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� 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!



Tisztelt Olvasók! Kedves Celldömölkiek!

Köszöntöm Önöket a 2012-es év kez-
detén. Az évforduló még inkább ráfor-
dítja figyelmünket az idõ múlására.
Tekintsünk vissza a mögöttünk lévõ
esztendõre úgy, hogy vonjunk mérle-
get: megtettünk-e mindent magunk és
szûkebb-tágabb környezetünk érdeké-
ben. Szemléljük a jövõt, a következõ
évet oly módon, hogy gondolkodásunk
a reményt, a sikert hordozza magában.
Keressünk új kihívásokat, találjuk meg
az utat, melynek során megvalósítjuk
terveinket, elérhetjük céljainkat.
Városvezetõként örömmel mondhatom
el: bár nehéz év áll mögöttünk, 2011-
ben számos sikernek örülhettünk. Az
évtizeddel ezelõtt elképzelt fejlesztési
terveink beértek, így az elmúlt idõszak-
ban jelentõs beruházások valósultak
meg. Közös munkánk eredménye lát-
szik a bennünket övezõ környezetben.
2002-ben elterveztük, hogy fejlesztjük
az intézményeinket és a város tereit,
utcáit. Azóta több milliárd forintból
megújultak az óvodák, a bölcsõde, az
általános és szakközépiskola, a mû ve -
lõ dési központ. Fejlesztettük az egész-
ségügyi és szociális intézményeinket,
korszerûbb és szebb lett a városköz-
pont. A 2012-es esztendõre tekintve
mit várhatunk? Reméljük, hogy to-
vább ra is megvalósulhatnak kitûzött
cél jaink, melyek között a gimnázium
felújítása is szerepel. Ugyanakkor szá-
mos probléma van elõttünk, melyeket

további kitartással és megújult lendü-
lettel kell megoldanunk.
Gazdaságilag nehéz esztendõ áll mö-
göttünk. Tudjuk jól, hogy ez az év sem
lesz könnyebb. Kívánom, hogy az Önök
és családjaik életében minél kevesebb
nehézséggel találkozzanak, és életkö-
rülményeik a lehetõségekhez mérten
stabilak legyenek.
A városvezetésnek is tenni kell a dolgát,
mûködtetni, és fejleszteni kell a várost. 
Élhetõ várost kell teremtenünk az itt
élõk örömére és érdekében, hiszen
minden egyes elõrelépés maga után
vonhatja a következõ pozitív változást.
Komoly gyarapodás várható a Vulkán
fürdõ életében a tervezett fejleszté-

sekkel, ezáltal tovább formálódhat vá-
rosunk idegenforgalmi arculata.
2011-ben mindent megtettünk azért,
hogy a kialakított intézményrendszert
a legkisebb zökkenõkkel mûködtessük
tovább. Ebben az évben is sok terhet ró
ránk a költségvetés, de törekszünk ar-
ra, hogy a megszokott, megnyugtató
módon mûködjenek intézményeink
mindaddig, amíg önkormányzatunk
fenntartása alá tartoznak.
Kedves Celldömölkiek!
Az életünket meghatározó értékek kö-
zül talán leglényegesebbnek tartom,
hogy egészségesen élhessünk és le-
gyen munkánk, miáltal megteremthet-
jük a mindennapi élethez szükséges
feltételeket. Fontosak életünkben a kö-
zösségek, amelyekért tehetünk, te-
szünk valamit. Nélkülözhetetlennek vé-
lem az egymásnak nyújtott támogatást,
hiszen annak összekovácsoló szerepe
van. Fontosnak tartom azt is, hogy igaz
célokat tûzzünk ki magunk elé, ame-
lyeket egymással összefogva, egymás
érdekeit szem elõtt tartva valósíthatunk
meg.
Polgármesterként büszke vagyok az el-
múlt idõszak eredményeire, amelyeket
Önökkel közösen értünk el. Köszönöm
mindazok támogatását, akik munkán-
kat segítették. A 2012-es esztendõben
is Önökkel együtt szeretnék dolgozni
közös sikereinkért.
Kívánom, hogy gyarapodjunk, emberi
kapcsolataink még teljesebbek legye-
nek, életünk váljon a lehetõ legboldo-
gabbá. Boldog új évet, Celldömölk!

»FEHÉR LÁSZLÓ

POLGÁRMESTER

3

Új Kemenesalja  »  2012. 01. 27. »  K Ö Z É L E T

Újévi köszöntô

Vissza nem térítendõ támogatást kapott az önkormányzat

A Belügyminisztérium 2011. decem-
ber 23-án rendeletet alkotott a helyi
önkormányzatok rövidlejáratú hitel-
törlesztési támogatásáról, amelynek
értelmében azokat az önkormányza-
tokat részesítették támogatásban,
amelyeknek a háromnegyed éves je-
lentésükben a rövidlejáratú hitelek
soron közölt adata 20 millió és 2 mil-
liárd forint között volt. A Belügy mi -
nisz térium erre a célra 7 milliárd fo-
rintot osztott szét országosan. Orbán
Dóra, a polgármesteri hivatal pénz-
ügyi osztályvezetõje a következõket
nyilatkozta:

– A Celldömölki Önkormányzatnak
három mûködési hitele van: rendel-
kezünk egy 300 millió forintos folyó-
számlahitellel, egy 60 millió forintos
rulírozó hitellel és egy 200 millió fo-
rintos támogatás-megelõlegezõ hi-
tellel. A fenti hitelek közül a folyó-
számlahitelünk 2009 óta folyamatos,
rulírozó hitelszerzõdést 2010-ben ír-
tunk alá elsõ alkalommal. 
A támogatás-megelõlegezõ hitelt a
két nagyberuházás – a városmag-re-
habilitáció és az általános iskola fel-
újítása – miatt vettük fel, mivel a tá-
mogatások a számlák kifizetését kö-

vetõen hívhatók le. A támogatás-
megelõlegezõ hitelbõl már csak 100
millió forintot kell visszafizetnünk, hi-
szen a többit már 2011-ben vissza-
törlesztettük. Az iskola-beruházás pá-
lyázatunk lassan le is zárul, jelenleg a
nagyobb beruházások közül a város-
mag-rehabilitáció, illetve a Vulkán
Park projekt van folyamatban. A je-
lenleg számunkra megítélt közel 30
millió forintos vissza nem térítendõ
támogatási összeget az önkormány-
zat a folyószámlahitel törlesztésére
fordította. 

»LA



2011. december 21-én rendkívüli ülést
tartott Celldömölk Város Képviselõ-tes-
tülete. Az ülésen a Kemenesaljai Egye -
sített Kórház további mûködésének
mód járól tárgyaltak a képviselõk. Dr.
Farkas Péter, az intézmény igazgatója
ismertette a jelenlegi állapotot és a
várható lehetõségeket. Elmondta, hogy
a Nemzeti Erõforrás Minisztérium létre-
hozta a Gyógyszerészeti, Egészségügyi
Minõség- és Szervezetfejlesztési Inté -
zetet (a továbbiakban GYEMSZI), amely
azzal foglalkozik, hogyan lehetne a
rendszert hatékonyabbá tenni. Ennek
érdekében számos adatot kértek be,
ami alapján a szakértõk kidolgozták
szakmai ajánlásukat, hogy melyik kór-
ház milyen profilban folytassa majd te-
vékenységét 2012. május 1-tõl.
2011 áprilisában Vas megye összes
egészségügyi intézményt fenntartó ön-
kormányzata és a Vas Megyei Önkor-
mányzat is aláírt egy közös szándék-
nyilatkozatot. Ebben megfogalmazták,
hogy közösen együttmûködnek annak
érdekében, hogy a megye lakossága a
lehetõ legjobb egészségügyi ellátást
kapja meg a struktúra-átalakítást kö-
vetõen is. November 21-én a GYEMSZI-
ben volt egy egyeztetés, ahol az álta-
luk kialakított koncepciót bemutatták.
A Kemenasaljai Egyesített Kórház to-
vábbi mûködését tekintve az alábbi
vál toztatásokat javasolták: a belgyó-
gyászati tevékenység kapcsán a Keme -
nes aljai  Egyesített  Kórházban  meg-
szûn ne az aktív finanszírozás, az új
struk túra viszont nem jelentene szak-
mai változást. Maradni kell aktív szülé-
szet-nõgyógyászati ellátásnak, ennek
fenntartására 15 ágyas kontingenst ja-
vasoltak. A sebészeti ellátás tekinteté-
ben a felvázolt koncepció úgy szólt,
hogy a kórházban egynapos ellátások
maradjanak, az aktív ellátás kerüljön át
a megyei kórházhoz. Ezt az álláspontot
megpróbálták alakítani, módosították a
koncepciót, amennyiben ezt a tevé-
kenységet a megyei kórházzal közösen
tudják folytatni, akkor a GYEMSZI-nek
ez ellen valószínûleg nem lesz kifogá-
sa. Megfogalmazásra került az is, hogy
természetesen a fenntartó és a kórház
számára ezt nem kötelezõ elfogadni,
de ha minden marad a régiben, akkor
már nem tárgyalásos alapon fog
mûködni a dolog, hanem megkapják a
mûködésük  rendjét.  Az  intézmény
igaz gatója úgy véli, a felvázolt komp-
romisszumos megoldás a kórház szá-
mára túlélési lehetõséget jelenthet. 

Söptei Józsefné alpolgármester-asz-
szony elmondta, a megbeszéléseken
elhangzott, hogy 15 szülészeti és 10
sebészeti ágy a kórház részére elfo-
gadható lenne, mivel a számadatok
alapján a belgyógyászaton kevés volt
az aktív esetszám, és elsõsorban bel-
gyógyászati egyéb vizsgálatok folytak
a celli kórházban. Ezek az ágyszámok
megmaradnának, de nem krónikus
ágyként. Az elkészült tervezet, amely a
GYEMSZI javaslata alapján készült, ösz-
szesen 20 ágyszámot tartalmaz az el-
hangzott 25 helyett. Javasolta, hogy
amennyiben 15 szülészeti és 10 sebé-
szeti aktív ágy fog a szándéknyilatko-
zatban szerepelni kiindulási pontként,
fogadják el. 
Dr. Ko vács Zoltán kép viselõ a követ-
kezõ véleményének adott hangot: a
Kemenes al jai Egye sí tett Kórház integ-
rációja a Vas Megyei Mar kusovszky
Kórházzal a jelenlegi politikai, gazdasá-
gi helyzetet tekintve elkerülhetetlen,
mert ellenkezõ esetben nem maradna
Celldömölkön semmiféle kórházi ellá-
tás. A GYEMSZI által is elfogadott integ-
rációs terv alapján aktív sebészeti ellá-
tás is marad, egynapos sebészet mel-
lett, illetve a szülészeti osztály, csök-
kentett ágyszámokkal. A kórház igaz-
gatójával történt egyeztetésen  meg-
egyeztek  abban, hogy az integráció el-
fogadása esetén jó lenne, ha megma-
radna a 24 órás sebészeti és kis trau-
matológiai ügyelet, valamint a sür gõs -
ségi belgyógyászati 24 órás ügye let,
tekintettel  arra,  hogy  a  háziorvosi
ügye leti szolgálat is ezen ügyeletekre
támaszkodik, valamint jól felszerelt 24
órás esetkocsival sem rendelkeznek.
Az ülés végén a képviselõk egyöntetû
szavazással elfogadták a határozati ja-
vaslatot, kiegészítve a képviselõi indít-
ványokkal, miszerint a Kemenesaljai
Egyesített Kórház fenntartója nevében
Fehér László polgármester és dr. Farkas
Péter intézményigazgató aláírhassák a
szándéknyilatokzatot a megyei kórház
fenntartójával és prof. dr. Nagy Lajos -
sal, az intézmény igazgatójával.

•••

December 27-én írták alá a szándéknyi-
latkozatot, amelynek megalkotásánál
nemcsak a celldömölki képviselõ-testü-
let, hanem a Vas Megyei Közgyûlés, va-
lamint a szombathelyi Markusovszky
Kórház szempontjait is figyelembe vet-
ték. Eszerint a következõ döntés szüle-

tett: az integrációban történõ betegel-
látás a finanszírozási megoldáson felül
biztosítja a Keme nes aljai Egyesített
Kórház ellátási területéhez tartozó be-
tegek magasabb szintû, egységes szak-
mai elveken és gyakorlatokon alapuló
aktív ellátását, a krónikus ellátások pe-
dig továbbra is a lakóhely közelében
realizálódnak. A GYEMSZI-ben történt
egyeztetés alapján a javasolt, integráci-
óban mû köd tethetõ ágy szám: 15 szülé-
szet-nõ gyógyászati, 10 sebészeti ágy. A
konkrét megoldást a Vas Megyei Mar -
ku  sov szky Kórház és a Keme nes aljai
Egye sí tett Kórház által közösen mûköd-
tetett 20–25 ágyas ún. „manuális mát-
rix” (mû  tétek végzésére is alkalmas)
osztály létrehozása jelentené.

» LOSONCZ ANDREA
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Három a kislány

A celldömölki kórház 2012. évi elsõ
újszülöttje az újév elsõ perceiben
látta meg a napvilágot. A pápai lak-
helyû család gyermekének megszü-
letése után egészen január 9-ig kel-
lett várni, hogy a legifjabb celldö-
mölki polgár is megszülessen. Zsig -
mond Kíra Luca 12.50-kor sírt fel, 52
cm-rel, és 3,43 kg-mal jött világra,
harmadik kislányként érkezett csa-
ládjába.
Városunkban több éves hagyomány-
ra tekint vissza, hogy a városvezetõ
is köszönti az új év elsõ celldömölki
babáját és édesanyját. Idén sem
volt ez másként, január 10-én Fehér
Lász 
ló polgármester és Söptei Jó zsefné
alpolgármester virággal és ajándék-
csomaggal köszöntötte Móri
Veronikát, és egynapos kislányát,
Kíra Lucát.

»REINER ANITA

A kórház további mûködése volt a fõ téma
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Beiktatták Vas Megye elsõ nõi rendõrkapitányát
A Vas Megyei Rendõrfõkapitányság
2012. január 3-án Celldömölkön tartot-
ta ünnepi állományülését, melynek ke-
retében beiktatták Celldömölk új
rendõrkapitányát, dr. Palkó Andreát. Az
ülésen búcsúztak el Kovács Józseftõl, a
helyi rendõrkapitányság múlt év végén
nyugállományba vonult eddigi ve-
zetõjétõl. 
Kovács József munkásságát dr. Tánczi
Tibor, a Vas Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság bûnügyi igazgatója méltatta, majd
belügyminiszteri tárgyjutalomban ré-
szesítette. A leköszönõ ren dõr kapitány
összegezte az elmúlt harminc évet:
három évtized nagy idõ, de vissza -
tekintve rövidnek tûnik. A most meg-
hozott döntését hosszas vívódás elõzte
meg. Megemlékezett feletteseirõl,
akik tõl sokat tanult. A ren dõr ka pi -
tányságra második otthonaként tekin-

tett, és büszke arra, hogy egy jól mû -
ködõ szervezetet ad át utódának. 
Az új rendõrkapitány, dr. Palkó Andrea
megköszönte vezetõinek a bizalmat,
hogy megbízták a Celldömölki Rendõr -
ka pitányság  vezetésével.  Elmondta,
hogy itt korábban is kiszámítható ren d -
õri munka folyt, továbbra is a közbiz-
tonságot tartja fontosnak, amely kiszá-

mítható rendõri intézkedésekkel érhetõ
el. Célja, hogy a városban térfigyelõ- il-
letve rendszámfigyelõ rendszer mûköd-
jön. Munkájában a kialakított hagyomá-
nyokat kívánja folytatni, hiszen a cell-
dömölki rendõri munka ered ményei
mindig is a megyei vezetés elégedett-
ségét szolgálták.

»LOSONCZ ANDREA

Megalakult a Demokratikus Koalíció
Vas megye kettes számú választókerü-
letében – melyhez az új választójogi
törvény szerint Celldömölk is tartozik,
2012. január 10-én megalakult a De -
mok ratikus Koalíció választókerületi
társulása. 
Ebbõl az alkalomból látta ven dégül
Lengyel László választókerületi megbí-
zott az országos elnökségbõl dr. Vadai
Ágnes országgyûlési képviselõt, volt
honvédelmi államtitkárt, valamint Bács
Márton elnökségi tagot, Újbuda volt al-
polgármesterét.

A koalíció 2011 októberében alakult
Gyurcsány Ferenc vezetésével. A párt
célja, hogy a jelenlegi kedvezõtlen po-
litikai és gazdaságpolitikai döntéseket
megfékezzék, és helyreállítsák az or-
szág kedvezõtlen külföldi megítélését.
Jelenleg egy népszavazási kezdemé-
nyezést indítanak, mely érinti a jegy-
banki függetlenséget és a betétek tör-
vényi védelmére vonatkozik. Mint el-
mondták, azon dolgoznak, hogy feláll-
jon egy világos politikai alternatíva,
ami megmutatja, hogy mit jelent a

szabadság, a szolidaritás és a normális
gondolkodás. 
A Demokratikus Koalíció szervezeti fel-
építését tekintve igyekszik a választó-
kerületi szinteket erõsíteni, melyek
együt t mûködnek az országos szerveze-
ti szinttel. Hangsúlyozzák az együtt mû -
kö dés fontosságát a demokratikus ol-
dalon. Soraikba várják azokat a demok-
ratikus gondolkodású polgárokat, akik
szívesen vennének részt tevékenyen a
politikában. Jelentkezni a vas2@dkp.hu
e-mail címen lehet. »LA

Korszerûsítés a Városi Általános Iskola alsós épületében

Az elmúlt években szemtanúi lehet-
tünk a Városi Általános Iskola folyama-

tosan megvalósuló korszerûsítésének,
a  felújításra  váró  munkálatok  köre
azonban egy új szakaszhoz érkezett. Az
iskola alsó tagozatos épületének hom-
lokzata is megérett a felújításra, hiszen
az idõ múlása rányomta bélyegét az
épületre, a több tízéves nyílászárók
már nem tudják biztosítani eredeti
funk ciójukat. Celldömölk Város Önkor-
mányzata a rekonstrukció érdekében
nyújtott be pályázatot a tavalyi évben
a belügyminisztériumhoz, mely sikeres
elbírálás alá esett. A beruházás magyar
állami támogatás segítségével valósul-
hat meg, melyhez mintegy 20%-os ön-
kormányzati önrész társul.
Az elnyert támogatásnak köszönhetõen
sor kerülhet az iskola épületének hõszi-

getelésére valamint a nyílászárók cse-
réjére, tudtuk meg Dummel Ottótól, a
mûszaki osztály vezetõjétõl. A kivitele-
zést novemberben egy közbeszerzési
eljárás során a helyi Fullcolor 2000 Kft.
nyerte el. Az idõjárásnak köszönhetõen
a kivitelezõk azonnal neki tudtak látni a
munkának, így a nyílászárók cseréjének
nagy része már a téli szünidõben meg-
történt. Jelenleg a belsõ festési-javítási
feladatok zajlanak az épületben, a to-
vábbi munkálatokat pedig nagymérték-
ben befolyásolja az idõjárás alakulása.
A felújítás következõ lépésében a
hõszigetelés és a homlokzatképzés sze-
repel, a beruházás várhatóan április kö-
rül fejezõdik be.

»VZS

A NYÍLÁSZÁRÓKAT MÁR KICSERÉLTÉK, AZ ÉPÜLET HÔSZIGETELÉSÉRE
IS HAMAROSAN SOR KERÜL
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Száztíz éve, 1902. január 5-én indult
la punk elõdje, a Kemenesalja. Több év-
tizedes múltja alatt a nagyközség és
Kemenesalja történéseinek jelentõs
sza kaszát dokumentálva közügyet szol-
gált, a mai érdeklõdõknek pedig bepil-
lantást enged a helyi társadalom egy-
kori helyzetébe. Vasárnap reggel került
az olvasók kezébe, délután a sétálók
között – ami egykor rendszeres volt –
társalgási téma lett. Azt hiszem, a lap-
hoz kötõdõ utódoknak kötelessége e
szerény, de fontos évfordulóra emlé-
kezni. A helyi újságok a 19. század
utol só harmadában jönnek létre. Lé te -
zé sük jelzi a térség szellemi erõinek
fej lettségét, gazdasági állapotát, egy-
faj ta rangot adott. Kellett hozzá tõke-
erõs vállalkozó, szakértelem, olvasókö-
zönség, de az újságokat a hirdetõk
tart ják el, hirdetni pedig iparosok, ke-
reskedõk szoktak, ezért a polgárság – a
középosztály nélkül lehetetlen.
Vannak tehát folyamatosan kiépülõ fel-
tételek. Ilyen a piacközponti szerep.

Felvevõ, közvetítõ, kisugárzó funkciója
révén gyarapszik az iparosok száma te-
rebélyesedik a kereskedelmi hálózat.
Létrejönnek a közigazgatási hivatalok,
pénzintézetek. Fontos elem a vasút
megjelenése és a foglalkoztatásra gya-
korolt hatása. Gombamód szaporodnak
a társadalmi életet fejlesztõ, a helyi
társadalom különbözõ rétegeit átfogó
egyesületek, melyek jelentõs számú
tagságot tömörítenek. Kialakul a város
arculata. Mindezek együttesen támasz-
tanak igényeket többek közt egy helyi
újság kiadására, mondván, miért kell
nekünk Pápán, Körmenden megjelenõ
újságokat olvasni, képesek vagyunk ar-
ra mi is. 
A Kemenesalja megjelenésekor már lé-
tezett egy színvonalas írásokat közlõ új-
ság a Kis Czell és Vidéke (1899–1916).
Címét késõbb Kemenes vi dékre változ-
tatta.
A befogadói oldal készségére utal,
hogy képes volt két hetilapot életben
tartani, amire alig találunk példát.
Késõbb 1927–1945 között jelent meg a
Celldömölki Hírlap. A Kemenesaljának
te hát számolni kellett a konkurenciá-
val. Az 1902-es évet még egy szem-
pontból fontos megemlíteni. Pápáról
ideköltözik Dinkgreve Nándor tanult
nyomdász, elõbb papír- és könyvkeres-
kedést nyit, majd nyomdát alapít.
Megvásárolja a Kemenesalja kiadási jo-
gát, és 1905 január 1-jén mint tulajdo-
nos, kiadó és szerkesztõ adja ki.
Dinkgreve vállalkozása felvirágzott,
idõvel a legtöbb adót fizetõ polgárok
között olvashatjuk nevét. Annyit azért
említsünk meg: az alapító szakértelme
mellett sokat köszönhet második fele-
ségének, akinek nemcsak pénze, ha-

nem kitûnõ üzleti érzéke is volt. Is me -
re teink szerint az utolsó szám 1945.
március 17-én jelent meg, és egy
hosszú szünet következett. 
Néhány kiemelés az elsõ lapszámból:
Napirenden van Kis-Czell és Nemes dö -
mölk egyesítése. Teret kap a Rába ár-
vízvédelmi programja, az érintett négy
köz ségbõl  789  gyalogmunkás,  669
igás fogat igénybevételével. 
Szilveszteri estélyek. Téma a farsang –
míg a fiatalság tomboló kedvre gyul-
lad, addig a családos apák csendesen,
titokban pénztárcájukat nézegetik, és
szomorúan csóválják fejüket annak ro-
hamos apadása miatt.
Telefonhálózat építése és a hozzá kap-
csolódó érdekességek.
Balvégzetes vadászat, szerencsére bal-
eset nem történt, de a járás legna-
gyobb vadászterületén népes puskás
részvételével tartott körvadászaton – a
nagy köd miatt – csupán négy nyulat
lõttek. Az esti bankett azonban igen fé-
nyesre sikeredett, a vacsorát nem bíz-
ták a véletlenre. 
Bûnügyek, nemesdömölki veszekedõk
bicskázása – rokonok összeverekedése
– utcai támadás egy vadházasságban
élõ gyilkos szökési kísérlete.
A hírekben szerepel még – többek kö-
zött – a Kis-Czelli Takarékpénztár csõdje
és egy terjedelmes árverési hirdet-
mény.
A Kemenesaljai Kórház igazgatósága
miniszteri tanácsos elnökletével a kór-
ház újjáalakításáról határoz. (Ered -
mény, három év alatt az ellátott bete-
gek száma megduplázódott.) Tudó sí tá -
sok, hírek alaphelyzeteit nézve néha
úgy tûnt, mintha egy mai napilap len-
ne a kezemben. »KÁLDOS GYULA

110 éve jelent meg lapunk elõde, a Kemenesalja

A Mária Rádió december 19-én kezdte
meg sugárzását Celldömölkön és környé-
kén a 92,5-ös frekvencián, az egyházme-
gyében elsõként. Január 6-án került sor
az új média megáldására és szentelésé-
re, mely hálaadó püspöki szentmisével
vette kezdetét. Ezt követõen székhelyén,
a Szent Már ton otthonban ünnepi, gondo-
latébresz tõ mûsort mutattak be a rádió
munkatársai, a Szent Benedek Katolikus
Általános Iskola és a gimnázium diákjai.
Dr. Veres András megyéspüspök felszen-
telte az új stúdiót, és Isten áldását kérte a
rádió munkatársaira. „Nagyon fontos,

hogy az új evangelizáció évében minél
többen részesülhessenek az örömhír bõl, a
Jézusi evangéliumból, és ez a rádió
döntõen ezt kívánja szolgálni.”
Szabó Tamás, a Mária Rádió országos el-
nöke elmondta: „Ez egy olyan különleges
rádió, amely nem politizál, nem reklá-
moz, és nem adja el a mûsoridejét, hi-
szen az Istenre szánt idõ nem eladó.”
Czupor Attila, a Mária Rádió helyi koordi-
nátora elmondta, három területen kezd-
ték meg a csapatépítést, ezek pedig a
mûsorszerkesztés, a technika és a pro-
móció. Az önkéntes alapon dolgozó mun-

katársak létszáma harminc-negy ven fõre
tehetõ, a rádió programjainak vázát
imád ság, keresztény tanítás, gyakorlati
segítõ, életvezetési mû so rok, miseközve-
títés, rózsafüzér alkot ják. Korlátozott
szám ban zene is hallható, melyek szin-
tén a vallási élethez kötõdnek. Várhatóan
februártól az esti szentmiséket élõben
közvetíti a rádió. Kirner Antal Zoltán cell-
dömölki plébános elmondta, pozitívak a
visszajelzések a hallgatóság részérõl. Be -
szé dében Barsi Balázs atyát idézte, mi-
szerint: „A mikrofon a legjobb szószék.”
Fehér László polgármester a város nevé-
ben gratulált a Mária Rádió létrejöttéhez,
valamint ajándékkal köszöntötte dr. Ve -
res András megyéspüspököt.

»REINER ANITA

Új hang az éterben

„A »Kemenesalja« társadalmi és köz-
gazdasági hetilap tisztelettel alulírot-
tak kívánságára indult meg. A lap tá-
vol a pártpolitikától kizárólag Kis-
Czell és Jánosháza nagyközségek és
ezek környéke, vagyis egész Keme -
nes alja érdekeit fogja képviselni és
tõle telhetõleg elõmozdítani. Ajánl -
juk a lapot Kemenesalja igen tisztelt
közönségének szíves pártfogásába.”
Kis-Czell, 1902. évi január 2-án.

Dr. Maróthy László, 
Dr. Pletnits Fe rencz, 
Dr. Porkoláb Mihály, 
Zat hu recz ky Géza



Kovács József r. alezredes 30 évet töltött el
a rendõrség kötelékében. Számos alkalom-
mal részesült különbözõ szintû elismerés-
ben, illetve soron kívüli elõléptetésben,
köztük Magyar Köztársasági Ezüst Érdemke-
reszt, Szent György Érdemjel, Év Rendõre
Miniszteri Díj, valamint a rendõrségi fõta-
nácsosi cím elismerésekben. Január 3-án –
ünnepélyes állományülés keretében – a fel-
mentés ünnepélyes aktusával búcsúztatták
el a nyugállományba vonult Kovács József
celldömölki rendõrkapitányt. Ebbõl az alka-
lomból készült vele beszélgetésünk.

»Mikor született meg az elhatározás, hogy
rendõri pályára lép?
– 1955-ben születtem, Sitkén. Sárvár egyik
külterületén, Kanotapusztán nõttem fel, és
mint minden falun nevelkedõ gyereknek,
nekem is nagyon gazdag gyermekkorom
volt. Az általános iskola elvégzése után
Szombathelyre kerültem, autószerelõ szak-
mába. Ezután elvégeztem a Savaria közle-
kedésgépészeti szakközépiskolát, ezt kö-
vetõen pedig a Volánnál (akkor még AKÖV)
kezdtem el dolgozni. Úgy alakult, hogy az
ismeretségi körömben már akkor sok volt a
rendõr, õk biztattak is, hogy lépjek rendõri
pályára. Nekem azonban akkoriban – a biz-
tatások ellenére – a kétéves katonaság le-
töltése után nem hiányzott az egyenruha.
1981-ben azonban – akkor már nõs voltam
– megjelent a megyei napilapban egy cikk
arról, hogy rendõrtiszt-helyetteseket keres-
nek. Ma is emlékszem: elolvastam, és ek-
kor határoztam el, hogy rendõri pályára lé-
pek. Korábban olyan nagy volt az ellenállá-
som az egyenruha irányában, hogy senki
sem vette komolyan elhatározásomat: sem
a családom, sem a barátaim, sem a mun-
katársaim. Én azonban másnap munka után
bementem a Vas Megyei Rendõrfõkapi -
tány ság személyügyi osztályára és kitöltöt-
tem a jelentkezési lapot. Így lettem 1982.
április 1-jétõl rendõr.
»Kezdõ rendõrként melyik osztályra került?
– A Sárvári Rendõrkapitányság Közlekedés -
rend észetére kerültem próbaidõs ellenõrzõ
járõrként. Hat hónap után tettem egy pró-
ba idõs vizsgát, ami nagyon jól sikerült. Ek -
kor lettem ellenõrzõ járõr. Majd el kellett
végeznem Szombathelyen az alapfokú
rend õr képzõ iskolát, ez 1982 õszétõl 1983
nya ráig tartott. Ezt is kitûnõ eredménnyel
végeztem. Ekkor parancsnoki javaslatra je-
lentkeztem a rendõrtiszti fõiskolára bûnügyi
szakra levelezõ tagozaton. Ez a négy év
nem volt könnyû az életemben, hiszen ek-
kor már mindkét gyermekem megszületett,
és a családot bizony háttérbe kellett szorí-
tani, de nagyon jó eredménnyel zártam a
tisztképzõt is. Már a tanulmányaim idején,
1986-tól különbözõ szintû parancsnoki be-
osztásokat kaptam: elõször a közrendvé-
delmi osztályon váltásparancsnoki beosz-
tást, majd 1987 novemberétõl a közleke-
dési alosztályon lettem közlekedési alosz-

tályvezetõ. Pályafutásom egyik legszebb
szakasza volt ez az idõszak: polgári vég-
zettségem is a közlekedéshez kötõdött, ta-
lán ezért állt hozzám ez legközelebb. És
meg kell mondjam, kiváló munkatársaim
voltak, élt bennük a hivatástudat. 
»Majd eljött a rendszerváltás idõszaka…
– A rendszerváltáskor új rendõrkapitány ke-
rült a Sárvári Rendõrkapitány ság élére. Õ
felkért, hogy vállaljam el a bûnügyi osztály
vezetését Sárváron, illetve a Sárvári Rend õr -
kapitányság vezetõhelyettesi beosztását.
Nagyon sokat dilemmáztam, hiszen nagyon
szerettem a közlekedési területet. Ha közle-
kedési területen maradtam volna, akkor
Szombathelyre kerültem volna, végül úgy
döntöttem, elvállalom a felkérést, 1991. jú-
nius 1-tõl töltöttem be az új pozíciót. Habár
bûnügyi szakon végeztem, de gyakorlatban
mégis újat jelentett számomra. Fel kellett
újítanom a korábban megszerzett ismerete-
imet. 1999-ig voltam ebben a beosztásban.
Ekkor nyugállományba vonult a közrendvé-
delmi osztályvezetõ, és kértem a kapitány
urat, hogy hadd kerüljek át a bûnügyiektõl
a közrendvédelmi területre. Át is helyezett
közrendvédelmi osztályvezetõnek Sárváron,
majd 2003. október 1-jétõl az akkori fõkapi-
tány felkért, hogy Celldömölkön töltsem be
a rendõrkapitányság-vezetõi beosztást.
»Említette, hogy nehezen vált. Ebben az
esetben nemcsak más pozícióba, de másik
városba is került. Ezt hogy élte meg?
– Sokat dilemmáztam, nagyon megfontol-
tam a döntést. Valóban, mindig nagyon ra-
gaszkodtam az aktuális munkahelyemhez,
egész pályafutásom során kettõ volt. Egyik a
Volán, a második a rendõrség. Nagyon sok
szép idõt töltöttem a Sárvári Rendõrkapi -
tány ságon, elismerték a munkámat, nem-
csak a közvetlen feletteseim, de az országos
rendõrparancsnokok is. Természetesen örül-
tem a felkérésnek, és igent mondtam, de a
döntésemet megelõzõen sokat vívódtam is
magamban, mivel valóban nehezen élem
meg a változásokat.
»Milyen volt a celldömölki rendõrkapitány-
ság?

– Celldömölkön egy-két rendõrt ismertem
már korábbról, de azért mégis más helyzet
volt, amikor ide kerültem vezetõként. Na -
gyobb a felelõsség, hiszen az összes beosz-
tottamért én feleltem ettõl kezdve. Azzal az
elhatározással jöttem Celldömölk re, hogy
mindent megteszek azért, hogy az itteni ka-
pitányság jól mûködjön, hogy meg felelõ kö-
rülmények között dolgozzanak. Eleinte nem
volt könnyû, hiszen nagyon kötõdtem Sár -
várhoz, egy idõ után azonban nagyon meg-
kedveltem a beosztottaimat. Tisztelet tu dó,
jó, ambíciózus szak emberek voltak. Egy re
inkább beilleszkedtem, igyekeztem a közé-
letben is részt venni. Jó kapcsolatot építet-
tem ki és ápoltam az önkormányzattal, a
kistérséggel, az intézményvezetõkkel egya-
ránt. Egyre jobban megszerettem a várost,
és egyre inkább úgy éreztem, hogy itt van a
második otthonom. Pálya fu tásom során be-
lém ivódott, hogy tisztelni kell a rendõröket,
a rendõri hivatást, az állampolgárokat, és
ezt igyekeztem átadni a munkatársaimnak
is. Törekedtem arra, hogy a kollégáim ud-
variasan, határozottan, jogszerûen intéz-
kedjenek, és ez – eseti kivételtõl eltekintve
– sikerült is. Több ezer ügyintézés mellett
elenyészõ volt a jogos panaszok száma.
»Az elmúlt idõszak, mióta betöltötte a
rendõrkapitányi pozíciót, sikertörténetnek
mondható, hiszen Celldömölköt egy bizton-
ságos kisvárosnak tartják, a biztonság pedig
a kapitányságon dolgozók munkáját dicséri.
– Azt tudni kell a térségrõl, hogy több fõút-
vonal veszi körül, megyehatáron van, itt az
utazó bûnözõk gyorsan jönnek-mennek. Az
elmúlt több mint nyolc év alatt egy nagyon
tisztességes eredményt ért el a kapitány-
ság, hiszen a megyei közgyûlés döntése ér-
telmében egyszer a megye legbiztonságo-
sabb városa címet is sikerült kiérdemel-
nünk. A betöréses lopások területén értünk
el nagyon szép eredményeket.
»És beszéljünk egy kicsit a civil életrõl is:
mivel tölti nyugdíjas napjait?
– Rendõri pályafutásom során sokat köszön-
hettem családomnak, akik mindvégig tá-
mogattak. Nyugdíjazásomat követõen több
idõt tölthetek velük. Feleségem még dolgo-
zik, idõsebb fiam szintén a bûnüldözés terü-
letén tevékenykedik, a Szombat he lyi Városi
Ügyészségen ügyész. Fiatalabb gyermekem
utolsó éves egyetemista angol-német szak-
fordító, tolmács szakon. Van egy kétéves
unokám, vele sok idõt töltök el, édesanyám
még él, egyedül van, a háznál sok a tenni-
való, neki is egyre több segítségre van szük-
sége. És most, hogy nyugdíjba vonultam, ha
aktívan nem is, de legalább szurkolóként
hódolhatok kedvenc sportágamnak, a fut-
ballnak: remélem, unokámmal gyakran ki-
jutunk majd a meccsekre. Polgármester úr-
nak megígértem, hogy ha egyszer Sárvár–
Celldömölk rangadó lesz, én mindkét csa-
patnak szurkolok: egyik félidõben az egyik,
a másikban a másik csapatnak.

»LOSONCZ ANDREA
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Harminc év a rendõrség kötelékében



A karácsonyi ünnepek közeledtével tar-
totta hagyományos adventi Vers mon dó
Ünnepét a TV-CELL és a Keme nes aljai
Mûvelõdési Központ és Könyv tár. Az
eseményre az intézmény galériáján ke-
rült sor, ami – az elõzõ évekhez hason-
lóan – az idei alkalommal is zsúfolásig
megtelt szülõkkel, nagyszülõkkel, ven-
dégekkel. A legkisebbeknél, azaz a Lán -
gocska kategóriában közel negyven kis-
diák szavalta el az ünnepekhez kapcso-
lódó versét. A felsõbb éveseknél, azaz a
Gyertyaláng és a Csil lagszóró kategóriá-
ban már kevesebb nevezõ volt, de itt is
szép elõ adásokat hallhattak a vendé-
gek. Üde színfoltja volt a vasárnap dél-
utánnak Dr. Horváth András versenyen
kívüli szavalata. Babits Mihály: Kará -
csonyi ének címû versét adta elõ igé-
nyes színvonalon. A legfiatalabbaknál
elsõ lett Sarlós Napsugár, Kovács Kristóf
és Szalai Kristóf elõtt. Különdíjat érde-
melt ki Németh Jázmin, Pápai Alexand -
ra és Tóth Rebeka. Az idõsebbeknél
Nagy Johanna végzett az elsõ helyen
Rozmán Tímea és Mód Marcell elõtt.

»PH
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Adventi versünnep

1989 óta minden év decemberében
kiírásra kerül a hagyományos Nép da -
l éneklési Verseny az Ádám Jenõ Ze -
neiskola Alapfokú Mûvészet ok ta tási
In tézmény  szervezésében.  A név -
adó tisz teletére megrendezésre ke-
rülõ tradicionális verseny 2011-ben
is szép számmal vonzott verseny zõ -
ket az intézménybe, ahol magyar
nép dalaink szebbnél szebb válogatá-
sai csendültek fel. A december 16-ai
rendezvény 80 részt vevõvel zajlott, a
közönség 24 szóló produkciót, 4 duó
és 10 csoportos elõadást hallhatott.
A népi énekek versenyére Vonyarc -
vas hegy rõl, Sárvárról, Gye nesdiásról,
Já nos házáról, Bükrõl és természete-
sen városunkból is érkeztek dalos
lelkû „pacsirták”, akik felkészítõ ta-
ná raikkal egy-egy népdalcsokrot állí-
tottak össze az alkalomra.
A celldömölki zeneiskola növendékei
közül négy együttes – a Kéknefelejcs
Trió, a Kö kényke, a Galagonya és a
Bo ró ka csapata – arany minõsítést

szer zett. Õri Vik tória, Jandrasovics
Regina és Kovács Alíz szóló produkci-
óját szintén arany fokozattal jutal-
mazta a zsûri, míg Berta Gréta és
Szó rádi Laura ezüst helyezést ért el a
versenyen. Õri Vik tó ria és Hen de Nó -
ra duója bronzminõsítést szerzett,
mely jutalmat Hende Nóra egyéni
elõadásáért is átvehette. Az Ádám
Jenõ Zeneiskola diákjait Varga Diána,
az iskola népi ének tanára készítette
fel a rendezvényre. A Ber zse nyi Dá -
ni el Gim názium és Szakképzõ Iskola
Száz szorszépek csapata ezüst he -
lyezéssel térhetett haza a verseny -
rõl, melyhez segítséget felkészítõ ta-
náruk, dr. Bér diné Stipkovits Ildikó
nyújtott. A Vá ro si Általános Iskola és
Egységes Peda gó giai Szakszolgálat
csoportos produkciója, valamint Ba -
ráth Kata szóló elõadása ezüst mi nõ -
sí tést érdemelt ki a Nép daléneklési
Verse nyen, mely re He ge düs Erzsébet
készítette fel a diákokat.

»VAJDA ZSUZSA

A népi ének remekei csendültek fel

A Városi Általános Iskolában folyama-
tos tehetséggondozás folyik évrõl évre
matematikából. Ennek egyik területe a
versenyre való felkészítés, illetve ver-
senyeztetés. A tanév során több meg-
mérettetésre is neveztetik a tanulókat.
Ezek egyike a Bolyai Matematika Csa -
pat verseny, amelyen háromszoros si-
kert arattak az intézmény diákjai,
ugyan is az 5. A, a 7. C és a 7. D osztály
négy fõs csapata egyaránt dobogós he-
lyezést ért el. Az iskolából összesen ti-
zenegy csapat indult az 5–8. évfolya-
mon, Vas megyébõl évfolyamonként
húsz-huszonegy csapat mérte össze tu-
dását. A városi iskola 7. C osztályának
négyfõs együttese: Bali Benjámin,
Berta Anikó, Berta Zoltán, és Huszár
Anikó megyei második helyezett lett,
felkészítõ tanáruk Pálné Horváth Ka ta -
lin volt. A dobogós harmadik helyezést
elért 5. A (Szabó Tamás, Remport Do -
nát, Szakács Rebeka, Végh Vanda), és
7. D (Balhási Zalán, Dummel Damján,
Gulyás Anett, Sipos Myrtill) felkészítõ
tanára dr. Pörneczi Károlyné volt. Mind -
két felkészítõ pedagógus elmondta: ta-
nítványaik nem csupán matematiká-
ból, hanem csapatmunkából is jelesre

vizsgáztak. Az iskola tanulói dolgoznak
a Vasi Géniusz tehetségfejlesztõ prog-
ramban  is,  a  matematika  mellett
egyéb tantárgyakból is. Matematika-
programban közel száz városi iskolás
diák tevékenykedik. Az intézményben
folyó magas szintû tehetséggondozást
igazolja, hogy a most harmadik helye-

zett 7. D csapata az elmúlt két évben a
Matekguru elnevezésû Kárpát-meden-
cei négyfordulós versenyben mindkét
alkalommal negyedik helyezést vívott
ki magának. Az iskola tanulóinak ver-
senyeredményei a városi iskola hon-
lapján nyomon követhetõk.

»RA

Három csapat sikere matematikából
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• február 2. (csütörtök) 10.00 óra – Csin te ke -
rintõ – Bognár Szilvia és zenekara kon certje
kicsiknek. Belépõjegy: 500 Ft. Hely szín: KMKK
színházterem.

• február 4. (szombat) 19.00 óra – Bérletes
színházi elõadás: Carlo Goldoni: Kér úr szolgá-
ja – komédia a Pannon Várszínház mûvészei -
nek elõadásában. Belépõjegy: 3200 Ft, 2700
Ft, 2200 Ft. Helyszín: KMKK színházterem.

• február 11. (szombat) 9.00–13.00 óra –
Bababörze – használt gyermekruhák, játé-
kok, gyermekholmik vására. Információ kér-
hetõ a 06 70/334-8856 telefonszámon.
Helyszín: KMKK elõcsarnok.

• február 16. (csütörtök) 18.00 óra – X-faktor
minigála. Közremûködnek: Baricz Gergõ, Lil
C., Apolló 23. Belépõjegy elõvételben: 3000
Ft, a helyszínen: 3500 Ft. Helyszín: KMKK
szín házterem.

• február 19. (vasárnap) – Autóbuszos kirán-
dulás Mohácsra, a busójárásra. Részvételi díj:
5000 Ft. Bõvebb felvilágosítás kérhetõ Ló nai -
né Kondics Zsuzsanna szervezõtõl a 95/779-
302-es telefonszámon.

• február 20. (hétfõ) 16.00–20.00 óra –
Farsangfarki asszonyparty – lányok, asszo-
nyok farsangbúcsúztató zenés délutánja. Be -
lé põjegy: 600 Ft. Helyszín: KMKK galéria.

• február 21. (kedd) 19.00 óra – Duma szín -
ház. Fellépnek: Hadházi László, Kovács And -
rás Péter. Belépõjegy elõvételben: 2500 Ft,
helyszínen: 3000 Ft. Helyszín: KMKK színház-
terem.

» PROGRAMAJÁNLÓ A velencei karnevál ezer (ál)arca
Benkõ Sándor fotóriporter munkáiból
nyílt kiállítás december 13-án a Keme -
nes aljai Mûvelõdési Központ és Könyv -
tár galériáján. A Karnevál Velencében
címû tárlat az intézmény farsangi
programjainak sorát nyitotta meg, fel-
idézve a karneváli hangulat színes for-
gatagát. A kiállításmegnyitón a megje-
lenteket elsõként a mûvelõdési köz-
pont igazgatója, Pálné Horváth Mária
köszöntötte, majd az Ádám Jenõ Ze ne -
is kola növendékei színesítették a prog-
ramot fuvolajátékukkal. A Vas Népe fo-
tósának képeibõl összeállított anyagot
dr. Györéné Losoncz Andrea, lapunk fõ -
szer kesztõje ajánlotta a megjelentek
figyelmébe. A megnyitón elhangzott
Lovik Károly Egy éj Velencében címû
novellájának részlete, mely az álarcos-
bálok kavalkádját elevenítette fel, de a
velencei karnevál történetét is megis-
merhették az egybegyûltek. A velencei
maszkok sokszínûségét mutatja be fo-
tóival Benkõ Sándor fotóriporter is, aki
nem egy alkalommal látogatott már el
a lagúnák városába. Képei hûen tükrö-
zik a mindennapi világtól eltérõ, talán
illúziónak tûnõ karneváli hangulatot,

ahol az arcok-álarcok forgataga a való-
ság. A fotók fõszereplõi láthatóan él-
vezik az egész várost elárasztó színhá-
zat, hiszen csak maguk tudják, ki bújik
meg a maszk alatt. A karnevál vége
felé azon ban lehull a lepel. Egyre töb-
ben mu tatják meg emberi arcukat,
elõbukkan a valóság, mely által még
szerethetõbbé válnak az alakok, akár-
csak Ve lence, ahol az idõtlenség titka
valahol mélyen az elmúlásban rejlik.
Ezt a furcsa ambivalenciát rögzítik a ki-
állítás képei is, melyek február 20-ig
tekinthetõk meg a mûvelõdési központ
galériáján.

»VAJDA ZSUZSA

Megkezdõdött a báli szezon

A vízkereszttõl hamvazószerdáig tartó
farsangi idõszak báljainak sorát évek
óta a Soltis Lajos Színház nyitja meg
városunkban. Idén sem volt ez más-
ként, hiszen január 14-én már tizen-
egyedik alkalommal rendezték meg a
színészek és színházbarátok bálját.
A báli szezont nyitó soltisos rendezvé-
nyen elsõként Fehér László polgármes-
ter mondott köszöntõt, és a színház
városban betöltött kulturális szere-
pérõl, eredményes tevékenységérõl
beszélt. Nagy Gábor társulatvezetõ a

tavalyi év összegzéseként elmondta,
örökös bizonytalanságban, de a támo-
gatókra és a közönség érdeklõdésére
számítva sikeres évet zártak. Be szé dé -
ben némi statisztikai áttekintést is tar-
tott, miszerint a tavalyi évben százhat-
van elõadásuk volt, csaknem nyolcezer
fõnyi közönség elõtt, továbbá huszon-
két fesztiválra (köztük Erdély, Nor vé -
gia, Spa nyol ország) kaptak meghívást. 
A báli, szórakoztató mûsorban a színház
társulatának tagjai, színi stúdiósai mû -
köd tek közre, és mutatták meg, hogy
nem csupán a színjátszáshoz, de az
énekléshez is értenek. A vidám, farsan-
gi mûsorszámok repertoárjában a szóló
produkciók mellett duettet is hallhattak
a vendégek. Az est meglepetésvendé-
get is tartogatott a résztvevõk számára,
hiszen Szvorák Katalin énekmûvész ép-
pen a rendezvénynek helyet adó Vas -
virág Hotelben szállt meg, és a mulat-
ságba bekapcsolódva népdalokat éne-
kelt közönségének. A báli programot
tombolasorsolás is színesítette, a tánc -
hoz szükséges talpalávalót pedig Ben -
dzsó zenéje szolgáltatta.

»REINER ANITA

Celldömölkön és környékén ipari alpi-
nista, kedvezményesen vállalja ve-
szélyes fák vágását/ápolását (kötél-
technikával). Tel: 06 20/217-5490.

Celldömölk központjában 2500 m2-es
összközmûves telken épült, 128 m2-
es, alápincézett, két generációnak is
alkalmas 4 szobás, családi ház eladó.
Gépkocsi tároló az udvarban. Tel: 06
70/341-0007.

Celldömölk központjában 50 m2-es,
központifûtéses II. em. lakás eladó.
Tel: 06 30/418-1771.

» APRÓHIRDETÉS

A BÁLBAN A MÛSORT A TÁRSULAT TAGJAI SZOLGÁLTATTÁK
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A Városi Óvoda javára jótékonykodtak

A Cselekvõ Összefogással Celldö möl kért
Egyesület megalakulása óta jelentõs
közéleti szerepet tölt be a város élet-
ében. 2011-ben is számos sikeres prog-
ramot mondhat magáénak: nagy ér-
deklõdésre tartottak számot a közéleti
kávézó rendezvényei, melyekre mindig
valamely közismert személyt hívtak
meg vendégként, kirándulásokat szer-
veztek az egészséges életmód jegy-
ében, év végén pedig a karácsonyra ké-
szülõdve gyermekeknek rendeztek ját-
szóházat, és koncertet a Varnyú Country
közremûködésével. A rendezvény nagy
népszerûségnek örvendett. A jelen-

lévõket az egyesület alelnöke, Pálné
Horváth Mária köszöntötte, a kép viselõ-
testület tagjai közül Fehér László pol-
gármester, Bu dai Ber na dett, Erdélyi An -
tal és Nagyné Ferencz Myr till pedig a
lapunk hasábjain korábban megjelent
totót helyesen kitöltõk között osztottak
szét nyereményeket. Ugyancsak a Cse -
lek võ  Összefogással  Celldömölkért
Egye  sület állt annak az adomány gyûj té -
si akciónak az élére, amelyet az elmúlt
év decemberében a TV-Cell szervezett.
Az összegyûlt adományokat a Máltai
Szere tet szolgálat Celldömölki Cso portja
juttatta el a rászorulók számára. »LA

Ismét nagysikerû koncertet adott Mága
Zoltán karácsony elõtt Celldömölkön. A
korábbi évek hagyományait követve
decemberben is jótékonysági koncer-
tet szervezett az Apáczai Kiadó és az
Együtt Celldömölk Városért Egyesület.
A teltházas jótékonysági koncerten
Mága Zoltánon kívül fellépett Szvorák
Katalin népdalénekes és Denk Viktória
operaénekes. A mûsorvezetõ Kudlik Jú -
lia volt. A jótékonysági koncert teljes
be vételét, egymillió forintot a szer-
vezõk, az Apáczai Kiadó és az Együtt

Celldömölk Városért Egyesület a Városi
Óvoda részére ajánlották fel, mely ösz-
szeget Söptei Józsefné és Esztergályos
Jenõ már a helyszínen átadták az in-
téz mény vezetõjének. 
Az Együtt Celldömölk Városért Egye -
sület az adventi idõszak idején jóté-
konysági vásárt is tartott, melynek be-
vételébõl szintén a Városi Óvoda illet-
ve a városban élõ leghátrányosabb
hely zetû családok részesültek. A meg-
ajándékozott 10 család tartós élelmi-
szercsomagot kapott. »LA

Több sikeres rendezvényt mondhat
magáénak az egyesület

A Mozgássérültek Vas Megyei Egye sü -
le tének Celldömölki Csoportja 2011.
december 17-én tartotta hagyomá-
nyos, karácsonyi ünnepségét a mû ve -
lõ dési központban. Az ünnepségen el -
sõ ként a helyi csoport vezetõje, Hol -
pert Jenõné Bella néni köszöntötte a

tagokat és megjelenteket, majd átad-
ta a szót városunk polgármesterének,
Fe hér Lászlónak, aki tagtársként az
összetartozás és a közösséghez való
tartozás érzését is hangsúlyozta, majd
a köszöntõ szavak után a városban tör-
tént beruházásokról és fejlesztésekrõl
számolt be röviden. Dr. Dalos János, a
Mozgássérültek Vas Me gyei Egyesüle -
té nek elnöke meghitt szavakkal fejez-
te ki az ünnep jelentõségét, majd Ko -
vács Ferenc országgyûlési képviselõ
osz totta meg karácsonyi gondolatait,
jókívánságait a jelenlevõkkel. A ren-
dezvényen Szabó Petra verssel ajándé-
kozta meg az egybegyûlteket, majd a
Városi  Óvoda  óvodásai  varázsolták
öröm telivé az ünnepet. A mû sor vacso-
rával és kötetlen beszélgetéssel zárult.

»VZS

Mozgássérültek karácsonya

Egyesületi
projektzáró
Az Együtt Celldömölk Városért
Egye sület 2009 decemberében
csak nem tízmillió forintos pályáza-
ti támogatásban részesült, mely-
nek célja az Együtt Cell dömölk Vá -
ros Egészségéért címû projekt
meg valósítása volt.
A tavaly márciusban indult Egész -
ségre nevelõ és szemléletformáló
élet mód prog ramok rendezvényso-
rozat keretében több korosztályt
megcélzó gazdag és sokrétû prog-
ramok kerültek lebonyolításra az
elmúlt év során. A de cember 19-
én zajlott projektzárón az elmúlt
tíz hónap eseményeit foglalta ösz-
sze fotókkal illusztrálva Csihar Csa -
bá né projektmenedzser. A hat té-
makört felölelõ projekt során elsõ -
se gélynyújtó tanfolyamot, élet-
mód-, sport- és szermentes tábort
szerveztek a gye rekek és fiatalok
számára. Emellett egészségügyi
elõadások hangzottak el a cukor-
betegség, mozgásszervi, légzõ -
szer vi, szív- és érrendszeri, vala-
mint a daganatos betegségek té-
májában. A hatodik témakör kö-
zéppontjában a családi élet állt,
mely nek során tavasszal családi
kirándulást indítottak a Ság hegy-
re, valamint Adventi és karácsonyi
készülõdés a családban címmel
ren deztek programokat. A sport
jegyé ben pedig úszótanfolyam le-
bonyolítására is lehetõség nyílt a
tízhónapos projekt során.

»REINER ANITA
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Nagy
Attila

Józsáné
Dezsõ Rita

Némethné
Horváth
Edina

Mórocz
Tibor

Meg kér dez tük
» vá la szol tak Örül, hogy megnyílik a mozi?

»KÉR DEZ: VAJDA ZSUZSA »FOTÓ: REINER ANITA

Örülök, hogy ismét mûködni
fog a városban mozi, hiszen
ezáltal több lesz a szórako-
zási lehetõség is. A környé-
ken legközelebb Szombat he -
lyen található filmszínház,
de az utazással járó költsé-
gek miatt nem éri meg el-
utazni. Éppen ez az oka an-
nak, hogy jó pár éve nem
voltam moziban, utoljára ta-
lán a régi mozi mûködésé-
nek idején láttam filmvász-
non premiereket. Engem fõ-
ként a hollywoodi klassziku-
sok és kasszasikerek tudnak
lekötni, szívesen látnék ilyen
jellegû filmeket az új nézõ -
térrõl is.

Rendszeresen szeretnék járni
az új Art moziba, hiszen re-
mek szórakozási lehetõ ség -
nek ígérkezik, elérhetõ áron.
Úgy gondolom, a térség ben
hiánypótló funkciót is ellát
majd, hiszen régóta nem
üzemel már mozi a kör -
nyéken. Ennek okán talán
más városok vonzáskörze-
tébõl is idevonzza a nézõkö-
zönséget. A filmes mûfajok
közül leginkább a vígjátékok,
az akció- és romantikus fil-
mek érdekelnek, de a ma-
gyar filmek is a kedvenceim
közé tartoznak. A legjobb al-
kotásokat szívesen meg né -
zem akár több alkalommal is.

Kisgyermekes anyukaként
különösen örülök, hogy vá-
rosunkban újra fog üzemelni
mozi. A filmvetítés élmé-
nyéért eddig más városba
kellett utazni, ami a kisma -
mák nak a gyermek elhelye-
zése miatt nehézséget okoz-
hatott. Így viszont, hogy
hely ben elérhetõ lesz a mo-
zi, könnyebben át lehet hi-
dalni a problémát, és az
anyu kák is megnézhetnek
egy-egy jó filmet. Én vígjá-
ték és romantikus filmpárti
vagyok, de bízom benne,
hogy meséket is vetítenek
majd, hiszen sok gyermek
rajong a rajzfilmekért.

Napjainkban elterjedt az ott-
honi filmnézés, megjelentek
a házimozi rendszerek és a
nagyképernyõs tévék, amik
már-már mozi élményt nyúj -
tanak. Régen gyakran jártam
moziba, akkoriban teljesen
más hangulata volt a filmve-
títéseknek. Úgy gondolom, a
mai mozik már nem tudják
ugyanazt a hatást elérni,
mint a több tíz évvel ezelõtti
vetítések, hiszen az emberek
mára elszoktak a mozizástól.
Mind ezek ellenére jó kezde-
ményezésnek tartom az új
beruházást, hiszen széles ge-
nerációt tud elérni az elõ -
adásokkal. 

Szép sikereket mondhat 
magáénak a táncsport-oktató

Varga Galambos Mónika/
Mó ni már  kisgyermekként
megismerkedett  a  mozgás
örö mével, a rendszeres ed-
zések,  fellépések,  verse-
nyek han gulatával.  Jazz-ba-
lett-, majd show-tánc tanfo-
lyamokon sajátította el a

modern tánc alapjait. Az Energy Dance Team alakulásakor
kapott lehetõséget táncsportok szervezésére és oktatásá-
ra. Azóta is mûködõ csoportjai már hazai és nemzetközi
versenyek eredményes résztvevõi. A haladó csoportok
mellett nagy hangsúlyt fektet az utánpótlás nevelésére,
fontosnak tartja az életkori sajátosságoknak megfelelõ ta-
nítást, a megfelelõen kiválasztott játékon keresztül való
mozgásfejlesztést. A celldömölki csoportok közül 2008-
ban az Or szá gos Táncsport-bajnokságon 3. és világbajno-
ki második helyet szereztek, 2009-ben és 2010-ben or-
szágos és világbajnoki elsõ helyet, utóbbiakat Szerbiában
illetve Lengye lor szág ban. Idén a Modern Táncsport Világ -
baj nok sá gon elsõ helyezést ért el a funky formáció Smile
Kids csoportja, második helyen végzett az idei Tini Team
formáció. Mónika az idei tanévtõl fájó szívvel bár, de el-
köszönt a celldömölki csoporttól – reméljük, csak átme-
netileg – a gyermekek és szülõk pedig ezzel a cikkel bú-
csúznak tõle. »LA

Méhészeti felhívás
Felhívjuk a Celldömölk Város és Mersevát Község köz-
igazgatási területén méheket tartó állampolgárok fi-
gyelmét, hogy a 70/2003.(VI.27.) sz. FVM. rendelet A
méhállományok védelmérõl és a mézelõ méhek egyes
betegségeinek meg elõ zésérõl és leküzdésérõl 2. § ér-
telmében A méhészkedést (méhtartást) minden év
február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pe-
dig e tevékenység megkezdésétõl számított 8 napon
belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint il-
letékes települési önkormányzat jegyzõjénél, aki a
méhészt nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást fo-
lyamatosan vezeti. 
Amennyiben a méhek állandó tartási helye nem a mé-
hész lakóhelyével összefüggõ területen (udvarban,
kertben stb.) van, a méhész köteles a méhek tartási
helyén a nevét, lakcímét, telefonszámát, a tartási he-
lyen lévõ méhcsaládok számát egy legalább 40 x 30
cm nagyságú táblán jól látható módon feltüntetni.
Kérem, hogy amennyiben fent leírt bejelentési kötele-
zettségüknek eddig nem tettek eleget, úgy azt 2012.
február 28-ig szíveskedjenek megtenni a Celldömölk
Város Pol gár mes teri Hivatal Mûszaki Osztályán.

»CELLDÖMÖLK VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

MÛSZAKI OSZTÁLY



Bajnoki mérkõzések

SKK El Nino Praha – Celldömölki VSE-
Swietelsky-Wewalka 6–1. Prága, aszta-
litenisz Férfi Klubcsapatok Szuper ligája
negyeddöntõ, elsõ mérkõzés. 
Páros: Konecny, Tregler–Fazekas, Szita
3:0 (13, 9, 4). A celliek az elején még
tartották a lépést a házigazdákkal, de a
végére sima lett (1-0). Egyéni, 1. kör:
Konecny-Kriston 3:0 (3, 7, 4). Nem volt
egy súlycsoportban a két játékos. (2-
0); Tregler–Szita 3:1 (5, -7, 3, 6), Szita
mindent megtett, kis szerencsével jobb
eredményt is elérhetett volna. (3-0);
Michal Obeslo–Fazekas 3:1 (-6, 9, 9, 8),
Fazekas sem vallott szégyent, de a jó
kezdés után már csak szorongatni tud-
ta Obeslot. (4-0). 2. kör: Tregler–
Kriston 3:1 (8, 3, -8, 4). A harmadik
szettben villant egyet Kriston, de ösz-
szességében nem jelentett igazán ve-
szélyt ellenfele számára. (5-0); Marek
Obeslo–Fazekas 2:3 (-6, 6, 10, -5, -5),
Fazekas nagy csatában, megérdemel-
ten szerezte meg azt este egyetlen
celli gyõzelmét. (5-1); Michal Obeslo–
Szita 3:0 (5, 5, 6). Szita erejébõl ennyi-
re futotta, gyõzött a rutin (6-1). 
Azt már a mérkõzés elõtt tudni lehe-
tett, hogy nem a celli csapat lép asztal-
hoz az esélyesség terhével a prágai
meccsen, de az egy szerzett gyõzelem
azért meglehetõsen kevés. Fazekas he-
lyenként remekelt, de ez kevés volt a
szorosabb eredmény eléréséhez. Ezzel
a vereséggel a CVSE gyakorlatilag elbú-
csúzott az elõdöntõtõl, bár január 29-
én, az alsósági visszavágón történhet
még valami földöntúli csoda, aminek

azért, valljuk meg, vajmi kevés az esé-
lye.
Gyõztek: Tregler 2, Michal Obeslo 2,
Konecny 1, Konecny-Tregler, illetve
Fazekas 1. 
Celldömölki VSE-Swietelsky-Wewalka –
Szegedi AC 9-1. Celldömölk, asztalite-
nisz Extraliga-mérkõzés, vezette: Rosta,
Segyevy. 
Páros: Fazekas, Szita–Dudás, Kószó 1:3
(8, -9, -9, -9). „Agyonnyert” meccset
ve szített el a celli kettõs. (0-1). Egyéni.
1. kör: Kriston–Tóth 3:0 (6, 3, 3),
Kriston félgõzzel is nyerni tudott. (1-1);
Szi ta–Kószó 3:0 (7, 7, 5), Meggyõzõ já-
tékkal nyert az ifjú celli. (2-1); Faze -
kas–Dudás 3:0 (5, 9, 8). Fazekas ezúttal
sem „szakadt meg”. (3-1) 2. kör: Kris -
ton-Kószó 3:0 (7, 8, 8). Papírforma
eredmény született. (4-1); Fazekas–
Tóth 3:0 (3, 2, 4). A nagyobb tudás
gyõzött. (5-1); Szita–Dudás 3:1 (8, -10,
8, 6). Szita nem várt gyõzelmet aratott.
(6-1). 3. kör: Fazekas–Kószó 3:2 (-9, -
12, 3, 4, 5). Fazekas magának tette
szorossá a meccset. (7-1); Kriston-
Dudás 3:2 (5, -11, -1, 9, 3). Kriston
sem pörgött már a maximumon. (8-1);
Szita–Tóth 3:0 (2, 6, 9). Szita simán
hozta az utolsó meccset (9-1). 
Gyõztek: Fazekas 3, Kriston 3, Szita 3,
illetve Dudás–Kószó.
Lapzárta után érkezett: Az El Nino
Prága elleni Klubcsapatok Szuperligája
mérkõzés január 29-én 15 órakor lesz
Alsóságon. A Békés elleni Extraligás
mérkõzést, február 3-án, 17 órakor
játsszák, Alsóságon. »CSUKA LÁSZLÓ

2012. január 17–21. között rendezték
Budapesten az ITTF World Tour Hunga -
rian Open asztalitenisz versenyt. Az idei
sorozat elsõ állomása volt a magyaror-
szági rendezvény, ahol igazán rangos
mezõny gyûlt össze, hisz a világranglis-
ta élmezõnye, köztük kínai világsztárok
léptek asztalhoz hazánkban. A magyar
színeket 26 férfi és 20 nõi versenyzõ
képviselte, köztük voltak a Celldömölki
VSE-Swietelsky-Wewalka játékosai is. A
férfiaknál 32 kiemelt mellett 64 selej-
tezõcsoportban 200-an kezdtek. Fa ze -
kas Péternek sikerült a csoportját meg-
nyerni, és továbbjutni, miután legyõzte
a szerb Nad Nemedit (4:0) és a belga
Nuytincket (4:2) is. Sajnos a fõtáblára

már nem sikerült bejátszania magát,
mivel 4:2-re kikapott a brazil Mat su mo -
tótól. Szita Márton a felnõttek me zõ -
nyében a szerb Sel ellen. 4:2-es gyõ ze -
lemmel kezdett, ám a szlovák Sereda
elleni 4:1-es vereséggel második lett
csoportjában. Akárcsak az U21-esek kö-
zött, ahol az osztrák Pfeffert 3:1-re ver-
te, a lengyel Florastól viszont 3:2-re ki-
ka pott. Kriston Dániel nem tudott mecs  -
cset nyerni, a hongkongi Tse Ka Chuntól
4:2-re, a szlovén Lasantól 4:1-re kapott
ki. A férfiak mezõnyét végül az elsõként
kiemelt kínai Ma Long nyerte, miután a
döntõben 4:3-ra legyõz te a koreai Joo
Se Hyuk-ot.

CSUKA L.

NB II. 
Gyenesdiás ASE – CVSE-SWIETELSKY-WE-
WALKA II. 8:10
Benák András 4, Ölbei Péter 4, Lukács
Balázs 1, Benák– Ölbei páros.
Nagy csatában dõlt el a két pont sorsa a
celliek javára.
NB III. 
Hévíz SK II. – CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA
III. 5:13
Fehér László 4, Máthé Gyula 4, Tamás Lász -
ló 3, Jakus Tamás 1, Fehér-Máthé páros.
A celliek begyûjtötték a kötelezõ két pon-
tot, a tabella második helyén várják a ta-
vaszi rajtot.
Zalakaros TSE – CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA
IV. 14:4
Teket Attila 2, Szabó Ferenc 1, Mogyorósi
Erik 1.
Az élmezõnyhöz tartozó Zalakaros ellen
nem volt esélyük a cellieknek.
Zalakaros SE – CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA
III. 9:9
Tarr Sándor 4, Máthé Gyula 3, Fehér László
1, Máthé–Tamás páros.
A celliek gyõzni mentek Zalakarosra, de
csak döntetlenre futotta.
Kanizsa Sörgyár II. – CVSE-SWIETELSKY-WE-
WALKA IV. elhalasztva 02. 05-re.

Nagyarányú vereség Prágában

Mindhárom celli versenyzõ a World Touron
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Ismét a képzeletbeli dobogó legfelsõ
fokára állhattak a celldömölki asztalite-
niszezõk a Vas Népe díjátadóján a Me -
gye házán. 2011. december 29-én kö-
szöntötték ugyanis Vas megye legered-
ményesebb sportolóit. A három díjazott
csapat közül ismét a Celldömölki VSE-
Mávépcell-Wewalka asztaliteniszezõi
voltak a legeredményesebbek, hiszen a
klubcsapatok szuperligájában harmadi-
kak lettek. Az edzõk közül az olimpiai
sportágakban Németh Zsolt, a Dobó SE
és Pars Krisztián edzõje kapta a leg-
eredményesebb edzõnek járó díjat. A
Haladás VSE birkózóinak edzõje, Veréb
István végzett a második, a celli aszta-
liteniszezõk mestere, Klampár Tibor pe-
dig a harmadik helyen. Az asztalitenisz-
csapatnak gratulálunk és további ered-
ményes küzdelmet kívánunk! »LA

Pingpongos díjesõ



Immáron a XXIII. Szilveszter Kupa te-
remlabdarúgó-tornát rendezte meg
december  27–30-a  között  a  városi
spor tcsarnokban a VulkánSport Egye -
sület. A jó hangulatú, gördülékenyen
megszervezett tornára a négy meghir-
detett kategóriában 50 csapat neve-
zett, közel 400 játékos futott ki a par-
kettára a 114 mérkõzésen, ahol össze-
sen 368 gól született. Az idei kiírás ér-
dekessége a felnõtt férfi mezõny ama -
tõr és profi kategóriára való szétosztá-
sa volt, ahol az amatõr státusz a me-
gyei II. osztályú igazolásig tartott. A le-
bonyolítás idõrendjében haladva a kö-
vetkezõ eredmények születtek: 
Old Boys (+40) kategória a Bagolyvár
Pizzéria Sörözõ Kupáért (10 csapat)
I. helyezett: Házitej Komárom
II. helyezett: Pápa Kertváros
III. helyezett: Csütörtök (Celldömölk)
IV. helyezett: Áramütöttek (Cell dö mölk)
Döntõ: Házitej Komárom – Pápa Kert vá -
ros 3:1
Idén a két celli csapat elvérzett az
elõdöntõben, így hiába gyõzte le még
a selejtezõk során a Csütörtök a
késõbbi gyõztest, meg kellett eléged-
nie a tavalyi aranyérem után most a
bronzéremmel.
Férfi amatõr kategória a Varduza Sport -
bolt Kupáért (12 csapat)
I. helyezett: Szivacsok (Celldömölk)
II. helyezett: Ölbõ
III. helyezett: GeraZoli (Celldömölk)
IV. helyezett: Szalai Szaki (Celldömölk)

Döntõ: Ölbõ – Szivacsok
1:2 
A gyõztes csapat névso-
ra: Tánczos László, Káldos
Károly, Nagy Krisztián,
Nagy István, Mogyoróssy
Róbert, Lem pek Róbert,
Major András, Karási Kris -
tóf, Kovács Krisztián,
Som lói Tamás, Dömötör
Tamás, Varga Zol tán.
Jó ötlet volt a szervezõk
részérõl a felnõtt mezõny
kettéosztása, ebben a ka -
tegóriában is nagy csa -
tában dõlt el az arany -
érem sorsa, a zömében izsákfai játéko-
sokból álló Szivacsok javára. 
Nõi kategória a Marics Virágszalon Ku -
páért (10 csapat)
I. helyezett: Táplánszentkereszt
II. helyezett: Alsósági Tigrisek
III. helyezett: UFC Celldömölk
IV. helyezett: Ajka NLC
Döntõ: Alsósági Tigrisek – Táplánszent -
kereszt 0-2
Az elmúlt évhez hasonlóan ugyanaz a
két csapat jutott a döntõbe, de idén a
táplániak szerezték meg a gyõzelmet a
nehéz anyagi helyzetében is kitartó,
lelkes, nagyot küzdõ Tigrisekkel szem-
ben.
Felnõtt kategória a Pacsi Trans Kupáért
(18 csapat)
I. helyezett: Pacsi Trans (Celldömölk)
II. helyezett: Caffé Lazio (Gyenesdiás)

III. helyezett: Semmi
Eset re SE (Nagy kani zsa)
IV. helyezett: FCB (Pá -
pa)
Döntõ: Caffé Lazio – Pa -
csi Trans 0-1
A gyõztes csapat névso-
ra :  Sz í j jár tó Kr is tóf ,
Gyõr vári Gábor, Györkös
Zsolt, Orosz Nor bert, Pa -
csi Bálint, Szabó Má -
tyás, Molnár Ist  ván,
Man  ganelli At tila, Csor -
dás Szabolcs, Mészáros
Dávid.

A legnagyobb érdeklõdéssel várt kate-
gória küzdelmei idén sem okoztak csa-
lódást. Nagy taktikai csaták, szép gólok
a legutolsó döntõ gól pedig Manganelli
Attila jegyzésében a négy CVSE játé-
kossal felálló Pacsi Transban.
Hét éve a VulkánSport Egyesület kez-
deményezésére január elsõ felében
megmérkõznek egymással a Bajnokok
Tornája keretében Ajka, Pápa, Vasvár,
Sárvár, Tapolca és Celldömölk kispályás
labdarúgó-tornáinak gyõztesei. A ren-
dezvényt idén január 7-én Tapolcán
rendezték meg (Sárvár nélkül), ahol a
pápai Futrinka utca gyõzött. A körmér -
kõ zéses tornán a Celldömölköt képvi-
selõ Pacsi Trans a második helyen vég-
zett némileg megváltozott kerettel.
Sikerült egy különdíjat is elhozni, a leg-
jobb mezõnyjátékos díjat Horváth Gyu -
la érdemelte ki.

A nagy teremtornák zárásaként január
21-én került megrendezésre 17 csa-
pattal a VII. Farsang Torna a Rez gõ -
nyár fa Vendéglõ Kupáért, ahol meg-
védte tavalyi kupagyõztes címét a vö-
nöcki focicsapatra épülõ Bocapassz, az
Ikervár, az Ölbõ és a Szivacsok (Izsákfa)
elõtt. Január 22-én ismét az öregfiúk
léphettek pályára a II. Old Boys tornán,
ahol helyre állt a pályák rendje és a
celldömölki Csütörtök tornagyõzelmet
ünnepelhetett. 

»DOTTO

Teremtorna minden mennyiségben
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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
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MÁLTÁN LEHETÜNK BÜSZKÉK A SZIVACSOKRA, A FÉRFI AMATÕR KATEGÓRIA NYERTESEIRE

A PACSI TRANS CSAPATA SIKERESEN KÜZDÖTT A FELNÕTT KATEGÓRIÁBAN
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XXI. századi svájci csúcstechnológia!
Önkiszolgáló autómosó, de ha kéri, kiszolgáljuk!

(a régi MÉH-telep helyén, a vasúti aluljáróval szemben) 

Csak két gombot kell megjegyeznie:
1. gomb – Mosás:Mosás: 60 fokos melegvíz, fényezéskímélõ

adalék, rovaroldó mosószer
2. gomb – Öblítés:Öblítés: lágyított víz, viasz-adagolás,

cseppmentesítés

Nyitva tartás: 0–24Nyitva tartás: 0–24
Jöjjön, próbálja ki Ön is!Jöjjön, próbálja ki Ön is!
Telefon: 06 95/779–774Telefon: 06 95/779–774

Celldömölk Celldömölk 
megérdemlimegérdemli

új autómosóját!új autómosóját!

Az elsõ helyezettnél vizitáltak
a kosarasok

Némotrans (Szombathely) – KEMKO Celldömölk 51-35
(13-13, 10-4, 12-14, 16-4)
Szombathely, Szombathely városi-városkörnyéki kosár-
labda-bajnokság 10. forduló.

Vezette: Kovács Balázs, Somogyi Tibor.
KEMKO Celldömölk: Németh 6, Orbán 10, Lang -, Gaál P.
2, Csói 4.
Csere: Unger 2, Virág 4, Bakos 2, Gaál T. 5. 
Játékos-edzõ: Csói Gábor.
A celli fiúk a csoport elsõ helyezettjéhez látogattak, ám
a pályán a két csapat közti helyezésbeli különbség nem
látszódott. Igaz, sok hibával, de frissebben mozogtak a
vendégek. A harmadik negyed végéig teljesen nyílt ma-
radt a küzdelem, az utolsó etapban azonban a hazaiak
hatásos emberfogása eldöntötte a mérkõzést. Így a KEM-
KO Cell dö mölk csapata a „B” csoport 6. helyérõl várja a
folytatást. Csói Gábor: - Pa pír for ma eredmény, tisztes
helytállás, mégsem vagyok elégedett, mert tudnánk en-
nél sokkal jobban is játszani. Az utolsó negyedben az
emberfogástól érthetetlenül összezavarodtunk és hibát
hibára halmoztunk. Minden játékosnak látnia kell, hogy
több edzéssel, akár az elsõ helyezett ellen is lehet ke-
resnivalónk. Remél hetõleg ez motiválja majd a csapatot
és a közeljövõben javul a teljesítményünk.

»LANG ZOLTÁN

Forduló Dátum Idõpont Párosítás

3. 02. 17. 17.00 CVSE-Swietelsky-Wewalka I. Büki TK

4. 02. 25. 11.00 Gyõri Elektromos VSK I. CVSE-Swietelsky-Wewalka I.

5. 03. 09. 17.00 CVSE-Swietelsky-Wewalka I. Szerva ASE Szécsény

6. 03. 11. 11.00 PTE-PEAC I. CVSE-Swietelsky-Wewalka I.

7. 03. 23. 17.00 CVSE-Swietelsky-Wewalka I. Jászkun Volán SC I.

8. 03. 30. 17.00 CVSE-Swietelsky-Wewalka I. Félegyházi ASI I.

9. 04. 22. 11.00 Szombathelyi AK I. CVSE-Swietelsky-Wewalka I.

10. 05. 19. –

11. 06. 02. 18.00 Pénzügyõr SE I. CVSE-SwietelskyvWewalka I.

Férfi Extraliga bajnokság
2011–2012 tavaszi sorsolása

A CVSE felnõtt labdarúgócsapat
felkészülési mérkõzései

Dátum Idõpont Párosítás

Január 28., szombat 10.30. CVSE–Kemenesalja FC

Február 04., szombat 10.30. CVSE–Sárvár FC

Február 08., szerda 18.30. Haladás U19–CVSE

Február 11., szombat 10.30. CVSE–Kapuvár

Február 18., szombat 11.00. Répcelak–CVSE

Február 26., vasárnap 13.00. CVSE–Ugod

Március 03., szombat 10.30 CVSE–Uraiújfalu

Új

»

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

Az Új Kemenesaljában, TV-Cellben
hir det ni rek lá moz ni sze ret ne?

NAGY ANTALT KE RES SE
Tel: 06 70/338-9880

tvtv



Februári akciók a Vulkán fürdõn!Februári akciók a Vulkán fürdõn!
Aroma-vasárnapok:Aroma-vasárnapok:
aroma masszázs (30 perc) + 
aroma kádfürdõ (20 perc) 

3.150 Ft helyett 2.500 Ft

Szauna-hétköznapok:Szauna-hétköznapok:
Napi belépõjegy és 
gyógyvizes jakuzzi váltása esetén  600 Ft-ért
válthat finn szauna belépõt egész napra.
Esti belépõjegy és gyógyvizes jakuzzi váltása 
esetén aznap este vendégünk egy finn szaunázásra.

Fürdõnapok az új évben is!Fürdõnapok az új évben is!
Február 6-án, hétfõn napi belépõk, gyógyvizes
jakuzzival: 350–680 forintig.

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

www.vulkanfurdo.hu

Bazsika József képzõmûvész kiállítás-
megnyitója február 4-én, szombaton 15.00-kor lesz.

Ajándékozzon szeretteinek 
Valentin napi kényeztetõ utalványt!

FELHÍVÁS
A Kemenesvíz Vízíközmű Kft. felhívja Celldömölk lakossága fi-
gyelmét, hogy Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő- tes -
tületének 189/2010. (VII.8) sz. képviselőtestületi határozata
alapján 2010. augusztus 1-jétől a település folyékony hulladék
szállítását Celldömölk város közigazgatási területén (Cell dö mölk,
Celldömölk-Alsóság, Izsákfa) a Keme nes víz Kft. a Sárvár-
Pannonvíz Kft-vel közösen végzi.
Az Önkormányzati rendeletben meghatározott díjnak meg fe le lő -
en a folyékony hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás
díja 2.000 Ft + 25% Áfa/m3, így a szennyvíz szippantásért fize-
tendő díj összesen (bruttó) 2.500 Ft/m3 .
Közszolgáltatóként a tevékenység ellátása az alábbi módon tör -
té nik: telefonon, vagy faxon történő megrendelés esetén 3 mun -
ka napon belül a kért szolgáltatás elvégzésre kerül. Rendkívüli
helyzet esetében (pl. havária) a lehető leg rö vi debb időn belül
(hétvégén is) a helyszínre érkezik a szolgálta tó gépjármű. A hívó -
szám: mobil: 30/3376-191, vezetékes telefon: 95/521-001, fax es-
etében 95/320-249; 95/521-093. A szolgáltatás megrende lése
levélben is történhet; a megrendeléseket ez esetben 9600
Sárvár, Ungvár u. 20. valamint a 9500 Celldömölk, Ne mes -
dömölki u. 20. címre kell megkülde ni. Továbbá e-mail formá jában
a sarvar_pannon @inda-mail.hu vagy a kemenes viz @cellka-
bel.hu címre kérjük meg kül deni.
Az ügyfélszolgálati iroda 9500 Celldömölk, Nemesdömölki u. 20.
szám alatt üzemel: hétfőtől péntekig 9.00–16.00 óráig. 9600
Sárvár, Ungvár u. 20. ügyfélszolgálati iroda nyitva tartási ideje:
hétfőtől péntekig: 9.00–14.00 óráig.
A szolgáltatás elvégzése előtt minden esetben időpont-
egyeztetés történik.
A megadott vezetékes és mobil telefonszámok 24 órás (éjjel-nap-
pal) és a hét minden napján (szombaton és vasárnap is) a disz -
pécser szolgálaton működnek.

»KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMÛ KFT.



Fodrászat nyílt
a Mikes lakótelepen

Mikes u. 16., Zámbóné Ani
ajándékboltja helyén!

Női-, férfi- és gyermekfodrászat
Gyerekeknek játéksarok.
Szeretettel várom régi és új vendégeimet.
Nyitva: kedd-péntek 8–12, 13–18, szombat 8–12-ig

Nagy Eszter fodrász 
06 70/457-2790

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

Horgásszon a celldömölki
Téglagyári tavon!

1,2 ha vízfelület
Évi négyszeri telepítés

Tradicionális halfajták: ponty, keszeg-félék, süllő

Napi, tíz napos és éves horgászjegyek válthatóak
Celldömölkön a Városgondnokságon (Temesvár u. 16.), a
Tourinform Irodában (Vulkán fürdő) és a Dínó
horgászboltban (Dózsa u. 23.).

Részletes információ: 06/70/334-9156

Horgásszon a celldömölki
Téglagyári tavon!

1,2 ha vízfelület
Évi négyszeri telepítés

Tradicionális halfajták: ponty, keszegfélék, süllő

Napi, tíznapos és éves horgászjegyek válthatók
Celldömölkön a Városgondnokságon (Temesvár u. 16.), a
Tourinform Irodában (Vulkán fürdő) és a Dínó
horgászboltban (Dózsa u. 23.).

Részletes információ: 0670/334-9156


