljék az idõse-
ket. A megjelenteket Fehér László pol-
gármester, Dr. Kovács Zoltán és Erdélyi
Antal, a részönkormányzatok képvi-
selõi köszöntötték. Fontos, hogy külö-
nös figyelmet szenteljünk nemcsak a
családunkban élõ idõs emberekre, ha-
nem a környezetünkben élõkre is,
akiktõl nem csak tiszteletet, hanem a
mindennapi életünk során is rengete-
get tanulhatunk. Õk azok, akikre min-
dig számíthatunk, mert szükség van a
tapasztalataikra, bölcsességükre. A tör-
ténelmi egyházak képviselõi: Németh

Tamás református, Kerekes Csaba
evangélikus lelkészek és Koltai Jenõ es-
peres az adventi idõszakról, a családi
kötelékekrõl és az idõsek megbecsülé-

sérõl szóltak. Az ünnep közeledtével
egyre fontosabbak  a  lelki  tanítások,
hogy  igazán együtt legyünk, közösen
ünnepeljünk. Álljunk meg egy kicsit,
hagyjunk magunknak idõt az ünnep-
lésre. 
Mivel ez az utolsó rendezvény, ahol
Baranyai Attiláné dr. jegyzõ elköszön-
het a városrész lakóitól, nyugdíjba vo-
nulásának alkalmából Alsóságon egy
kis meglepetéssel készültek számára.
Meghatódva köszönt el a jelenlévõktõl
és elmondta, hogy a 20 év jegyzõi és
35 év közszolgaként eltöltött idõ után
szép emlékekkel búcsúzik majd a mun-
kájától. 

»ILCSIK RENÁTA
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Idõsek karácsonya Alsóságon és Izsákfán

Rockzenészek a gyermekekért
Az adománygyûjtés és a rászorulók
megsegítése nem új keletû kezdemé-
nyezés a Sörgödör életében, hiszen
számos program került már megren-
dezésre a szórakozóhelyen egy-egy
nemes cél támogatása érdekében. Így
történt ez legutóbb is, november 26-án
Rockzenészek a gyermekekért címmel
– immár negyedik alkalommal – jóté-
konysági bulit szerveztek a Sörgö dör -
ben a hátrányos helyzetû gyermekek
megsegítésére.

A programhoz három zenekar –
Csabigél, Velvet Moon és a Great
Escape – csatlakozott, a rendezvény
pedig a Great Escape együttes tagjá-
nak, Illés Attilának az elképzelésébõl
nõtte ki magát valósággá. Az alapgon-
dolatra támaszkodva, a koncerten be-
lépõ fejében gyermekjátékokat vártak
a résztvevõktõl. A rock buli ideje alatt,
illet ve az azt követõen összegyûlt ado-
mányokat a szervezõk két turnusban
ajándékozták a rászorulóknak. Elsõként
a bölcsõdéseket lepték meg, majd de -
cember 6-án a Soltis Lajos Színház ka-
maratermében a színház tagjainak köz -
remûködésével, mikulásváró parti ke-
retében adták át a gyermekeknek az
ajándékokat. Varga Róbert, a Sörgödör
tulajdonosa és az adománygyûjtés fõ -
szer vezõje így értékelte a rendezvényt:
– Rengetegen jöttek el a programra,
több mint 1000 ajándék gyûlt össze,
amely fõként plüssállatokból tevõdött

össze, de társasjátékokat, köny veket
és ruhákat is hoztak be nekünk, me-
lyekkel több, mint 200 gyermeket tud-
tunk megajándékozni. Örömmel kons-
tatálhatom, hogy sikeresen zárult a
rendezvény, és már az ötödik jóté-
konysági akciónk is alakulóban van.
A jótékonysági mûsornak számos kari-
tatív támogatója is volt: a rászoruló
családok kiválasztásában a Népjóléti
Szol gálat Családsegítõ Csoportja segí-
tett, Gulyás Dóri a helyszínen ingyen
frizurát készített a kicsiknek, Major
Tamás fényképekkel dokumentálta az
eseményt, míg a hangtechnikát Szép
Jó zsef, a Starshift Project tulajdonosa
biztosította. 

»VZS

Sikeresen zárult 
az egészség-program
Az Egészség-Õr Egyesület áprilisban Egész -
ségfejlesztési program Celldö möl kön cím-
mel kilenc hónapos sportprogram-soroza-
tot indított városunkban. A projekt célja a
mozgás és egészséges életmód népsze rû -
sí tése volt, mely az alapedzettségre felké-
szítõ tornatermi sportfoglalkozásokkal, di-
namikus jóga, urofittness, úszás gyakorlá-
sával kezdõdött. A résztvevõknek lehe tõ -
sé gük  nyílt  hely ben  mintegy  15  féle
sport ágat, mozgásformát kipróbálni, elsõ -
sorban azzal a céllal, hogy megtalálják
kedvük és lehetõségük szerint azt, mely
közel áll hozzájuk és életvitelük részévé
válhat. A program alapvetõen azokat a
felnõtteket célozta meg, akik nehezen
tudják megoldani a rendszeres testmoz-
gást. A nyári idõszakban lehetõség nyílt
szabadtéri sportok kipróbálására, túrázás-
ra, ezt követõen folytatódtak az aerobic
jellegû és tornatermi edzések, valamint a
jóga. A sportprogramokat elõadások is
kísérték egészséges táplálkozás és élet-
mód témakörben. Az egészségfejlesztési
projekt zárórendezvényére december 
9-én került sor, ahol az érdeklõdõk szív-
és érrendszeri betegségekrõl, azok kiala-
kulásában szerepet játszó rizikófaktorok-
ról hallhattak képpel illusztrált prezentá-
ciót a Szívkórház ápolási igazgatónõje,
Kónya Anikó elõadásában. Az Egész ség -
ügy-Õr Egyesület  sikeresen  könyvelheti
el  a programsorozatot, hiszen a részt-
vevõk a foglalkozásokról és elõadásokról
nemcsak feltöltõdve tértek haza, hanem
fittebbé, edzettebbé is váltak ez alatt az
idõ alatt.

»VAJDA ZSUZSA



Szeifridné Kis Olga
szülésznõ  immár
év ek  óta  szervez
szü lésre, anyaság-
ra, szoptatásra fel-
készítõ klubot és
be szélgetéseket, a
fenti dolgokat meg -
könnyebbí ten dõ a
kismamák számára.

– Azért hoztam létre ezt a klubot, hogy
oldjam a várandósság során a kisma-
mákban felmerülõ szorongást, és hogy
kötetlen formában tudjunk róla beszél-
ni. A méhen belüli élet a késõbbiek so-

rán meghatározó, hiszen az élet nem a
születéssel kezdõdik. Egy programsoro-
zat nyolc témakörbõl áll, amelyek kro-
nológiai sorrendben, heti rendszeres-
séggel követik egymást. Szeretettel
vá rom a foglalkozásaimra az apukákat
is, hogy ne csak tehetetlen részesei le-
gyenek a 9 hónapnak és a szülésnek. A
programsorozatba menet közben is
csatlakozhatnak az érdek lõ dõk, hiszen
forgó rendszerben mûködik. A program
a honlapomon is megtalálható:
www.olgamadam.5mp.eu. A követ-
kezõ tanfolyam várhatóan január 5-én
indul. »LA
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Szülésre, anyaságra felkészítõ klub a KMKK-ban
„Karácsony van…„Karácsony van…
örüljetek emberek,örüljetek emberek,
földre szállt a szeretet…”földre szállt a szeretet…”

Tisztelettel várjuk Tisztelettel várjuk 
Önt és kedves családját, Önt és kedves családját, 
az Ádám Jenõ Zeneiskola az Ádám Jenõ Zeneiskola 

Alapfokú MûvészetoktatásiAlapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény kamaratermébeIntézmény kamaratermébe

KARÁCSONYI
HANGVERSENYÜNKRE

2011. december 18-án, 
vasárnap 16.00-kor

Kellemes karácsonyi ünnepeket és
békés boldog új esztendõt kíván

AZ ÁDÁM JENÕ ZENEISKOLA ALAPFOKÚ
MÛVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY TANTESTÜLETE

Az egészségnevelés hónapja alkalmá-
ból a Városi Általános Iskola 3. a osztá-
lyosai „Ép testben ép lélek” címmel
háromhetes projektben vettek részt,
melynek záró rendezvényét november
30-án tartották.

Dankáné Harkai Zsuzsanna osztályfõ -
nök már harmadik alkalommal bonyo-

lít le egészségnevelési projektet aktu-
ális osztályával, és igyekszik évrõl év-
re valami újdonsággal kiegészíteni. Így
idén elõször rajzversenyt is hirdettek
Legdrágább kincs az egészség címmel,
és egészségnevelési napot is rendez-
tek. A harmadik, negyedik évfolyam
nyolc osztályát bevonva pedig szellemi
vetélkedõt és sportversenyt szervez-

tek, melyek eredményeit a projektzá-
ró keretében hirdették ki. A háromhe-
tes projekt feladatai a tanórákba és a
délutáni foglalkozásokba egyaránt be-
építve valósultak meg. A tevékenysé-
gek eredményeibõl kiállítást is rendez-
tek, így az elkészített plakátok, szülõi
segítséggel begyûjtött befõttek, kom-
pótok, gyümölcstálak mind közszemlé-
re kerültek, és hirdették a projekt
egészséges életmódra nevelõ célját. 

»REINER ANITA

„Ép testben ép lélek” 
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• december 17. (szombat) 09.00–12.00 óra –
Ka rá cso nyi meglepetések vására és játszó-
ház. Helyszín: KMKK elõcsarnok, galéria. Jóté -
kony sági gyûjtés a Cselekvõ Összefogással
Cell dömölkért Egyesület szervezésében.
15.00 óra – Vas Megyei Mozgássérültek Egye -
sü lete Celldömölki Csoportja karácsonyváró
dé lutánja. Helyszín: KMKK elõadóterme.
19.00 óra – A FLAME & Dancers együttes kará-
csonyi koncertje. Helyszín: KMKK színházterem. 

• december 17. (szombat) 15.00 óra – A ne-
gyedik gyertya gyújtása az adventi koszorún.
Köszöntõt mond: Karádi Mihály önkormány-
zati képviselõ, a Máltai Szeretetszolgálat cell-
dömölki csoportjának vezetõje. Fellép: Szvo -
rák Katalin énekmûvész. Köz re mûködnek: a
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szak képzõ
Iskola diákjai, a Flame együttes és az Ultra vi -
o lák Bábcsoport. A program ideje alatt kará-
csonyi szeretetasztal, tea, forralt bor és kisál-
lat-simogató várja a közönséget. Helyszín:
Celldömölk, Szentháromság tér.

• december 18. (vasárnap) 18.00 óra – Jóté -
kony sá gi mûsor a celldömölki városi óvoda
javára. Ven dé gek: Mága Zoltán – hegedûmû -
vész, Szvorák Katalin – énekmûvész, Denk
Vik tória – operaénekes, Bejcziné Németh
Tün de – zongoramûvész, mûsorvezetõ: Kudlik
Júlia. Helyszín: KMKK színházterme.

• december 22. (csütörtök) – Karácsony kö -
szön tõ családi délután a Cselekvõ Összefogás-
sal Cell dö möl kért Egyesület szervezésében.
15.00 óra – Játszóház a kicsiknek, borkóstoló
a nagyoknak, ünnepi totó sorsolása. Helyszín:
KMKK elõcsarnok.
18.00 óra – Fellép a Varnyú Country zenekar.
Hely szín: KMKK színházterem.

• december 28. (szerda), 19.00 óra –
Elõszilveszteri operett gálaest. Közremû köd -
nek: Kállay Bori, Tere mi Trixi, Berkes János, Bo -
zsó József. Jegyár: 2800 forint.

• 2012. január 11. (szerda), 18.00 óra – A
gyul ladásos folyamatok és azok következ-
ményei – dr. Schrott Olga elõadása. Helyszín:
KMKK elõadóterme.

» PROGRAMAJÁNLÓ A magyarság évfordulónaptára
– Magyar Életrajzi Kalauz
A Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók
Titkársága és a Kemenesaljai Mû ve lõ -
dési Központ és Könyvtár Kresznerics
Ferenc Könyvtára sajtótájékoztatót tar-
tott december elsején, melynek célja
A magyarság évfordulónaptára, vala-
mint a Magyar Életrajzi Kalauz aktuali-
tásainak bemutatása volt. 
A rendezvény résztvevõit Kovács Fe -
renc országgyûlési képviselõ, a Vas
Me gyei Közgyûlés elnöke és Fehér
László polgármester köszöntötték. A
program meghívott elõadója Károly
Hed vig, a Balassi Intézet Nemzeti Év-
fordulók Titkárságának irodavezetõje
volt, aki A magyarság évfordulónaptá-
rának jelentõségérõl beszélve elmond-
ta, általa meg lehet erõsíteni a ma-
gyarság körében az identitás fontossá-
gát, a külföldiek számára pedig meg-
mutatni, hogy a magyar nép mivel tud
hozzájárulni Európa sokszínûségéhez.
Gyûjtésük  exkluzivitását  biztosítja,
hogy  csak  a  huszonöttel  osztható
klasszikus évfordulókat és a már nem
élõ személyeket tartalmazza, és e vo-
natkozásban a legteljesebb ilyen jel-
legû magyar szolgáltatás, mely egy-
egy évben átlagosan háromezer tételt
ölel fel. 

A Nemzeti évfordulóink címû kiadvány
alaplistájának  gyûjtését  évek  óta
Németh Tibor, a Kresznerics Ferenc
Könyvtár vezetõje végzi, akinek nevé-
hez fûzõdik a Magyar Életrajzi Kalauz
címû, reprezentatív nemzeti digitális
névkataszter is, melynek célja: ösz-
szegyûjteni mindazon személyeket,
akik a magyar nép tizenegy évszáza-
dos történelme során az élet bármely
területén jelentõségre tettek szert, il-
letve az életrajzi segédletekben meg-
említésre kerültek. Több, mint negyed
évszázada, ahogy õ mondja, „szerzete-
si alázattal” végzi a gyûjtõmunkát,
melynek eredményeként a Magyar
Élet rajzi Kalauz már közel háromszáze-
zer személy adatait tartalmazza. Az
életrajzi kalauz szellemi atyja annak
felépítését, elérhetõségét és használa-
tát is bemutatta a sajtótájékoztató ke-
retében, a folytatásról szólva pedig el-
mondta: hit és lelkesedés nélkül a to-
vábbiakban sem menne a nem kevés
munkával és elszántsággal járó gyûj tõ -
munka. A jövõkép elemei között a kö-
zösségépítést és a minden szinten tör-
ténõ együttmûködést hangsúlyozta
Né meth Tibor. 

»REINER ANITA

Értesítjük Kedves
Olvasóinkat, hogy 
lapunk következõ 

száma elôreláthatólag
2012. január 27-én 

jelenik meg.

Értesítjük Kedves
Olvasóinkat, hogy 
lapunk következõ 

száma elôreláthatólag
2012. január 27-én 

jelenik meg.

Tisztújítás a Kemenesaljai Baráti Körnél
November 26-án rendezte meg ezévi
õszi közgyûlését a Kemenesaljai Baráti
Kör. Tagjai ezúttal az ötévente esedékes
tisztújításra gyûltek össze. 

Az összejövetel kezdetén Pálné Hor váth
Mária, a kör alelnöke köszöntötte a
megjelent tagságot, és ismer tette a
köz gyûlés napirendi pont jait. 
A rendezvényen jelen volt Fehér László
polgármester is, aki a város életének kö-
zelmúltbeli fejlesztéseit taglalta, így
szólt az iskola- és óvodafelújításról, va-
lamint a városmagrehabilitáció elkészült
beruházásairól. Dr. Zsiray Ferenc elnök a
kör elmúlt öt évét összegezte, ezen be-
lül is szervezeti felépítésérõl, alapítvá-
nyainak  mûködésérõl,  hagyományõrzõ
mun   kájáról,  diákoknak szó ló pályázatai-
ról, díjairól tájékoztatott, és hangsúlyoz-
ta a baráti kör máig élõ alapelvét, mi-
szerint: „Nem visszajárók, hanem haza-
járók vagyunk, és tevékenységünkkel
igyekszünk valamit visszaadni abból,

amit kaptunk egykori iskolánknak, a vá-
rosnak, és Kemenesaljának.” Kiss Jenõné
gazdasági vezetõ távollétében dr. Zsiray
Ferenc tartotta meg a pénzügyi beszá-
molót az elmúlt öt évrõl. Tisztújító köz-
gyûlés lévén személyi változások is tör-
téntek a baráti kör életében. A vezet-
õségi tagok közül többen lemondtak
tisztségük rõl, így Buttás Pált, Hegyi Dá -
ni elt, Nagyné Ferencz Myrtillt, és Süle
Mik lóst búcsúztatták, és köszönték meg
munkájukat. A kör tagsága elõtt a ve-
zetõség megválasztása is feladatként
állt, hiszen öt év elteltével dr. Zsiray
Ferenc és Pálné Hor váth Mária alelnök
megbízatása is lejárt. A tagok titkos sza-
vazás keretében továbbra is nekik sza-
vaztak bizalmat, a pénzügyi vezetõi fel-
adatokat pedig továbbra is Kiss Jenõné
látja el. Tiszteletbeli elnök maradt prof.
dr. Kósa András. A vezetõségbe két új
tag felvétele történt meg Tulok Gabriella
és Hegyi Ildikó személyében.

»REINER ANITA
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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

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

Celldömölk I.,Kossuth L. u.18. Telefon/Fax: 95/420-035
Celldömölk II., Hegyi u. 1.Telefon/Fax: 95/420-507

Vönöck, Kossuth L. u. 69/b. Telefon/Fax: 95/485-010
Ostffyasszonyfa,Kossuth L. u. 60.Telefon/Fax: 95/394-005
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Horváthné
Dénes
Mónika

Szabóné
Kovács
Bernadett

Unger
Zsófia

Péntek
Istvánné

Meg kér dez tük
» vá la szol tak Hogyan készül a karácsonyra?

»KÉR DEZ: VAJDA ZSUZSA »FOTÓ: REINER ANITA

Már advent idõszakában rá-
hangolódunk lelkiekben a
karácsonyra, hiszen ez az
ün nep nemcsak az ajándé-
kok beszerzésérõl szól. Az
adventi koszorút minden év-
ben saját kezûleg készítjük
el, a gyertyagyújtás pedig
családi  körben  történik,
ilyenkor együtt vagyunk a
gyerekekkel  és  beszélge-
tünk. Hagyomány, hogy sa-
ját készítésû ajándékokkal is
meglepjük egymást, így jel-
képesen kicsit magunkból is
ajándékozunk  szeretteink-
nek. Nálunk dupla ünnep a
karácsony, hiszen a fiam
születésnapját is ekkor ün-
nepeljük.

Örömmel készülünk az ün-
nepre, az ablakokat már fel-
díszítettük, és a lakás is dísz-
ben áll. A sütést-fõzést
idõben elkezdjük, hiszen a
karácsonyi asztalról nem hi-
ányozhat a hal és a bejgli
sem. Kislányommal közösen
sütjük a mézeskalácsot, ettõl
igazán szép és örömteli a
készülõdés. A baba-mama
klubban minden évben ké-
szítünk  ajándékot,  amivel
apát lepjük meg karácsony-
kor.  Szenteste  napján  a
nagy szülõkkel  ünneplünk,
idén új családtaggal bõvült
kis  családunk,  ami  még
szeb bé varázsolja a szeretet
ünnepét.

Kissomlyón van egy telkünk,
a karácsonyfát minden év-
ben onnan hozzuk, így a nö-
vény az ünnepek után visz-
szakerülhet a természetbe.
A mézeskalácsot már a kará-
csonyt megelõzõ héten el-
készítjük,  a  mákos bejglit
pe dig házi recept alapján a
falu „pótmamája” süti ne-
künk évrõl évre. Négyen va-
gyunk testvérek, bár mind-
annyian  külön  élünk,  de
Szent este napján nagycsa-
ládként mind összegyûlünk
szüleinknél. Karácsony elsõ
és másnapján rokonlátoga-
tásra indulunk, szeretteink
körében töltjük az év leg-
szebb ünnepét.

Szeretettel készülök a kará-
csonyra, az adventi várako-
zás idején lélekben is egyre
közelebb kerülök az ünne-
pekhez. Az elõkészületeket
idõben elkezdem, takarítok,
sütök-fõzök, hiszen a kará-
csonyi teríték sült hússal,
töltött hússal és bejglivel
lesz igazán teljes. Unokáink
karácsony  napján  jönnek
hoz zánk, az ajándék ekkor
már a karácsonyfa alatt vár-
ja õket. Megpróbálunk min-
denkinek szeretetet nyújta-
ni, kisebb ajándékokkal lep-
jük meg szeretteinket, a leg-
fontosabb, hogy együtt le-
hessünk ezen a napon.

A JUFA Vendégházak cég számos szálláshellyel rendelkezik Európa szívében, Ausztriában és
Németországban. Igen magas minõséget kínál kedvezõ ár-érték arányban, a cég az em-
berek és kultúrák találkozásának szakértõje. A barátságos és a motivált dolgozók a kulcsai
annak a sikernek, hogy évente kereken 900.000 éjszakát töltenek el ezekben a házakban. 
A JUFA cég Ausztriában piacvezetõ az ifjúsági és családi turizmus területén.

A JUFA cég 2013-tól Magyarországon is képviselteti magát az elsõ telephelyével. A Celldömölkön létrehozandó turisztikai vezetõt projekt
felépítéséhez, JUFA vendégházak, campingek, családi termálfürdõk és turizmusinformáció létesítéséhez keresünk azonnali kezdéssel egy

turizmus-managert
Feladatai:
• A magyarországi JUFA-tevékenységek teljes mértékû érdekképviselete és koordinációja, rendszeres egyeztetés az osztrák anyaválla-

lattal és a JUFA Magyarország Kft. ügyvezetõségével
• Turizmusterv létrehozása a regionális partnerekkel és hálózatokkal
• Könyvelési és értékesítési központ felépítése az újonnan létrehozandó celldömölki helyszínhez, valamint a teljes vállalat magyar köny-

velési központjának kiépítése
• Nyitás elõtti iroda kialakítása budget-felelõsséggel (marketing, sajtó és nyilvánosság megszervezése,)
• Építkezés- és költségellenõrzés az illetékes szakemberekkel együttmûködésben, kapcsolattartó személy cégek és támogatási eljárá-

sok tekintetében
• Adminisztrációs munkák és hivatali intézkedések lebonyolítása Magyarországon
Követelmények:
• Befejezett tanulmányok vagy vezetõ pozíció  
• Többéves tapasztalat a turizmus, marketing és értékesítés területén, fõleg Magyarországon
• Tapasztalat a dolgozók irányításában
• Projekttervezési és budget-ütemezési tapasztalat
• Nagyfokú rendelkezésre állás, jó szervezõkészség és terhelhetõség 
• Folyékony német és magyar nyelvtudás szóban és írásban
Amit kínálunk Önnek: Érdekes, változatos és felelõsségteljes teljes munkaidejû foglalkoztatás egy fejlõdõ és innovatív, szociális elkö-
telezettséggel bíró szervezetben, átfogó karrierlehetõségek.

Részletes információk:
www.jufa.at/jobs
Kérjük, küldje el jelentkezését a
következõ címre:
JUFA Ungarn KFT
Herrn GF Rudolf Wiedner
9500 Celldömölk, Kisdobos u. 21.
rudolf.wiedner@jufa.at
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Celldömölki VSE-Swietelsky-Wewalka –
Pénzügyõr SE 6:4, asztalitenisz extrali-
ga-mérkõzés, vezette: Rosta, Segyevi 
Páros: Fazekas, Szita – Varga, Hoffmann
3:1 (-9, 9, 8, 7). Nehezen indult be a
celli gépezet, de a vége sima lett. (1-
0); Egyéni, 1. kör: Kriston – Várbeli 3:0
(9, 9, 6) Kriston magabiztosan gyõzte le
ellenfelét. (2-0); Szita – Varga 1:3 (6, -
9, -4, -3) Szita idegesen játszott, és ez
rányomta bélyegét a teljesítményére.
(2-1); Fazekas – Hoffmann 3:1 (9, -9, 7,
8) Fazekas nem játszott csúcsformában,
de ezen a meccsen ez is elég volt. (3-
1); 2. kör: Kriston – Varga 1:3 (4, -7, -9,
-6) Kriston jól kezdett, utána viszont
szétesett a játéka. Esélye sem volt a
gyõzelemre. (3-2); Fazekas – Várbeli 3:0
(3, 7, 7) A celldömölki játékosnak ezút-
tal sem kellett megszakadnia a gyõze-

lemért. (4-2); Szita – Hoffmann 3:2 (-5,
9, 8, -3, 9) Szita mindent megtett, és
igyekezete gyõzelmet ért. (5-2); 3. kör:
Fazekas – Varga 1:3 (5, -8, -9, -9) Fa ze -
kas teljesítménye messze tudása alatt
volt. (5-3); Kriston – Hoffmann 2:3 (7,
10, -8, -6, -8) Kriston 2:0-ról elszóra-
kozta a meccset, Játé ká ból hiányzott a
gyõzni akarás. (5-4); Szita – Várbeli 3:0
(6, 8, 7) Szita kimagaslott társai közül.
Mindvégig hatalmas elszántsággal küz-
dött, és neki köszönhetõ, hogy ezen az
estén nem szakadt meg a CVSE gyõzel-
mi szériája. (6-4).

Bajnoki mérkõzések
NB II. 
Balatonfüred FC – CVSE-SWIETELSKY-WE-
WALKA II. 10:8
Benák András 4, Ölbei Péter 3, Be -

nák–Ölbei páros.
Elszenvedte elsõ vereségét a tartalékos
CVSE.
NB III.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA III. – Gyõri
Széchenyi SE I. 14:4
Fehér László 4, Máthé Gyula 4, Tamás
László 2, Balázs Gyula 2, Fehér-Máthé,
Tamás–Balázs párosok.
A hazaiak nem adtak esélyt a vendé-
geknek.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA IV. – Kõsze -
gi AK 12:6
Teket Attila 4, Mogyorósi Erik 3, Szabó
Ferenc 2, Talián Csaba 2, Teket-Szabó
páros.
Az egységesebb celliek nagy küzde-
lemben, de magabiztosan nyerték a
mérkõzést.

»CSUKA

Hévíz – Celldömölki VSE-Vulkán fürdõ
26–22 (14–12).

Hévíz, vezette: Blas kó, Dobovai. 
Celldömölk: Szabó – Farkas B. 2, Kazári
3, Németh 7/3, Gõcze 2/1, Szomor ko -
vits 3, Farkas A. 4. Csere: Balogh (ka-
pus), Füzfa, Vlasich 1. Edzõ: Salamonné
Csótár Adrienn. 
Hiába kezdett jól a CVSE, és került több-
gólos elõnybe, a hazaiak a védelmi
megingásokat remek átlövésekkel bün-

tették, és még a szünet elõtt fordítani
tudtak. A második játékrész sem volt
eseménytelen, hisz mindkét fél nagyot
küzdött a gyõzelemért, de a végén a
Hévíznek szinte minden összejött, zsi-
nórban három gólt is lõtt, ami döntõnek
bizonyult. A szezon elsõ vereségét
szenvedte el a CVSE-Vulkán fürdõ csa-
pata, de ennek ellenére is õszi bajnok-
ként várhatja a tavaszi folytatást.
Junior: 18–32 (7–20). 

»CSUKA LÁSZLÓ

A tabella élén telelnek asztaliteniszezõink

Szembeszél (Szombathely) – KEMKO
Celldömölk 51–43 (10–7, 18–12, 10–11,
13–13).
Szombathely, Szombathely városi-vá-
roskörnyéki kosárlabda-bajnokság 7.
forduló. Vezette: Lipics, Somogyi T.
KEMKO Celldömölk: Németh 6, Orbán
16, Lang 3/3, Horváth 6, Csói 7/3.
Csere: Gaál T. 2, Unger 1, Virág 2,
Bakos -. Játékos-edzõ: Csói Gábor.

Szoros mérkõzésnek ígérkezett a szom-
bathelyi találkozó, és a csapatok tartot-
ták is magukat az elvárásokhoz. A két
játékosát is nélkülözõ celli csapat nem
tudott elõnybe kerülni a meccs elsõ
félidejében, és ez rányomta bélyegét a
folytatásra is. A találkozó során végig a
hazaiak irányítottak és hiába hajrázott
nagyot a KEMKO, fordítani már nem tu-

dott, bár jobb büntetõzéssel ez sikerül-
hetett volna.   
Csói Gábor: Nem mondhatom, hogy
rosszul játszottunk, de tudunk ennél
jobban is. A gyõzelem esélye most

rosszul hatott a csapatra, helyenként
görcsösek voltunk, fõleg a büntetõvo-
nalon. A magassági és súlyfölényüket
jól használta ki az ellenfél a palánk
alatt.

»CSUKA L.

Kevés volt a jó hajrá

H Csapat M % P GY V DOB KAP Arány

1. Némotrans 7 0,929 13 6 1 428 321 1,333

2. S.A.K.K. 7 0,929 13 6 1 499 321 1,555

3. Game Over 7 0,857 12 5 2 523 387 1,351

4. Kõszegi SK 7 0,786 11 4 3 393 341 1,152

5. Szembeszél* 7 0,714 10 4 3 318 363 0,876

6. KEMKO Celldömölk 7 0,643 9 2 5 326 352 0,926

7. EPCOS 7 0,571 8 1 6 3649 494 7,387

8. Torony KC* 7 0,429 6 0 7 221 463 0,477

H Csapat M GY D V LG KG P

1. Celldömölk 11 9 1 1 289 239 19

2. Haladás 11 8 0 3 342 254 16

3. Gyõri ETO III. 11 7 1 3 344 290 15

4. Hévíz 11 7 1 3 277 250 15

5. Sárvár 11 7 0 4 257 243 14

6. Gyõrújbarát 11 6 1 4 298 281 13

7. Veszprém II. 11 4 2 5 329 326 10

8. MOGAAC 11 5 0 6 256 272 10

9. Bük 11 4 0 7 252 236 8

10. Tapolca 11 2 1 8 283 334 5

11. Körmend 11 2 0 9 274 400 4

12. SZESE Gyõr 11 1 1 9 235 311 3



A Celldömölk Városi Sportcsarnokban
2011. december 3-án hetedik alkalom-
mal került megrendezésre a „Vulkán -
Sport” Egyesület szervezésében a Mi -
kulás Teremlabdarúgó Torna a Vas-Út-Cell
Kupáért. A tornán 16 csapat vett részt. 
A benevezett csapatokat 4 db 4-es cso-
portba osztották, ahol körmérkõzéses
rendszerben döntötték el a sorrendet. A
kialakított csoportokból az elsõ kettõ he-
lyezett csapat jutott a legjobb 8 közé, ahol
egyenes kieséses rendszerben folytató-
dott a torna, melynek végeredménye:

I. helyezett: Bakony FC (Ajka)
II. helyezett: Pirospont Nyelviskola

(Kemenes magasi)
III.helyezett: Vasi Tallér (Celldömölk)
IV.helyezett: Két Medve Sörözõ

(Szombathely)
Döntõ: Bakony FC – Pirospont Nyelviskola
1:0
A gyõztes csapat névsora: Balázs Károly,
Cser na Róbert, Grõber Ádám, Illés Nor -
bert, Lang István, Néveri Norbert, Or -
gován Tamás, Osváth Róbert, Pávlicz
Péter.

December 27-30. között rendezi meg az
Egyesület a XXIII. Szilveszter Kupát. Idén
a tervek szerint négy kategóriában zajla-
nak majd a remélhetõleg sportszerû küz-
delmek: 27-én, kedden az Old Boys kate-
gória (40 év felettiek+csapatonként 2 fõ
35 év feletti játékos), 28-án, szerdán a
felnõtt férfi amatõr csapatok (NB-s, me-
gyei I. és külföldi felnõtt és ifi csapatok
játékosai nem szerepelhetnek). A har-
madik nap 29-én, csütörtökön a szebbik
nem csapataié, míg a torna csúcspontja a
december 30-ai pénteki, férfi profi kate-
gória, ahol a nevezésben semmilyen
megkötés nincs.

»DOTTO

A honi labdarúgócsapatok téli pihenõre vo-
nultak, a szurkolók jobb híján böngészget-
hetik a tabellákat, elemezgethetik, mi is
történt a szezonban, mi várható majd a ta-
vaszi folytatáskor. A Celldömölk bajnokesé-
lyeshez méltóan szerepelt, kilenc pontos
elõnye a félidõben már akár arra is feljogo-
sítaná, hogy figyelemmel kísérjük az egy
osztállyal magasabb NB III. Bakony-csoport
fejleményeit.  Persze  a  továbblépéshez,
mint tudjuk, nemcsak a bajnoki cím meg-
szerzése szükséges, hanem olyan szponzo-
rok megjelenése is, akik ismét látnának
fantáziát a celli fociban. Nézzük tehát, mi
történt – 14 év után nélkülünk – a harmad-
osztályban. Õsszel nem sikerült feltölteni a
mezõnyt a megszokott 16 csapatra, nem
kis mértékben annak okán, hogy három va-
si csapat (a Cell mellett a Kõszeg és a Bük)
sem vállalta itt a szereplést. Abból a
négybõl, akik viszont vállalták, a Haladás
második csapata szerepelt a legjobban,
ádáz küzdelemben vannak az aranyéremért
a Fejér megyei bajnokként felkerült Csákvár
csapatával. A Csákvár az elmúlt szezonját
100%-os teljesítménnyel zárta, 30-ból 30
meccset! nyert meg, most egy döntetlent
gyûjtött be a Balatonfüred ellen és egy ve-
reséget a Haladás ellen a 12 gyõzelme
mellett. Mivel mindkét pontvesztéses
meccse idegenben volt, egészen kellemes
érzés lehet a kisvárosban hazai drukkernek
lenni. A cél egyébként az NB II. részükrõl –
a hírek szerint –, miként az a szombathelyi-
ek részérõl is. Az Illés Akadémián tanuló és
kikerülõ fiatalok továbbfejlõdése érdeké-
ben szükséges lenne a második vonal, per-

sze nem úgy, hogy az elsõ csapat esik ki
oda. Jelenleg egyébként hét elsõ osztályú
csapat második csapata szerepel már az NB
II-ben, kilenc az NB III-ban, ebbõl három a
Bakony csoportban (a Haladás mellett, a
Pápa és a ZTE). A másik három vasi csapat
a tabella második feléhez tartozik, a Sárvár
17 ponttal a 9. helyezett, a Répcelak 16
pon ttal a 11., míg az újonc Körmend 13
pont tal a 13. helyen áll. Érdekesség, hogy a
Várpalota idén is kiesõ helyen (14.) áll,
mondhatnánk, szinte a szokásos módon,
míg a Badacsonytomaj, felbontva fúzióját a
Tapolcával, pont nélkül áll az utolsó, a 15.
helyen. 
Akkor van értelme egy elsõ csapat jó sze-
replésének, ha annak van húzóereje az
utánpótlásképzésre is. A Celldömölk kor-
osztályos csapatairól elmondható, hogy
méltóak a felnõtt csapat állította színvonal-
hoz. Az U19 elõmeccseket játszik a felnõtt
meccsek elõtt, ugyanazzal a sorsolással,
mint a felnõtt csapat. A hasonlóság abban
is mutatkozik, hogy az ifi is az elsõ helyen
áll a bajnokság félidejében, igaz, hogy sok-
kal szorosabb az élmezõny itt. A második
helyezett Büknek ugyanannyi (39) pontja
van, mint a Cellnek, míg a harmadik
Szentgotthárd két ponttal van lemaradva
csupán. A 13 gyõzelem mellett, amik kö-
zött van két 18 gólos gyõzelem (Pecöl,
Kemenesalja), két idegenbeli vereség van
a tarsolyban (Rábapaty, Bük). A házi gól-
lövõ versenyben az alig több, mint 16 éves
Virág Martin áll az élen 17 góllal, míg a
felnõtt csapatban is már bemutatkozhatott,
a nagykorúságát majd januárban ünneplõ

Horváth Dávid 16 góllal a második. Az U16
már az idõsebbektõl eltérõ bajnoki ritmus-
ban játszik, a megye északi csoportjában.
Az õszi bajnoki cím itt is megvan, de a má-
sodik Kemenesmagasinak ugyanannyi
pontja van (10 meccsbõl 27), a harmadik a
Kõszeg 21 ponttal. Az egyetlen vereséget a
Kemenesmagasitól szenvedtük el idegen-
ben 4–3-ra. A csapat házi gólkirályi címe
egyben megyei elsõ hely is, birtokosa a 15
éves Horváth Márk 25 góllal, aki emellett
hat meccsen már az U19-ben is játszott, 9
gólt lõve ott is. Az U13 szintén a megye
északi csoportjában játszik, itt a 7 csapatból
a negyedik helyen állunk, három csapat
van elõttünk (Sárvár, Répcelak, Haladás) és
három utánunk (Bük, Kõszeg, Vép). 
A városrészek közül Izsákfa büszkélkedhet
önálló csapattal, akik ráadásul idén nagy
fába vágták a fejszét, amikor felvállalták a
megyei II. osztályt. A 16-os mezõnyben a
14. helyen állnak 15 ponttal, amibõl érde-
kes módon többet gyûjtöttek idegenben
(9), mint hazai pályán (6). Házi gólkirályuk
egyben a csoport bronzcipõse, Simon Péter
14 góllal. U19-es csapatuk tényleg az utol-
só pillanatokban tudott összeállni, így azért
nem túl meglepõ a 15. helyük 7 ponttal. 

»DOTTO

Esélyek fent és lent
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Új Kemenesalja  »  2011. 12. 16. »  S P O R T

CELL DÖ MÖLK VÁ ROS
ÖN KOR MÁNY ZA TÁ NAK LAP JA

MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE

KIADJA a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • FE LE LÕS KI ADÓ: Lengyel
László • FE LE LÕS SZERKESZTÔ: Dr. Györéné Losoncz And rea • SZERKESZTÔSÉG: Csu ka Lász ló, Dummel Ot tó, Far -
kas Gá bor, Káldos Gyu la (ní vó dí jas), Reiner Ani ta, Rozmán Lász ló, Ta kács Má ria, Hor váth La jos (örö -
kös tag) • HIR DE TÉS SZER VE ZÕ: Nagy An tal (06 70/338-9880) • KAPCSOLAT: 9500 Cell dö mölk, Dr. Géfin tér
1. Te le fon: 06 70/450-5749. E-mail: ujkemenesalja@celldomolk.hu • NYOM DA: Logomotív Kre a tív
Mû hely Kft. Szom bat hely • ISSN 0865-1175 • LAP ZÁR TA: min den pá rat lan hét pén tek • ELÕ FI ZE TÉS VI DÉK -
RE: egy év re 1.440 Ft, fél év re 780 Ft, egy hó nap ra 170 Ft. • Fotókat, kéziratokat kizárólag elek-
tronikus formában áll módunkban elfogadni.

Új

»

I M P  R E S   S Z U M

Mikulástól Szilveszterig

SZEMEKET A LABDÁRA! JELENET A PECÖL–CELLDÖMÖLK MECCSRÕL
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Nagyon 
boldog 

karácsonyi 
ünnepeket 
kívánunk 

minden kedves
vendégünknek,
vásárlónknak!

Csőre Judit és 
munkatársai

Maci Cuki
(Celldömölk, 

Szomraky u.)

A jövő évben is A jövő évben is 
szeretettel várjukszeretettel várjuk

Önöket cukrászdánkban!Önöket cukrászdánkban!

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!
Érd: 06 30/9376-174

Az Új Kemenesalja és 
a TV-CELL Városi Televízió 
hirdetés szervezõje 
köszöni megtisztelõ,
támogató hirdetéseiket!

Áldott, békés Áldott, békés 
karácsonyi karácsonyi 
ünnepeket és ünnepeket és 
nagyon boldog újnagyon boldog új
esztendõt kíván esztendõt kíván 

Nagy Antal
06 70/338–9880

Békés karácsonyi 
ünnepeket és 
boldog új évet

kíván 

A SZERKESZTõSÉG

Nagyon 
boldog 

karácsonyi 
ünnepeket 
kívánunk 

minden kedves
vendégünknek,
vásárlónknak!

Csőre Judit és 
munkatársai

Maci Cuki
(Celldömölk, 

Szomraky u.)

SZESZFÕZDE VÖNÖCK
Köszönjük,hogy megtiszteltek bennünket bizalmukkal! 

Áldott, békés 
karácsonyi ünnepeket 

kívánunk
Buti Károly és családja

A 2012. évben is szeretettel várjuk Önöket!

Érdeklődni: 06 20/337-1864, 06 70/334-8167

Jakuzzi-hétfõ és Jakuzzi-hétfõ és 
szauna-csütörtökszauna-csütörtök
akciós hétköznapok akciós hétköznapok 
december 22-ig: december 22-ig:   

•• hétfõnhétfõn az alapbelépõ az alapbelépõ 
a gyógyvizes jakuzziba a gyógyvizes jakuzziba 
is érvényes! is érvényes! 
•• csütörtökön csütörtökön a szauna a szauna 
pótjegy egész nap esti áron, pótjegy egész nap esti áron, 
csupán 600 Ft-ért váltható!csupán 600 Ft-ért váltható!

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

www.vulkanfurdo.hu

Kiállítás Nagy Tibor olaszfai festõ alkotásaiból a konferencia terembenKiállítás Nagy Tibor olaszfai festõ alkotásaiból a konferencia teremben..

Lepje meg szeretteit tetszés szerint összeállított ajándékutalvánnyal!

Belépõjét, bérletét még december 31-ig
fizetheti egészségpénztári kártyával is!

Gyógyuljon a vulkán erejével!

• beutaló nélküli reumatológiai szakorvosi vizsgálat

• OEP-támogatott kezelések

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

Inverteres hegesztők, ütvefúrók, vésőgépek, akkus gépek, szalag-
és excenter csiszolók, körfűrészek, hőlégfúvók, ragasztópisztolyok

Kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánunk 

minden kedves vásárlónknak!



Kellemes
karácsonyi

ünnepeket és 
boldog új évet

kívánunk 
mindenkinek!

Kemenesvíz Kft.
Celldömölk

Nemesdömölki u.20.

Boldog 
karácsonyi 

ünnepeket és
sikeres 

új esztendõt
kívánunk 

mindenkinek! 
Celli HUKE Kft.

Celldömölk
Temesvár u.16.

Nagy karácsonyi akció 
a Wewalka üzletben

2011. december.12–24-ig
Vegyes péksütemény 800 Ft/karton

(12 fajta termék 1 kartonban)

Beigli (500 Ft/0,5 kg): • diós, • mákos, • gesztenyés
Cukrásztermék gazdag kínálattal!
Szaloncukor kínálatunk (850 Ft/kg): • vajkaramella,
• csoki-tejszín • kókusz • konzum • gumicukor 
• tejkaramella • marcipán • gesztenyés • vegyes zselés
•rumos-kakaós • alkoholos-meggy (1300 Ft/kg) 
•csokis-meggyes (1100 Ft/kg)
Leveles tészta (275g)(275g) 200 Ft200 Ft
Pizza tészta (400g)(400g) 350 Ft350 Ft

Kellemes karácsonyi ünnepeketKellemes karácsonyi ünnepeket
kívánunk régi és új vásárlóinknak!kívánunk régi és új vásárlóinknak!

A friss sütemények mestere


