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A mozi sorsa a város lakosságától függ
2007-ben címzett állami támogatással
az önkormányzat felújította a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár
épületét. A felújításra elnyert összeg
azonban nem fedezte az épület teljes
rendbe tételét: külön pályázni kellett a
színházterem felújítására, valamint
szerkezetkész állapotban maradt a városi tévé stúdiója illetve a mozi. Idõközben a tévéstúdió elkészült, a mozi kialakítását pedig a városközpont-rekonstrukciós pályázat keretében sikerült
megvalósítani. A beruházásról, a gépészeti felszereltségrõl Dummel Ottót, a
mûszaki osztály vezetõjét, a kezdésrõl,
a tartalmi elemekrõl és a jegyárakról
Pálné Horváth Máriát, a KMKK igazgatónõjét kérdeztük:

Dummel Ottó, mûszaki osztályvezetõ:
– A városmag-rehabilitációs pályázat
részeként lehetõségünk nyílt a szerkezetkész mozit véglegesen kialakítani,
hiszen ebben a pályázatban egyik
elem a közterek megújítása illetve kialakítása is szerepelt. Egyetlen kitétel
volt: vállalnunk kellet, hogy art moziként fogjuk üzemeltetni. Ezzel bizonyos
jogszabályi elõírásoknak eleget kell
tennünk. A bekerülési költsége olyan
70 millió forint plusz áfa összköltségvetésû beruházást jelentett, ennek
85%-át állami támogatásként kaptuk
meg. Erre lefolytattunk egy közbeszerzési eljárást, amelynek a Swietelsky
Vasúttechnika Kft. volt a nyertese, az õ
égisze alatt készült el a mozi, amelynek kb. a fele építõmesteri munka volt,
a székek, a pódium, a vakolat. A másik
fele pedig a technikai eszközök beszerzése, a vetítõvászontól a 35 mm-es
film lejátszására szolgáló vetítõgépekig
– két gépet szereztünk be, hogy alkalmas legyen folyamatos filmvetítésre –
valamint egy projektort, amely DVD
vetítésére alkalmas mozi színvonalon,
jó mûszaki adottságokkal.
»A terem azonban nemcsak filmvetítésre alkalmas…
– Már a pályázat készítésénél több
funkciósra terveztük ezt a termet, ezek
egyike a mozi, másik a konferenciaterem. Ennek érdekében vásároltunk tolmácsgépet is, amely egyszerre több
nyelven való tolmácsolást tesz lehetõvé. A harmadik funkciójában pedig
színházi kamarateremként szolgálhat.
Mivel a Soltis Színház mûködik a városban, igyekeztünk az õ igényeiket is figyelembe venni. Egyik ilyen volt, hogy

a vetítõvászon feltekerhetõ legyen. A
másik a fekete függöny-rendszer, ahol
a színészek mozogni tudnak, és el lettek helyezve különbözõ fémtartó eszközök is, amelyekre a színház tagjai a
lámpáikat el tudják helyezni. Ki lett
építve továbbá ennek a csatlakozása,
és a gépterembõl ezek a lámpák mozgathatóak is.

»Milyen tartalmi elemekkel töltik meg
az art mozit? – kérdeztük Pálné Horváth
Máriától, a KMKK igazgatónõjétõl.
– A KMKK Art Mozi a városközpont-rehabilitációs pályázat negyedik ütemében készült el. Ezzel válik teljessé ennek a nagy projektnek a megvalósítása. Az art mozi, mint egy új közösségi
színtér, hiánypótló tevékenység valósul
meg a városban, ez az art mozi ezért
olyan szolgáltatást fog biztosítani a város lakossága számára, amely jogos
igénye volt az itt élõknek, a moziban a
filmvetítés, a kulturális szolgáltatás, az
igényes szórakozás valósulhat meg
igényes szinten. Ez azt jelenti, hogy a
21. századi infrastruktúra kialakításával
jött létre, a terem 93 fõ befogadóképességû. Csütörtökönként este hat órától a filmklubos filmeket tudja megtekinteni a közönség, amely igényesebb,
értékállóbb filmekre kíváncsi, péntekenként és szombatonként este hét
órától pedig a populárisabb, az ún. sikerfilmeket tekinthetik meg az érdeklõdõk. Szombatonként a családoknak szeretnénk kedveskedni mese- és

családi filmekkel. A hétköznapokon a
gyerekek és fiatalok különbözõ korosztályait szeretnénk megszólítani mese-,
ismeretterjesztõ, kötelezõ olvasmányokból készült filmadaptációkkal. A
távlati tervek között szerepelnek éjszakai filmvetítések, és akár zártkörû családi, baráti rendezvények is szolgálhatnak majd filmvetítések tereként.
»Milyen jegyárakkal fog mûködni az új
létesítmény?
– A nyilvános hétvégi vetítések felnõtt
jegyárai 800, a diák- és nyugdíjas jegyárak 600, a 14 éves kor alatti gyermekjegyek pedig 500 forintba kerülnek
majd. További kedvezményt kapnak a
gyermek- és ifjúsági csoportosjegy-vásárlók: a 10 fõ feletti csoporttal érkezõk
400 forintért válthatnak majd jegyet. A
filmklubos vetítésekre a felnõtteknek
700, a diák- és a nyugdíjas jegyeket
500 forintért árusítjuk. A filmklubos vetítésekre tagsági igazolványt is válthatnak a látogatók: a felnõttek negyedévente 6000, a diákok és nyugdíjasok
4000 forintért, a legkedvezõbb kínálatunk pedig a féléves tagság, hiszen ezt
10 ezer illetve 7000 forintért kínáljuk.
»Mikor kezdõdik a vetítés?
– A hivatalos megnyitó február 23-án
lesz, az elsõ nyilvános vetítés pedig ezt
követõen, február 24-én 19 órakor a
Mission Impossible 4. címû filmmel.
25-én, szombaton délután három és öt
órakor bemutatjuk a Csizmás, a kandúr
c. animációs filmet, majd este héttõl ismét a nagysikerû Mission Impossible
4.-et vetítjük. Arra törekszünk, hogy a
filmek megfeleljenek a helyi igényeknek, ez viszont természetesen annak
függvénye, hogy milyen gazdasági paraméterekkel tudunk majd mûködni.
»LOSONCZ ANDREA

Értesítés
Celldömölk Város Önkormányzata értesíti a lakosságot,
hogy 2012. 02. 22-én 16.00
órakor a 2012. évi költségvetés elfogadása elõtt közmeghallgatást tart.
Helyszín: a Városháza nagyterme.
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Beíratás az iskolába, mérséklõdik a vízdíj
2012. január 25-én ülésezett idén
elõször Celldömölk Város Képviselõ-testülete. Miután Fehér László polgármester beszámolt a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között történtekrõl, az ülés fõ napirendi pontját, a város 2012. évi pénzügyi
tervezetének elsõ olvasatát tárgyalták
meg a képviselõk. Söptei Józsefné alpolgármester-asszony elmond ta: a
pénzügyi terv összegébõl 170 millió forintot kell lefaragni, és ezt a lehetõ legkisebb visszalépéssel kívánják megtenni. A késõbbiekben szó volt az iskolai
beíratások idõpontjáról: ezt a város
képviselõ-testülete mind a Városi Általános Iskolában (az alsósági tagiskolát
is beleértve), mind a Szent Benedek
Katolikus Általános Iskolában a 2012/
13-as tanévre 2012. április 3-án 8.00–

16.00 óráig, valamint április 4-én 8.00–
12.00 óráig határozta meg. A végsõ
döntést a Celldömölk és Környéke
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa fogja meghozni.
Tudomásul vették a döntéshozók a
Kemenesvíz Víziközmû Kft. tájékoztatóját, miszerint 2011. december 31-én lépett hatályba a víziközmû szolgáltatásokról szóló törvény, melynek értelmében a korábban az önkormányzat által
meghatározott vízdíj emelése valamelyest mérséklõdik, hiszen a korábban
meghatározott nettó 4%-os emelés
helyett az új törvény legfeljebb bruttó
4,2%-os emelést hagy jóvá. Eszerint a
lakossági vízfogyasztás köbméterenkénti díja nettó 273 forintra, a szennyvízcsatorna-szolgáltatás köbméterenként 189 forintra módosul.
»LA

Értesítés
A Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsa a 2012/2013. nevelési évre a Városi Óvodába történõ beíratás idõpontját az alábbiak szerint határozza meg:
2012. március 26–27. (hétfõ-kedd) 8.00 órától 16.00 óráig.
A beíratás helye: a székhelyóvoda (Koptik O. u. 10.), valamint az
Alsósági Tagóvoda (Sági út 174.).

Kötelezõ kamarai regisztráció
2011. november 21-én fogadta el az
Országgyûlés az egyes adótörvények és
az azzal összefüggõ törvények módosításáról szóló javaslatot, amely átalakította a gazdasági kamarákról szóló törvényt is a kötelezõ regisztráció és a kamarai hozzájárulás fizetési kötelezettség
bevezetésével. A január elsejétõl életbelépett új rendelkezések alapján a gazdálkodó szervezetek kötelesek kamarai
nyilvántartásba vételüket kezdeményezni, a kamarai közfeladatok ellátásához
évente 5.000 forint hozzájárulást fizetni,
a kamara pedig köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat
térítésmentesen nyújtani. A törvénymódosítás nem érinti az agráriumot, vagyis
azokat a vállalkozásokat, melyeknek fõ
profilja a mezõgazdasági tevékenység. A
kamarai tagság továbbra is önkéntes
marad, a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem válnak kamarai taggá. Az egyéni és társas vállalkozások legkésõbb március 1-ig kötelesek nyilvántartásba vételüket kezdeményezni. A Vas Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara valamint a Celldömölki Polgár mesteri Hivatal együttmûködési
megállapodásának köszönhetõen a helyben, illetve térségben mûködõ gazdálkodó szervezetek, egyéni és társas vállalkozások január 16-tól szerda délelõttönként 9 és 12 óra között intézhetik a
regisztrációval kapcsolatos ügyeiket a
polgármesteri hivatalban.

»REINER ANITA

Megkezdõdtek a fejlesztések a fürdõn
A január 25-i képviselõ-testületi ülésen
Fehér László polgármester elmondta,
hogy nem szakadtak meg a tárgyalások a jövõben a JUFA Ungarn Kft.-vel,
és hogy a cég nem zárkózik el a magyarországi terjeszkedés elõl, valamint
hogy a megkezdett beruházásokat
folytatják a Vulkán fürdõn.
A strandszezonig a fürdõt üzemeltetõ
Városgondnokság igazgatóját, Bakó Istvánt kérdeztük a tavalyi év eredményeirõl, illetve a jelenlegi helyzetrõl:
– A tavalyi évet illetõen el kell mondanom, hogy utolért bennünket is a válság: míg a korábbi években a belépések száma valamivel meghaladta a
100 ezret, tavalyelõtt még erõsen
megközelítette azt, 2011-ben már
drasztikusan csökkent, 86-87 ezer közötti volt. A bevételi oldalon azonban
ez mégsem jelentett akkora visszaesést, hiszen a kiegészítõ szolgáltatá-
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sokkal sikerült valamelyest ellensúlyozni a kiesést. Mint a korábbi években is, a Városgondnokságnak és a
Vulkán fürdõnek együttesen sikerült
úgy zárnia az évet, hogy semmilyen
pótelõirányzatra nem szorult, fedezetlen számlák pedig nem álltak sorban.
Természetesen a jegyárainkat igyekszünk a legalacsonyabb szinten tartani
annak ellenére, hogy a kiadások – gondolok itt az energiaárakra, a vegyszerárakra, a minimálbér változásokra – az
elmúlt években emelkedtek. A fizetõképes kereslet hiányában ezeket a
terheket nem lehet teljes egészében
átruházni a fürdõvendégekre. Évrõl évre komoly fejtörést okoz, hogy a fürdõ
üzemeltetése még elviselhetõ terhet
jelentsen a városnak. Ahhoz, hogy a
meglévõ vendégeinket sikerüljön megtartani, úgy gondoltuk, nem szabad
emelni a kiegészítõ szolgáltatások díja-

in, és a belépõk árán is egy minimális
emelés volt megengedhetõ. Az utóbbi
nagyrészt az áfa-emeléssel magyarázható.
»Milyen változások várhatóak a közeljövõben?
– Amint azt polgármester úr is a legutóbbi testületi ülésen bejelentette, továbbra is folynak a tárgyalások a JUFA
Ungarn Kft.-vel. Február közepétõl egy
irodahelyiséget bérelnek a fürdõn, és
valószínûleg innen kezdik szervezni
azokat a folyamatokat, eseményeket,
amelyek a szálloda, a camping építéséhez, a komplexum fejlesztéséhez illetve piacra történõ bevezetéséhez
kapcsolódnak. A szándék megvan mind
a JUFA Ungarn Kft., mind az önkormányzat részérõl, hogy a strandszezonra létrejöjjön egy fürdõüzemeltetõ
gazdasági társaság.
»LOSONCZ ANDREA
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Szalagavató a középiskolában
A szalagavató ünnepség népszerû és
mindig különleges alkalom a középiskolák és a végzõs diákok életében. A
hagyományos esemény az idei évben
rendhagyónak bizonyult, hiszen elsõ
alkalommal került megrendezésre a
város két középiskolájának összevonásával, a Berzsenyi Dániel Gimnázium
és Szakképzõ Iskola szalagavató rendezvénye.
Február 3-án az iskola szakképzõs diákjai tartották szalagavatójukat a városi
sportcsarnokban. A nagykorúság elõtt
álló 58 végzõs tanulót elsõként Sipos
Tibor iskolaigazgató köszöntötte. Beszédében biztató szavakkal fordult a
nebulókhoz, szorgalmazva õket arra,
hogy az elkövetkezendõ nehéz idõszakot fordítsák ismereteik elmélyítésére,
hiszen néhány hónap múlva az érettségi és szakmai vizsgákon kell bizonyítaniuk. Az igazgató az osztályfõnökök
eddigi munkáját megköszönve arra
kérte õket, hogy továbbra is önzetlenül
segítsék a tanulókat céljaik megvalósításában. A köszöntõ szavak után elérkezett az est fénypontja, a három
végzõs osztály mellére osztályfõnökeik, Ernyei Krisztina, Németh Judit és
Tamás Gábor feltûzték a kitartást, elismerést és hûséget szimbolizáló szalagokat. Az ünnepélyes avatás után Fehér László polgármester köszöntötte az
életük fontos mérföldkövéhez ért
végzõsöket, az elõttük álló vizsgaidõszakhoz kitartást és kiváló eredményeket kívánt. A szalagavató ünnepség

második részében az iskola diákjainak
énekes-táncos produkcióit láthatta a
közönség, amit a Shahrazad hastánccsoport bemutatója színesített. A
végzõs osztályosok életképek vetítésével emlékeztek vissza a középiskolás
évekre, majd a szalagavató bál a
végzõsök angolkeringõjével és a szüleikkel való közös tánccal vette kezdetét.
•••
A sportcsarnok február 4-én is megtelt
az érettségi küszöbén álló diákok sorával, ezen a napon a gimnazisták várták
a szalagfeltûzés perceit. A felsorakozott
végzõsöket, szüleiket és osztályfõnökeiket az iskola igazgatója, Sipos Tibor
köszöntötte elõször. Ünnepi beszédében a 75 pályája elõtt álló tanulót arra
kérte, hogy legyenek tettre készek, viseljék bátran a szalagot és mutassanak
példát diáktársaiknak. A köszöntõ szavakat Fehér László polgármester folytatta, aki a nagybetûs életre szóló jókívánságait tolmácsolta a fiataloknak,
biztatva õket, hogy bármerre is folytat-

ják útjukat, Celldömölk visszavárja
õket. A tizenegyedik évfolyam nevében Lakatos Alexandra, 11. H osztályos
tanuló osztotta meg gondolatait felsõbb éves társaival. A köszöntõ szavak
után az est fénypontja következett.
Tóthné Bali Krisztina, Végh Viktória és
Fódi Georgina Vivien osztályfõnökök
feltûzték diákjaik gallérjára az érettségi közeledését jelzõ szalagot. A jelképes szertartás után a gimnáziumban
töltött évekre az ünnepeltek nevében
Németh Kitti 13. N osztályos tanuló
emlékezett vissza, majd az ünnepnap

jelentõségét Fódi Georgina Vivien, a
13. N osztályfõnöke is méltatta. Az est
folytatásában az iskola tanulói színes
produkciókkal kedveskedtek a jelenlevõknek, majd a végzõsök filmvetítéssel egybekötött zenés mûsorokkal köszönték meg a gimnáziumban töltött
éveket. A ceremónia folytatásában a
szalagavatók hagyományos táncait
nézhették meg a büszke szülõk és barátok, ezután pedig kezdetét vette a
»VAJDA ZSUZSA
báli mulatság.

Felhívás
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár képzõmûvészeti pályázatot hirdet 7–18 éves gyermekek és ifjak számára az
1848/49-es forradalom és szabadságharc témakörében. A pályázat címe: „Fényesebb a láncnál a kard”.
A pályázat feltételei:
• minden tanuló egy A/4-es vagy A/3-as méretû (max. 50×35 cm-es) produktummal: grafikával, festménnyel, kollázzsal pályázhat, amely szabadon választott anyaggal, technikával készülhet
• a pályamûvek öt kategóriában kerülnek díjazásra: 1. 1–2. osztályosok, 2. 3–4. osztályosok, 3. 5–6. osztályosok,
4. 7–8. osztályosok, valamint 5. középiskolások kategóriájában
• a beérkezõ pályamûvek kiállításra kerülnek
• a pályamûveket szakértõkbõl álló zsûri értékeli.

A pályázat jeligés. A pályamunka hátuljára és a borítékra is csak a jeligét kell felírni.
A zárt borítékban nyomtatott nagybetûvel a következõ adatokat kell feltüntetni:
• a tanuló neve és jeligéje • életkora • iskolájának pontos postai címe
• iskolájának e-mail címe • az alkotás címe és létrejöttének dátuma
• a felkészítõ szülõ, vagy pedagógus neve.
A pályamûvek beküldésének határideje: 2012. február 27., hétfõ.
A beküldés postacíme: Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár, 9500 Celldömölk, dr. Géfin tér 1.
A személyes beadás ideje: 2012. február 28., kedd.
A személyes beadás helye: Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár, 9500 Celldömölk, dr. Géfin tér 1.
A pályamûvek elbírálásának idõpontja: 2012. március 9., péntek.
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Gyors, egyszerû, mégis korszerû az új autómosó

A kor követelményeinek megfelelõ,
környezetbarát autómosó kezdte meg
mûködését városunkban a Baross utca
és a Wesselényi utca sarkán. A három
állomással rendelkezõ önkiszolgáló telephely átadására 2011. december 17én került sor, a régi MÉH-telepre érkezõ autósok ezen a napon elsõként
próbálhatták ki az új szolgáltatást. A
megnyitón Fehér László polgármester
és a cég résztulajdonosai is köszönetüket fejezték ki a megvalósult beruházás kapcsán, amely megbízható, korszerû technológián alapul. A Moscell
Kft. tulajdonostársi körében a kultúra
különbözõ területérõl ismert személyek vesznek részt. Az autómosás és a
kultúra patronálásának kapcsolódási
pontjairól Repiszky Tamás mûvelõdéstörténész és régész szolgált magyarázattal lapunknak.

»Úgy tudom, hosszú múltra tekint vissza
az autómosó technológiájának kifejlesztése. Milyen történeti elõzményekrõl
beszélhetünk ezzel kapcsolatban?
– Az autómosó története három-négy
generáción ível át, a kezdet egészen
1916-ig nyúlik vissza a történelemben.
A román csapatoknak ekkor volt egy
betörése Munténia, Olténia illetve
Moldva területére, amely behatolás
Székelyföld felé vezetett volna tovább.
Mivel a terület veszélyeztetett volt abban az idõben, az ottani lakosságot kitelepítették a Nagy-Magyarország különbözõ részére. Így került a Szabó család egy Losonc mellett fekvõ kis faluba,
ahol Szvorák Katalin nagyapja – egy
felvidéki magyar paraszti család sarja –
fogadta be az erdélyi családot, és ekkor életre szóló barátság köttetett a
székely és palóc család között. A barátság a mai napig tovább él generációról
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generációra, innen indul az autómosó
története is.
»Miként jelenik meg a család életében
az autómosás technológiája?
– Az említett erdélyi Szabó család unokája, Szabó Zoltán a 80-as évek végén
áttelepült Magyarországra, majd kiment Liechtensteinbe és megtanulta
az Uniwash autómosó elektrotechnikai,
gépészeti technikáját, ezt követõen
alapította meg idehaza a céget, amely
80%-ban svájci, 20%-ban magyar vállalat. Ausztriában 600-700 ilyen típusú
autómosó üzemel, míg Magyarországon 170 hasonló mosóállomás található, de a Kárpátalján és a Felvidéken is
mûködik több telephely.
»Mi az összetartó erõ ebben az üzletágban?
– Úgy gondolom, a globalizált világban
ezek az autómosók csak úgy tudnak
mûködni, ha igazi családi összefogás
áll mögöttük. Elmondhatjuk, hogy itt
Celldömölkön is „családként” mûködtethetjük a szolgáltatást, hiszen ahogy
a felmenõ generációkat, úgy minket,
tulajdonostársakat is a barátság köt
össze, ez tesz minket igazi családdá.
»A Moscell Kft. mûködtetésében a
mûvészet és a kulturális élet területén
el ismert személyek vesznek részt,
amely nem mindennapi egy ilyen jellegû vállalkozás esetében. Szvorák Katalin Liszt- és alternatív Kossuth-díjas
népdalénekes, Szayka Róbert felvidéki
kempo világbajnok, Frenkel Gergely
portugál és közgazdász szakot végzett
szappanopera-fordító és Repiszky Tamás mûvelõdéstörténész, régész öszszefogásával létesült a celldömölki mosó, amely a vállalkozás üzemeltetése
mellett a helyi kultúráért is tenni kíván.
Hogyan kapcsolódik össze a mûvészet
világa az autómosással? – kérdem Repiszky Tamástól.
– A magyar értelmiségi réteg kiszolgáltatott helyzetébõl adódóan az autómosónak kulturális hivatása is van. A vállalkozás létjogosultságának köszönhetõen azzal tudunk foglalkozni, amit
szeretünk, hiszen a kultúrából a mai világban egyre nehezebb megélni. Jó érzéssel tudunk jótékonykodni, célunk,
hogy a mosóból befolyó összeg egy részét kulturális célokra, könyv- illetve
lemezkiadás fedezésére fordítsuk,
ugyanakkor szeretnénk Celldömölkön
is támogatni a helyi kultúrát.
»Milyen alkalmazotti háttérrel mûködik
az autómosó?

– A mosóállomás 0–24 óráig, nonstop
rendelkezésre áll a használók elõtt. Két
alkalmazott váltja egymást, akik 8–18
óra között segítenek a betérõknek a
mosó használatában. A telephelyet
nemcsak személyautók, hanem munkagépek, haszongépjármûvek és kisteherautók is igénybe vehetik kedvezõ áron.
»Nyugat-Magyarországon elsõként városunkban épült meg a környezetbarát,
önkiszolgáló autómosó. Korábbi lapszámunkban a mosó használatáról már olvashattak olvasóink. A technológia hazai honosítója, Szabó Zoltán, az Uniwash Kft. ügyvezetõ igazgatója röviden
összefoglalta a berendezés mûködését.

– Eredetileg ez egy svájci, liechtensteini technológia, amely Magyarországon
többszöri fejlesztésen ment keresztül.
Használata nagyon egyszerû. A géphelyiségben, egy bonyolult technológiájú
gép végzi a feladatát teljesen automatizált üzemmódban, kinn pedig az ügyfelek egy pénzautomatika vezérelte
szekrénnyel illetve egy lándzsával kerülnek kapcsolatba. A berendezés mikroszámítógép vezérlésû, a kocsimosás
során két gombot kell használni, a mosás és öblítés nyomógombokat. A melegvizes-mosószeres vízzel történõ mosás után az öblítés gombbal le lehet
öblíteni az autót, mely cseppmentesen
szárad, köszönhetõen a waxnak, így
semmilyen mechanikus eszközre nincs
szükség, hiszen a vízsugárral leöblítve
az autó tökéletesen szárad. Az egész
mosási folyamat mindösszesen 5-6
percig tart, a berendezést bárki, bármikor könnyedén használatba veheti.
»VZS
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» PORTRÉ

„Mindig is maximalista voltam önmagammal szemben”
Beszélgetés dr. Palkó Andrea r. alezredessel, a Celldömölki Rendõrkapitányság vezetõjével
2011. december 15. óta új vezetõje
van a Celldömölki Rendõrkapitányságnak: dr. Palkó Andrea r. alezredes. Vas
megye elsõ nõi rendõrkapitányát 2012.
január 3-án, a Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság Celldömölkön rendezett
ünnepi állományülésén iktatták be. Az
új rendõrkapitányt tanulmányairól, eddigi pályájáról, terveirõl kérdeztük.
– A születési anyakönyvi kivonatomban
az áll, hogy Szombathelyen születtem,
de ez a véletlennek köszönhetõ, mert
épp a születésem idejére tehetõ a sárvári árvíz. Ezért kellett édesanyámnak
a megyeszékhelyre mennie szülni.
Mindig is Sárváron éltem, éltünk. Az általános iskolát a sárvári Gárdonyi Géza
Általános Iskolában végeztem, a középiskolát szintén Sárváron, a Tinódi
Gimnáziumban. A gimnázium után
egyszerre felvettek egyetemre, a Pécsi
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának nappali tagozatára. Tanulmányaim közben, harmadévesen
szerzõdést kötöttem a rendõrséggel. A
munkavégzést 1989. március 1-jén
kezdtem Sárváron, az igazgatásrendészeti osztályon. Egy év múlva a bûnügyi osztályra kerültem fõnyomozónak,
késõbb kiemelt fõnyomozó lettem, ezután alosztályvezetõ, majd osztályvezetõ. 2003-tól töltöttem be a kapitányságvezetõ-helyettesi posztot is. 2005.
szeptember 1-jétõl a Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság bûnügyi igazgatóságára kerültem bûnügyi osztályvezetõi
beosztásba, 2008. január 1-jétõl a bûnügyi igazgatót is helyettesítettem.
2011. december 15-tõl kerültem a celldömölki rendõrkapitányság élére.
»A jogász szak elvégzése után – miután elkötelezte magát a rendõrségnél, folyamatosan képezte magát…
– Ez valóban így történt: 1991-ben a
rendõrtiszti fõiskolán elvégeztem a
bûnügyi szakot, 1996–98-ig jártam az
Eötvös Loránd Tudományegyetemre
gazdasági büntetõjogi szakjogászi szakra, ott szereztem a harmadik diplomámat 1998 novemberében. 2001-ben
elvégeztem a vezetõképzõt, 2004-ben
pedig a mester-vezetõképzõt.
»Úgy tûnik, önmagával szemben maximalista. Ilyen a beosztottaival is?
– Mindig is maximalista voltam önmagammal, de másokkal szemben is ma-

gasak voltak az elvárásaim. A több
éves tapasztalat azonban megtanított
arra, hogy mindenkitõl a képességeinek megfelelõ teljesítményt várjam el.
Sárváron vezetõként ezt már megtanultam, a megyénél végzett munka erre még ráerõsített, hogy mindenkinek
a legjobb képességeit kell kihasználni,
és azt a területet rábízni, amiben tudjuk, hogy sikert fog elérni, hiszen hiába
bízunk rá olyan munkát, amiben kevésbé sikeres, nem lesz motivációja,
nem fog eredményt elérni. Egy jó vezetõ mindig meg tudja találni a munkatársai legkiválóbb képességeit. Ha
ezt felismeri, akkor egy csapat eredményes, teljes jogú tagja lehet. Egy
osztályon, egy kapitányságon minden
ember más. Nekem mindig is az volt a
célom, hogy megtaláljam minden
munkatársamhoz a hozzá legközelebb
álló munkát, illetve az adott feladathoz
a hozzá illõ embert. A munkatársaimat
inkább kollégaként kezelem, mint beosztottként. Úgy látom, ha így teszek,
ez jobb munkavégzésre sarkallja õket.
Húsz évet töltöttem el a bûnügyi szolgálatnál, ott megtanultam, hogy csapatmunkáról van szó: egy ember nem
tud eredményt elérni, igazából egy
nyomozásban mindig egy kollektíva
tud igazán eredményes lenni. A sikerek
önmagukért beszélnek: a megyei rendõr-fõkapitány is elmondta, hogy szinte nem maradt felderítetlen ügy a megyében. Sárváron is nagyon jó eredményt értünk el a bûnügyi felderítésben: volt olyan évünk, hogy országos
elsõ helyen álltunk.
»Amikor idekerült, épp egy súlyos bûn-

ügy történt – gondolok itt a Kemenesmagasiban elkövetett gyilkosságra.
– A kollégáim a megyénél meg is jegyezték: érdekes módon akkor történt
egy ilyen nagy vihart kavart bûnügy,
amikor ide kerültem. Az élet valahol az
én javamra írhatta ezt a bûnügyet, de
az az igazság, hogy nagyon ügyes volt
az a két kollégám, akik a hölgy eltûnését követõen kiszálltak, és nem hitték
el a gyanúsított meséjét. Néhány dolog
szemet szúrt nekik. Ha más típusú
munkatársak mennek ki, lehet, hogy
évekig nyomozzuk a hölgyet eltûntként. Az élet hozta, hogy itt is lett egy –
eredményesen felderített – emberölés.
»Milyen tervei vannak a Celldömölki
Rendõrkapitányságot illetõen?
– Minden kapitányságnak van egy szervezési állománytáblája. Szeretnénk feltölteni az állományt, ez a munka már
meg is kezdõdött belsõ átszervezéssel,
Amit legfontosabbnak tartok és célul
tûztem ki magam elé, hogy egy kamerarendszert szereljünk fel: egy térfigyelõ kamera, esetlegesen egy rendszámfelismerõ rendszer kiépítését. Ezt
az önkormányzattal közösen tudjuk
megvalósítani, ígéretet kaptam rá a
városvezetéstõl. Azt gondolom, ez
ténylegesen a város közbiztonságát
szolgálná, hiszen a felismerésben is
nagy segítséget jelentene, de visszatartó erõként is szolgálna azok számára, akik kifejezetten rossz szándékkal
érkeznek a városba. A városban lakók
pedig nagyobb biztonságban érezhetnék magukat.
»LOSONCZ ANDREA

Táblarongálás

Ismeretlen tettesek ismét megrongáltak egy rovásírásos táblát. Most az
Alsóság felõl érkezõket fogadót. Az
esetet jelentették a rendõrségnek.
Azóta a táblát sikerült megtisztítani.
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„Jóság síró vágya”

Könyvgyûjtési akció

A Magyar Kultúra Napi városi ünnepi
program második részének vendége
Kubik Anna Jászai Mari, Kossuth és Magyar Örökség-díjas színmûvész, a Magyar Köztársaság Érdemes Mûvésze
volt, aki a Jóság síró vágya címet Ady
Endrétõl kölcsönözte. A magyar kultúra
kincsestárának verseibõl válogatott
elõadóestjének keretében õszintén,
mesterségbeli tudását megmutatva
vallott önmagáról, hivatásáról, pályatársairól. „A vers nekem szerelem és
szenvedély, hiszen az élet feszítõ,
égetõ kérdéseire a költõknél kerestem,
s találtam meg a választ – vallotta magáról Kubik Anna színmûvész, aki olyan
költeményeket válogatott össze, amelyek választ adtak számára az élet
nagy kérdéseire, és végigkísérték életútját. Így otthonról, anyáról, szeretetrõl, hitrõl, szerelemrõl, örömrõl, bánatról, vagyis életünk minden sorsdöntõ kérdésérõl hozott útravalót irodalmunk nagyjaitól. Mintegy vallomást
magyarságáról, ars poeticájáról, hiszen
pályájára rátalálva a Jóság síró vágya
címû vers vezérelte õt, mely a mai világban is sorsvezetõként szolgálhat sokunk számára:

2012. február 29-ig tartó könyvgyûjtést
szervez a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc
Könyvtára a budapesti Balassi Intézettel
együttmûködve, amelynek célja a kézdialmási Általános Iskola könyvtárának
megsegítése. Kézdialmás Kovászna megyében található Kézdivásárhelytõl 11
km-re északkeletre. Saját iskolája 1826
óta mûködött. A korszerûtlenné vált
épületet 2007-ben lebontották és helyére újat építettek. A falu pénzügyi lehetõségeit és a pályázati forrásokat az
építkezés kimerítette, ezért az iskola
felszerelésére, könyvtárának kialakítására már nem maradt pénz. A Balassi
Intézet Nemzeti Évfordulók Irodája és a
KMKK Kresznerics Ferenc Könyvtára
évek óta kiváló kapcsolatot ápol. Az
együttmûködés a Nemzeti évfordulóink
címû évente megjelenõ kiadványra
épül, amely Németh Tibor celldömölki
könyvtárvezetõ A magyarság évfordulónaptára elnevezésû kerek évfordulós
közszolgálati adattárán illetve az annak
forrásaként szolgáló Magyar Életrajzi
Kalauz reprezentatív nemzeti digitális
névkataszteren alapul. E könyvgyûjtési
akció az együttmûködõ partnerek közötti kapcsolat bõvítésére is új lehetõséget teremt. Az általános iskolai könyvtári gyûjtõkörbe illeszkedõ mûveket a
celldömölki könyvtárban tárolják, szállításukról a Balassi Intézet fog gondoskodni. A január végéig már felajánlott
mintegy 1000 kötet listája illetve a folyamatos frissítések a könyvtár honlapján (www.cellbibl.hu) az adományozók
nevével megtekinthetõk. Köszönet minden eddigi adományozónak az összefogás támogatásáért és akár egyetlen kötettel járuljon Ön is hozzá e nemes kezdeményezés sikeréhez!

„Meleg karokban melegedni,
Falni suttogó, drága szókat,
Jutalmazókat, csókolókat:
Milyen jó volna jónak lenni.”
Az irodalmi est közönsége Ady Endre
és Kosztolányi Dezsõ sorai után egyebek között Csoóri Sándor, Pilinszky
János, Kányádi Sándor, Gyurkovics Tibor
verseibõl hallhatott ízelítõt Kubik Anna
tolmácsolásában, majd a rendezvény
zárásaként a színmûvész élete egyik
legszebb szerepébõl, Sütõ András: Advent a Hargitán címû mûvébõl idézett.
»REINER ANITAA

Csintekerintõ koncert gyermekeknek

Ki gondolná, hogy a Csintekerintõ szó,
- mely látszólag jelentéktelennek tûnik
- egy vasi kötõdésû gyerekdal kezdõ
sorában szerepel? Bognár Szilvia kiváló
hangú népdalénekesnõ, legújabb gyermeklemeze címének ezt a játékos-dallamos szót választotta, nem véletlenül,
hiszen Vas megye az õ szülõföldje is.
Csintekerintõ címû gyermekkoncertjével február 2-án lépett színpadra a
KMKK színháztermében Bognár Szilvia
és Zenekara, nagy sikert aratva a kicsik
körében. A tavaly év végén született
lemez dalai az egykori paraszti társa-
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dalom kulturális hagyományait közvetítik, az énekesnõ szívmelengetõ hangjával fûszerezve. Az új lemezzel farsang idõszakában indult turnéra a zenekar, elsõ ízben vasi településeket
megcélozva. A Csintekerintõ albumon
a népdalfeldolgozások mellett Kányádi
Sándor, Weöres Sándor, Hajnal Anna és
Nagy László verseinek a megzenésítése is felcsendül. A gyermekeknek szóló mûsor a természet rendjébe építi a
népi dallamokat, felölelve az évszakok
változását. A koncert zeneiségében,
szövegében és mondanivalójában is
idomul a természet változásának törvényszerûségéhez, megemlítve az ehhez köthetõ szokásokat, néha csak jelzés értékkel, olykor pedig hangsúlyosabban. A gyermekkoncert legfõbb
eleme az interaktivitás, Bognár Szilvia
nemcsak kommunikál a kicsikkel, hanem bevonja õket a mûsorba, mondókákkal, találós kérdésekkel és közös
tánccal szórakoztatja a gyermekeket és
szüleiket egyaránt.
»VAJDA ZSUZSA

» APRÓHIRDETÉS
Celldömölkön és környékén ipari alpinista, kedvezményesen vállalja veszélyes fák vágását/ápolását (kötéltechnikával). 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.
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» PROGRAMAJÁNLÓ
• február 11. (szombat) 9.00–13.00 óra
– Bababörze. Használt gyermekruhák, játékok, gyermekholmik vására. Információ kérhetõ a 06 70/334-8856 telefonszámon. Helyszín: KMKK elõcsarnok.

• február 19. (vasárnap) – Autóbuszos
kirándulás Mohácsra, a busójárásra.
Részvételi díj: 5000 Ft. Bõvebb felvilágosítás kérhetõ Lónainé Kondics Zsuzsanna szervezõtõl a 95/779-302-es telefonszámon.
• február 20. (hétfõ) 16.00–20.00 óra –
Farsangfarki Asszonyparty – lányok, aszszonyok farsangbúcsúztató zenés délutánja. Belépõjegy: 600 Ft. Helyszín:
KMKK galéria.
• február 21. (kedd) 19.00 óra – Dumaszínház. Fellépnek: Hadházi László, Kovács András Péter. Belépõjegy elõvételben: 2500 Ft, a helyszínen: 3000 Ft.
Helyszín: KMKK színházterem.

Egyéves az Ultraviolák

Február 3-án ünnepelte egyéves születésnapját az Ultraviolák felnõtt bábcsoport. Ebbõl az alkalomból egy
felnõtteknek szóló népmesét adtak
elõ, melynek címe: Ördögûzés pendelyben. A népmese feldolgozását az
erdélyi Barcsa Dániel gyûjteményébõl
kölcsönözték. A feldolgozásban egy
embernagyságú báb volt a mesélõ,
egyébként az árnyjáték technikáját alkalmazták a bábcsoport tagjai. A népmesében a folklorizálódás elemeit lehet felfedezni, hiszen hasonlóan pajzán történeteket dolgoz fel már a 14.
századi Boccaccio Dekameronja is.
Nincs tehát új a nap alatt. A premier
estéjén jól szórakozott a mintegy 80
fõs közönség a sikamlós témájú
elõadáson.
»LA

» MÛVELÕDÉS

A Magyar Kultúra Napján
Celldömölk Város Önkormányzata, a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár, valamint a Kresznerics Ferenc Könyvtár január 22-én városi ünnepséget szervezett a Magyar Kultúra
Napja alkalmából. A rendezvény keretében adták át az idei évi Kresznerics
Ferenc Díjakat is.
A program kezdetén Turi Gábor tolmácsolásában hangzott el nemzeti himnuszunk, majd Fehér László polgármester mondta el ünnepi köszöntõjét.
Ezt követõen az „Összefogás a könyvtárakért” országos hét keretében õszszel indított beiratkozási akció nyerteseinek sorsolására került sor. A könyvtárhasználók kétféle módon indulhattak az ajándékutalványokért: egyrészt
új beiratkozó ajánlójaként, másrészt a
beiratkozottak kategóriájában. Utóbbiban azok indulhattak, akik teljesen új
beiratkozottként regisztráltak, vagy
legalább két év szünet után újították
meg tagságukat. A várakozásokat is felülmúlóan sikeres akciónak köszönhetõen 99 új beiratkozott és 31 ajánló
neve szerepelt a lehetséges nyertesek
között, akik öt-, tíz-, tizenöt- és húszezer forint értékû nyereményutalványban részesültek.

A sorsolás után nemzeti himnuszunk
elõdje, a „Boldogasszony anyánk...”
kezdetû nemzeti ima csendült fel
Tarafás Ildikó, a Szent Benedek Katoli-

kus Általános Iskola pedagógusának
elõadásában, majd a rendezvény ünnepélyes mozzanataként az önkormányzat által 2008-ban alapított
Kresznerics Ferenc Díjak átadására került sor. A könyvtárügy, könyvterjesztés, a nyelvészet, a magyar kultúra
külföldi megismertetése, az oktatás,
az egyházi élet és a tudomány területén maradandót alkotók részére adományozható elismerést a díj történetében elsõként hölgy is kiérdemelte.
Dörnyei Lászlóné Király Márta közel
négy évtizedet töltött el a könyvtárosi
pályán. Gencsapáti után 1968-tól kezdve, tíz évvel ezelõtti nyugdíjazásáig a
celldömölki könyvtárban látott el sokrétû és szerteágazó könyvtári munkát.

Az idei év díjátadásának különlegességét fokozta, hogy a Dörnyei házaspár
mindkét tagja átvehette a kitüntetést.
Dörnyei László magyar–orosz szakos
tanár munkássága 1968-tól kötõdik városunkhoz. Az Eötvös Loránd Általános
Iskolában 1971-ben kezdett tanítani,
nyugdíjazásáig hû maradt munkahelyéhez. Pedagógusi hitvallásának
legfontosabb célkitûzése volt, hogy az
anyanyelv szeretetét átültesse tanítványaiba. Feleségével együtt ezer szállal
kötõdnek a kultúra, a nyelv, az irodalom szép magyar világához, életmûvük
elismeréseként Fehér László polgármestertõl Kresznerics Ferenc Díjat vehettek át.
»REINER ANITA

Oviklub Alsóságon
Az alsósági tagiskola az idei tanévben
is várja a leendõ elsõsöket szombatonkénti foglalkozásain 10–11 óráig: február 18-án Balázs Hajnalka, Soósné
Imre Gyöngyi és Szabóné Németh Mária az elsõsök tantermében a gyümölcsökkel, vitaminokkal ismertetik meg
az ovisokat. Március 3-án a tornacsarnokban szerveznek játékos sportvetélkedõket Bors László, Rosta Zsolt, Skriba

Zsoltné és Zsámboki Anita Zita. Március
10-én a számítógépes játékok rejtelmeibe vezetik be a kicsiket a számítástechnika teremben Katona János, Radányiné Nováki Márta valamint Szelestey Izabella. Március 31-én pedig Bódisné Burján Ibolya, Kériné Németh
Katalin és Szabóné Kiss Ildikó a második osztályosok tantermében tartanak
interaktív foglalkozást.
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Baba-mama programok a KMKK-ban
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtárban egyre szélesebb a kisgyermekek számára szóló programok palettája. Az intézmény égisze alatt többféle, az apróságok számára szervezett
foglalkozás zajlik, így a hét csaknem
minden napjára találhatnak hasznos és
tartalmas programot az édesanyák.
Ezek egyike a szerdánként délelõtt tíz
órától mûködõ Csiri-biri torna, mely
nem más, mint egy negyvenperces
mozgásfejlesztõ foglalkozás az egy-hároméves gyermekek számára. Ide
olyan, már járni tudó, izgõ-mozgó kistornászokat várnak, akik nem tudnak
egy helyben ülni, és szívesen fedezik
fel a kúszás, mászás, pörgés, forgás,
gurulás, ringatózás, futkározás, lóbálás,
vagyis a térben való mozgás örömét.
– A mozgások végrehajtásához speciális tornaszereket, irányított játékos
gyakorlatokat, valamint sok-sok dalt és
mondókát alkalmaznak. A mozgás szoros kapcsolatban áll a késõbbi beszédfejlõdéssel, hiszen a dögönyözés, lóbálás, höcögtetés az agy olyan kéreg alatti központját stimulálja, mely fontos
szerephez jut a nyelvi fejlõdés során. A
mozgásfejlõdésbeli lemaradások által
okozott figyelem-, mozgás-, tanulási
zavarok, a késõbbiek folyamán már
csak fáradságos munkával korrigálhatók. A foglalkozások minden egyes
mozzanata fejlesztõen hat a gyermek
személyiségére, fejlõdik a téri tájékozódás, egyensúlyészlelés és -érzék, a
szem-kéz-láb koordináció, a ritmusérzék, a figyelemkoncentráció és a finommotorika. Mivel ezek a foglalkozások nem épülnek egymásra – de szoros
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egészet alkotnak –, a csoportokhoz való csatlakozás évközben is bármikor lehetséges – mondta el a foglalkozás vezetõje, Bojnécz Katalin mentálhigiénés
óvodapedagógus.
Tavaly januártól havi rendszerességgel
Kerekítõ Ölbeli Játékklub várja a 0–3
éves kisgyermekeket és szüleiket. A
Kerekítõ országos pedagógiai kezdeményezés, mely a népi eredetû és ma
is közkedvelt ölbeli játékok felelevenítésére jött létre az élõ közösségteremtés céljával. A mûvelõdési házban havi
egyszer tartott foglalkozásról annak vezetõje, Fálmon Erika szociálpedagógus
beszélt: – Az elsõ félórában néphagyományunkból merített ölbeli játékok és
dalok közt kalandozunk furulyaszóval és
népi hangszerekkel színesítve a foglalkozást úgy, hogy a szülõ is elsajátítsa a
mondókákat, népi énekeket. A további
beszélgetõs, játszós félórában, míg a
szülõknek lehetõségük van beszélgetni,
tapasztalatot cserélni, addig a gyermekeket tudatosan választott játékok
és különbözõ fejlesztõeszközök veszik
körül. További részletek és bejelentkezés a www.kerekito.hu oldalon. A celldömölki Kerekítõ Ölbeli Játékklubról
részletes és naprakész információt, valamint Fálmon Erika írásait és további
mondókás ötleteket a www. babahazwebaruhaz.hu oldalán olvashatnak.
A Maszatoló Klub keddenként 17–18
óráig várja a kicsiket és édesanyjukat.
Tavaly júniusban alakultak, Ölbeiné
Herendi Hajnalka vezetésével. A klub
változó létszámmal mûködik, általában
tíz anya-gyermek páros jön össze, de
gyakran vannak újonnan csatlakozók is.

Az idejáró gyerekek a másfél évestõl a
három és fél évesig terjedõ korosztályból kerülnek ki. A foglalkozásokon
hétrõl hétre változatos programokkal
várják a résztvevõket. A kínálatban játék, mondókázás, kreatív tevékenység,
diavetítés szerepel, jelenleg pedig bábszínházzal is foglalatoskodnak a klubtagok. A programok nem csupán a babáknak jelentenek kellemes elfoglaltságot, de az anyukák is kizökkenhetnek
a hétköznapokból, és megbeszélhetik
gyerekneveléssel kapcsolatos
dolgaikat. A foglalkozások ingyenesek, és
bármikor lehet csatlakozni.
A Kreatív Mocorgók néven mûködõ baba-mama klub csütörtökönként fél öt
és fél hat között kínál elfoglaltságot a
kisgyermekek és édesanyjuk számára.
A klub szervezõje, Esküdt Vivien elmondta, õk azon nulla és három év
közti apróságokat várják, akik nem járnak bölcsõdébe, de szívesen mennének közösségbe. Programjaik közt
mondókázás, éneklés, mozgásos tevékenység, torna, kreatív foglalkozás,
utánzó mozgások szerepelnek. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a klubban alkalmazottak pozitív hatással bírnak a résztvevõ gyerekekre, hiszen
bölcsõdébe kerülve észrevehetõen
könnyebben beilleszkednek a közösségbe, és bátrabbak, barátkozóbbak. A
klub itt sem csak a gyermekek számára nyújt pozitív dolgokat, de az anyukák is megbeszélhetik aktuális problémáikat, illetve tapasztalatokat, ötleteket cserélhetnek. Van egy közösségi oldaluk is, melyhez bárki csatlakozhat,
aki hasznos információkkal, ötletekkel
szeretne gazdagodni. A klubba járók
egytõl egyig jól érzik magukat, azt
azonban sajnálják, hogy az idei évben
nincs lehetõségük a bölcsõde mozgásfejlesztõ szobáját igénybe venni foglalkozásaik keretében.
»REINER ANITA
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Milyen szakon tanulsz tovább?
»FOTÓ: VAJDA ZSUZSA

»KÉRDEZ: REINER ANITA

Németh
Tamás

Elsõsorban a mûszaki dolgok
és az informatika érdekelnek,
ennek megfelelõen adtam
be jelentkezéseimet továbbtanulásra. Elsõ helyen a veszprémi Pannon Egyetem programtervezõ-informatika szakát jelöltem meg, másodikként pedig a gyõri Széchenyi
István Egyetem mérnök-informatikus szakát. Amenynyiben ezek nem sikerülnének, úgy valamilyen felsõfokúszakképzésben gondolkodom. Informatikából már letettem az elõrehozott érettségi vizsgát, és szeretnék a
többi tantárgyból is minél
jobb eredményt elérni.

Józsa
Diána

Elsõ és második helyen is az
Óbudai Egyetemet jelöltem
meg, annak is az ipari termék-és formatervezõ, valamint a könnyûipari mérnök
szakát. Próbáltam olyat választani, ahol nem az egekbe
szökik a ponthatár, bár a tavalyihoz képest idén itt is
emelkedik. A keretszámok
növekedése pedig még inkább befolyásolja, és biztos,
hogy még nehezebb lesz bekerülni a felsõoktatásba. Német középfokú nyelvvizsgám
jelenthet többletpontot, a
matematika és informatika
érettségi eredmény számít
majd a felvételnél.

Az ember és a táj szeretete festõi ecsettel
Bazsika József képzõmûvész festményeibõl nyílt kiállítás
február 4-én a Vulkán Gyógy- és Élményfürdõ konferenciatermében. A megnyitó elején az Ádám Jenõ Zeneiskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény kamaracsoportja biztosította a zenei aláfestést a tárlat hangulatához. A
festmények idilljét Weöres Sándor Örök pillanat címû verse idézte fel, mely Benkõ Lilla tolmácsolásában hangzott
el. A megjelenteket Bakó István, a fürdõt üzemeltetõ
Városgondnokság igazgatója köszöntötte, majd Skriba
Zsoltné rajztanár vette át a szót, aki a képzõmûvész életútját ismertette röviden. Bazsika József képzõmûvész
évrõl évre az õszi és tavaszi tárlatok mellett országos kiállításokon is szerepel. Elmondása szerint periodikusan
fest, idõnként több éves kihagyással. Soha nem a festészetbõl élt, mindig azt festette, ami igazán foglalkoztatta,
alkotásait a téma és hangulat határozta meg. A tárlat a
képzõmûvész õszinte vallomása az életrõl, múltról és
elsõsorban az emberrõl. A látogatót elsõsorban az ember
és a táj szeretete érinti meg a festményeken keresztül.
Bazsika József mûvei szinte érezhetõvé teszik a párás ködös reggelek hûvös levegõjét, a természet ezer arca kápráztatja el a nézõt. Nemcsak a kolorizmus, hanem a technikai sokszínûség is jellemzi a mûveket. Az alkotásokon
keresztül önmagát, a pillanatnyi benyomáson túl a képpé
formált gondolatokat és érzéseket közvetíti a tárlat anyaga. Bazsika József festményei március 18-ig tekinthetõk
meg a fürdõ konferenciatermében.
»VZS

Molnár
Zsófia

Az egészségügyi pálya felé
szeretnék orientálódni, emberekkel foglalkozni, és segíteni rajtuk. Már egy ideje a
gyógytornász szakma tetszik, így Pécsre és Zalaegerszegre adtam be jelentkezésemet erre a szakra. Bízom
abban, hogy a keretszámok
csökkenése az egészségügyi
szakokat nem érinti. Németbõl van nyelvvizsgám és
elõrehozott érettségim. Ha
az elsõ két hely egyikére
sem sikerül bejutnom, akkor
harmadik, negyedik helyen
szóba jöhet még Budapesten a mentõtiszti, illetve a
dietetikus szakképzés.

Baráth
Máté

Szeretem a matematikát, fizikát, és a mûszaki pályában
látok is jövõt. Így elsõ helyen
a gyõri Széchenyi István
Egye tem gépészmérnöki,
másodikként a veszprémi
egyetem szintén ezen szakát
jelöltem meg. Harmadik helyen pedig a közlekedésmérnöki szak logisztika szakirányát. A német középfokú
nyelvvizsgám megvan, valamint informatikából és németbõl elõrehozott érettségi
vizsgát tettem. Szerencsére
Gyõrben támogatják a mûszaki szakokat, és ott nem
csökkentették, hanem inkább
növelték a keretszámokat.

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

Kényeztetô februári akciók
Aroma-vasárnapok:
aroma masszázs (30 perc) és
aroma kádfürdõ (20 perc)
3.150 Ft helyett 2.500 Ft

Szauna-hétköznapok:
Finn szauna belépõ egész napra 600 Ft-ért váltható napi
belépõjegy és gyógyvizes jakuzzi vásárlása esetén.
17.00 óra után használhatja a finn szaunát is, ha esti
belépõjegyet és gyógyvizes jakuzzit vásárol.

Gyógyuljon a vulkán erejével!
Reumatológiai rendelés beutaló és elõjegyzési idõ nélkül:
csütörtökön 15.00 – 19.00; szombaton 9.00 – 13.00.
Bazsika József képzõmûvész festmlnykiállítása
február 4-tõl március 18-ig várja az érdeklõdõket.
Ajándékozzon kedvesének
Vulkán fürdõ Valentin napi kényeztetõ utalványt!
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Változások az uszodában
A Celldömölki Vulkán Vízi Sport Egyesület tagjait 2012. január elsejével új vezetõedzõ, Izápy Gergely irányítja és készíti fel a sporteseményekre kollégáival, Bertus Barbarával és Bellovics Diával együtt. Gergely Szombathelyrõl érkezett, testnevelõ tanár, edzõ (úszás
és triatlon sportágakban is), az Egyesületben való munkájáról és terveirõl így
beszél:
– Elõször is szeretnénk minél több gyermekkel, minél több emberrel megismertetni a vízi sportok egyikét, az
úszást, tanuljanak meg a vízzel bánni,
érezzék jól magukat benne, szeressék
meg ezt a közeget. Hangsúlyozzuk a
sport fontosságát mindennapi életünkben, az egészség megõrzéséhez, jobbá
tételéhez ez hozzátartozik, azt gondolom. Lehetõséget biztosítunk a tanulásra, fejlõdésre, ismerje meg mindenki
az öt úszásnemet, tanuljon meg szabályosan és hatékonyan úszni. Fontos,
hogy tagjaink ismerjék meg a versenyzés ízét, lássanak egy úszóversenyt
testközelbõl és aki motivált ilyen irányba, irányítjuk a további felkészülését,
sikereihez támaszt nyújtunk. Szeretnénk, ha ez a klub a család mellett
egy olyan hely lenne a gyerekek számára, ahol mindig segítséget kaphatnak és feltöltõdhetnek. A sport nevel
bennünket a hétköznapi életben is,
egyfajta tartást is ad, ilyen szellemben
mi is az edzések alkalmával nem csak
sportolunk, nem csak a testtel foglalkozunk, hanem a gyermeket tudatosság-

ra, pontosságra, szorgalomra, gondolkodásra és természetesen tisztességre
ösztönözzük. Helyezze el magát a világban akár egy verseny alkalmával,
vagy tudásának felmérésével, alakuljon
ki egy képe önmagáról, környezetérõl,
hasznosan formálja magát és közösségét. Azt gondolom, az egyik legjobb és
leghatékonyabb nevelõ hatású forma a
sport, befektetésünknél többet kapunk
vissza. Nagyon fontosnak tartom megemlíteni, hogy csapatmunkáról van szó
mind a kollégák, mind az edzõ és versenyzõ, mind a sportoló és sportoló viszonylatában is. Nyilván a csapaton belül vannak irányítók, de egymásért dolgozunk akkor is, ha az úszás egyéni
sportág, hiszen segíteni tudjuk a másikat minden edzés alkalmával, vagy
azon túl is.
Versenyeztetési szándékaink is vannak
azokkal, akik kellõen motiváltak ebbe
az irányba, feladatunk, hogy minél jobb
egyéni teljesítményt nyújtson sportolónk, saját gátjait leküzdve és elõrébb
jusson a ranglétrán. Szeretnénk minél
több gyermekkel egy szakmai minimum vizsgát elérni, tehát, hogy a szabályos úszásnemek ismeretében van
és a MÚSZ által kiírt és minõsített versenyekre is eljuthasson. Természetesen
a mi közösségünknek ugyanúgy része,
oszlopos tagja az is, aki „csak” azért
jön, hogy egészségét óvja. Mindenki a
saját maga által támasztott célok eléréséért küzd, azoknak feleljen meg és
ebben mi támogatjuk.
»DOTTO

Asztalitensz
eredmények
Szuperliga mérkõzés
Celldömölki VSE-Swietelsky-Wewalka – SF SKK El Nino Praha (cseh)
6:4.
Celldömölk, férfi Extraliga asztalitenisz negyeddöntõ, visszavágó.
Mivel a mérkõzést lapzárta után
játszották, részletesen lapunk következõ számában olvashatnak,
kedves Olvasóink.
NB II.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA II. –
Hévíz SK 9:9
Benák András 4, Ölbei Péter 2,
Teket Attila 2, Benák–Ölbei páros.
A celliek végig vezettek, de a végén meg kellett elégedniük a
döntetlennel.
NB III.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA III. –
Vonyarcvashegy SE 8:10
Máthé Gyula 3, Fehér László 2,
Tamás László 2, Balázs Gyula 1.
Elúszott a két páros és a listavezetõ ezt végig tudta tartani.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA IV. –
Széchenyi ESE I. 4:14
Csupor Máté 1, Talián Csaba 1,
Mogyorósi Erik 1, Szabó–Talián páros. A tartalékos hazaiaknak nem
volt esélyük.

Egy vereség és egy gyõzelem a kosarasoktól
KEMKO Celldömölk–Kõszegi SK 50-58 (616, 15-10, 12-10, 17-22)
Celldömölk, Szombathely városi-városkörnyéki kosárlabda-bajnokság 11. forduló.
Vezette: Pál Balázs, Somogyi Tibor.
KEMKO Celldömölk: GAÁL T.16/6, Horváth
2, Németh 5, ORBÁN 18, Csói 2.
Csere: Lang -, Bakos -, Gaál P. -, Unger-.
SZÓKA 7. Játékos-edzõ: Csói Gábor
A 4. helyezett Kõszeg nagyon jól kezdte a
mérkõzést. Pontjaikat fõleg jó lepattanózásuknak köszönhették. A második negyedben a celliek megtalálták ennek ellenszerét és megkezdték a felzárkózást. A negyedik negyed elején már csak 1 pont volt
a különbség, amikor viszont a vendégcsapat 0–10-es szériával ismét elõnyre tett
szert, amit a mérkõzés végéig meg is tartott. Az izgalmas mérkõzésen kívül a fél-
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idei hastáncnak is örülhettek a kilátogatók.
Edzõ: Sokan csalódottan hagyták el a pályát, mert közel álltunk a fordításhoz,
azonban most kell türelmesnek lennünk.
Kõszegen simán kikaptunk, most viszont
szoros mérkõzésen buktunk el. Igaz, 3
pontot ezért sem kapunk, de a fejlõdés
látható. Ha jövõre is sikerül együtt tartani
a csapatot, ezeken a mérkõzéseken esélyesként lépünk pályára. Kiemelném Gaál
Tamás teljesítményét, aki mérkõzésrõl
mérkõzésre jobban játszik.
Torony KC–KEMKO Celldömölk 29-62 (8-9,
3-17, 12-16, 6-21)
Torony, Szombathely városi-városkörnyéki
kosárlabda-bajnokság 12. forduló
Vezette: Pál Balázs, Németh Gábor.
KEMKO Celldömölk: Németh 6/3, ORBÁN
29, LANG 8/6, Bakos 2, Csói 3.

Csere: UNGER 14/3.
Játékos-edzõ: Csói Gábor.
A celli csapat szûk kerettel érkezett a
mérkõzésre, de a cél így is a gyõzelem
volt a csoport utolsó helyezettje ellen. A
késõi idõpont és a hideg kissé meglátszott
a kezdésen, de ahogy bemelegedtek a kezek, egyértelmûvé vált, hogy csak a vendégcsapat nyerhet. Ilyen arányban is megérdemelt a gyõzelem.
Csói Gábor: Örülök a gyõzelemnek, de annak még inkább, hogy az edzésen gyakorolt új figurát sikeresen alkalmaztuk a kevés
gyakorlás ellenére. Február 10-én, pénteken itthon egy nehezebb ellenféllel szemben próbálhatjuk ki. Remélhetõleg sokan
kijönnek szurkolni, ezzel segítve minket. Új
pontrekorderünk Orbán Tibor lett.
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A focipályán már tavaszodik
Biztos jele a tavasz közeledtének, ha
újra benépesülnek a focipályák, még
ha most elsõsorban az edzésé, az alapozásé is a fõszerep. A CVSE az NB IIIból való búcsú után nem rogyott össze,
nemcsak megkapaszkodott a megyeiben, hanem kilencpontos elõnnyel vezeti a bajnokságot. Az elsõ fordulóban
a Rábapatytól kaptunk ki idegenben,
emellett két hazai döntetlennel (Rum,
Uraiújfalu) vesztettünk csak pontokat.
Beszélgetésünket Kelemen Kornél vezetõedzõvel azzal kezdjük, mi is ennek
az elsõ helynek a sportértéke:
»Volt csapatod, a Kemenesalja révén
több éve ismered a megyei bajnokság
színvonalát, véleményed szerint az idei
hova helyezhetõ el értékben?
– Erõsödött egy kicsit a bajnokság színvonala az érkezõ három volt NB III-as
csapattal (Kõszeg, Bük, Cell) és a sok
kiesõ miatt (tavaly öt csapat búcsúzott)
nincsenek nagyon gyengék a mezõnyben, még a tabella végén tanyázók is
képesek meglepetéseket okozni.
»A csapat az elsõ forduló veresége
után nem talált legyõzõre. Szakmailag
melyik meccset érzed a legértékesebbnek és melyiket a legrosszabbnak?
– Sajnos az elsõ meccsen vereséget
szenvedtünk, ez ráébresztette a csapatot arra, hogy csak akkor lehetünk eredményesek, ha tudunk egymásért, a csapatért küzdeni, hajtani. Mindjárt a második fordulóban sikerült javítani egy
rangadón a tavalyi és most is ezüstérmes Jánosháza ellen. Egy gyors kiállí-

tás után koncentrált játékkal tudtunk
gyõzni, ez nagy lendületet adott, meghatározta a következõ hetek hangulatát.
A rosszra nem szívesen emlékszik az
ember, de az, amikor nem gyõztesként
jövünk le a pályáról, azt én mindenképp
kudarcként élem meg. Szerencsére ebben nem sok része volt a csapatnak!
»Az egyes csapatrészek szereplését
hogy ítéled meg?
– Nem szoktam különösen értékelni
ilyen megközelítésbõl a mérkõzéseket,
mindig a következõ feladatra készülünk, persze a hibákat, hiányosságokat
próbáljuk edzéseken kijavítani. A csapatrészeket sem bontanám szét, egyben vagyunk egy egész. Szeretnénk
még több gólt lõni, kevesebbet kapni,
agresszívabb támadójátékra és sok labdatartásos játékra törekszünk.
»A taktika megvalósításához játékosok
is kellenek, túl nagy – úgy tûnik – a
mozgás a játékoskeretben.
– Több meghatározó játékos távozott
az õsz és a tél folyamán: a több poszton bevethetõ Szilágyi Balázs még az
õsszel külföldre ment dolgozni. Most
Szalai Károly és Kazári Barnabás távozott munkahelyi elfoglaltság miatt, a
csapatkapitány Gyõrvári Gábor, Németh Józsi és Kocsis Tamás Ausztriában
folytatja a focit. Õket kell pótolnunk, új
igazolásaink: a közelmúltból visszatérõ
Gaál Gyula, Ambrus Attila és Tóth Andris. Új fiú Döbrönte László a Kemenesmagasiból és Gyõri Gergõ. Sajnos az ifibõl a kiszemeltek egy része nem a

felnõtt csapatot választja, de azért az
edzõmérkõzéseken mindig van pár
srác a felnõtt keretnél és játéklehetõséget is kapnak.
»Nagy az elõny, gyakorlatilag az elsõ
két fordulóban a most bronzérmes
Rábapaty és a már említett Jánosháza
ellen el is dõlhet a bajnoki cím kérdése,
de összeáll-e a szinte új csapat addigra?
– Az elsõ két meccs valóban nehezebbnek ígérkezik, de mi minden mérkõzésen gyõzni akarunk. Remélem, az újrégi srácok gyorsan beilleszkednek, felveszik a ritmust és a csapatot tovább
tudják erõsíteni. Ezt a munkát egyelõre
a mostoha idõjárás egy kicsit megnehezíti, a Sárvár elleni edzõmeccset például nem tudtuk lejátszani a hideg és
az erõs szél miatt.
DOTTO

Szent Benedekes sítábor Hochrindlben
2012. január 11-én közel 130 ember indult
útnak, hogy az ausztirai Alpokban síeljen öt
napon át.
A Szent Benedek iskola idei sítáborának
helyszíne a karintiai Hochrindl volt, ahol az
1500 m magasságú Nockberge lankáin
csúszhattak a téli sport szerelmesei. A nagy
létszámú csapat többsége az iskolába járó
diákok családjaiból tevõdött össze. Nagyon
sok kisgyerek most állt elõször lécre, de a
tábor harmadik napján már biztosan eresz-
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CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

kedtek le a lejtõn, hála a színvonalas kiscsoportos síoktatásnak, amit az iskola biztosított a résztvevõknek. Az idõjárás nagyon kedvezõen alakult, hiszen a hóviszonyok megfelelõek voltak, s mellette napsütéses friss téli idõ örvendeztette meg a csapatot. A gyerekek mindennap síelés után a
szálló tornatermében együtt fociztak, labdáztak. A játszószobában kicsik és nagyok
egyaránt találtak maguknak szórakoztató
elfoglaltságot. A szállásnak – sok elõnye kö-

zül – a legnagyobb értéke volt, hogy az ajtón kilépve rögtön föl lehetett csatolni a léceket, és egyszerre a pályára vezetett az
út. Az utolsó este a záró snowboard- és síverseny eredményhirdetése zajlott, szinte
minden diákot éremmel jutalmaztak a szervezõk az eredményes sportolásért. A népes
tábor egészségesen, kipihenve magát érkezett haza, örömmel emlékezve az idei sítábor csodás élményeire.

»CZUPORNÉ HETÉNYI RITA

KIADJA a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • FELELÕS KIADÓ: Lengyel
László • FELELÕS SZERKESZTÔ: Dr. Györéné Losoncz Andrea • SZERKESZTÔSÉG: Csuka László, Dummel Ottó, Farkas Gábor, Káldos Gyula (nívódíjas), Reiner Anita, Rozmán László, Takács Mária, Horváth Lajos (örökös tag) • HIRDETÉSSZERVEZÕ: Nagy Antal (06 70/338-9880) • KAPCSOLAT: 9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér
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Kemenesmihályfa Község szennyvízcsatornázása
és szennyvíztisztítása (NYDOP-4.1.1/A-09-2009-003)6
A jelenlegi pályázaton 130.398.941 Ft támogatást sikerült szerezni, így a 153.410.519 Ft összköltségû
beruházás – a lakossági élõtakarékosságnak köszönhetõen is – a csatornamû társulat segítségével 2011.
végére megvalósult.

Kemenesmihályfa Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a NYDROP „Kistelepülések szennyvízkezelése” intézkedésre, szennyvízcsatorna hálózat
és szennyvíztisztító építésére.
A településen a szennyvízcsatorna-hálózat egy része
már korábban szintén támogatások segítségével kiépült, így most a cél a település teljes csatorna hálózatának kiépítése és biológiai szennyvíztisztító
megépítése, amellyel teljes körû lesz a településen
a szennyvízkezelés megoldása.

A kivitelezõ a zalaegerszegi HYDROCOMP Kft. volt. A
beruházás során 8928 m szennyvízcsatorna került lefektetésre, megépült a 60 m3/nap kapacitású korszerû biológiai szennyvíztisztító és a település 256
ingatlanát kötötték rá a rendszerre. A projekt közvetlenül mintegy 566 Kemenesmihályfán élõ embert érint.

Új üzemcsarnok épült a Bindernél

A Binder Kft. százmillió forint uniós támogatást nyert el
a Nyugat-dunántúli Operatív Program telephely-fejlesztési pályázati kiírásán. A 324 millió forintos összköltségvetést meghaladó beruházásból új üzemcsarnok épült.
A Binder Kft. 1995-ben alakult, fõ tevékenysége az ipari
létesítmények és erõmûvek acélépítmény-alkotóelemeinek precíz gyártása és összeszerelése. A másik jelentõs
tevékenységi terület a bojlergyártás. Fõbb vevõik: erõmûvek, cukoripar, papíripar, cementipar, és gyógyszeripari felhasználók. Szigorú vevõi elvárásoknak kell megfelelni, így szükséges a kapacitás, a termékek minõsé-
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gének és a feldolgozottság szintjének a javítása.
Hermann Binder ezért döntött úgy, hogy az ipari parkot
további csarnokkal bõvíti, szem elõtt tartva a pályázati
lehetõségeket. Az új üzemcsarnok 36x90 m-es, földszintes, acélváz-szerkezetû csarnok, melyhez szintén acélváz-szerkezetû „magasraktár” kapcsolódik. A munkát a
terület átadását követõen 2011. május 26-án kezdték
meg. Az üzemrészben 2700 m2 alapterületû csarnok,
szociális blokk, iroda, aprócikk raktár kapott helyet. A
csarnok körül rendezett, úttal körülvett terület lett kialakítva. Az építési munkák precíz, gondos kivitelezésének,
valamint a kedvezõ idõjárásnak köszönhetõen a munkákat az ütemtervnek megfelelõen teljesítették. Mûszaki
átadás-átvételre 2011. 12. 14-én került sor. A vállalat az
új üzemcsarnokban vékonylemez megmunkáló központot alakít ki. Magyarországon egyedülálló módon, automatizált vékonylemez-megmunkálás veheti kezdetét. A
beruházás eredményeként a termelõ kapacitás emelkedik, amely a vállalkozás árbevételét tovább növeli. A
többlet árbevétel további fejlesztések lehetõségét teremti meg.

FELHÍVÁS
A Kemenesvíz Vízíközmű Kft. felhívja Celldömölk lakossága figyelmét, hogy Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 189/2010. (VII.8) sz. képviselőtestületi határozata
alapján 2010. augusztus 1-jétől a település folyékony hulladék
szállítását Celldömölk város közigazgatási területén (Celldömölk,
Celldömölk-Alsóság, Izsákfa) a Kemenesvíz Kft. a SárvárPannonvíz Kft-vel közösen végzi.
Az Önkormányzati rendeletben meghatározott díjnak megfelelően a folyékony hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás
díja 2.000 Ft + 25% Áfa/m3, így a szennyvíz szippantásért fizetendő díj összesen (bruttó) 2.500 Ft/m3 .
Közszolgáltatóként a tevékenység ellátása az alábbi módon történik: telefonon, vagy faxon történő megrendelés esetén 3 munkanapon belül a kért szolgáltatás elvégzésre kerül. Rendkívüli
helyzet esetében (pl. havária) a lehető legrövidebb időn belül
(hétvégén is) a helyszínre érkezik a szolgáltató gépjármű. A hívószám: mobil: 30/3376-191, vezetékes telefon: 95/521-001, fax esetében 95/320-249; 95/521-093. A szolgáltatás megrendelése
levélben is történhet; a megrendeléseket ez esetben 9600
Sárvár, Ungvár u. 20. valamint a 9500 Celldömölk, Nemesdömölki u. 20. címre kell megküldeni. Továbbá e-mail formájában
a sarvar_pannon @inda-mail.hu vagy a kemenesviz @cellkabel.hu címre kérjük megküldeni.
Az ügyfélszolgálati iroda 9500 Celldömölk, Nemesdömölki u. 20.
szám alatt üzemel: hétfőtől péntekig 9.00–16.00 óráig. 9600
Sárvár, Ungvár u. 20. ügyfélszolgálati iroda nyitva tartási ideje:
hétfőtől péntekig: 9.00–14.00 óráig.
A szolgáltatás elvégzése előtt minden esetben időpontegyeztetés történik.
A megadott vezetékes és mobil telefonszámok 24 órás (éjjel-nappal) és a hét minden napján (szombaton és vasárnap is) a diszpécser szolgálaton működnek.
»KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMÛ KFT.

Fa-Gyula Faáru Bolt

Celldömölk, Sági u. 47.
Tel. 95-423-177

BÚTORLAPOT FA-GYULÁTÓL!
1 napos lapszabászat! Lapszabászat akár
következõ munkanapra.
• Laminált forgácslapok készletrõl több mint húsz
féle színben kaphatók
• Farostlemezek
• Rétegelt lemezek
• OSB lapok
• Élfóliázást, ABS-ezést vállalunk.
Alacsony árak, magas minõség!
FÛRÉSZLAPOT FA-GYULÁTÓL!
Szalagfûrészlapok kaphatók ipari minõségben.
Automata gépeinken hegesztést, élezést,
hajtogatást vállalunk, meglévõ lapjait is
behozhatja karbantartásra.
Alacsony árak, profi minõség.
Körfûrészlapok nagy választékban kaphatók.
35 különbözõ méretet és típust tartunk raktáron.
Professzionális gépeinken Vídiás és hagyományos
körfûrészlapok, gyalukések, motorfûrész láncok
élezését vállaljuk.
laljuk.
Rövid határidõk, minimális ár, maximális
minõség.

