AZ ÚJ SÁG CELLDÖMÖLKÖN IN GYE NES, A VI DÉ KI ELÕ FI ZE TÕK NEK HA VON TA 170 FO RINT

Új

XXIV. ÉVFOLYAM 03. SZÁM (555)

2012. FEBRUÁR 24.

»

CELLDÖMÖLK

VÁROS

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

LAPJA

» Elkészült
a tanmûhely

3.

» Mozimûsorajánló

7.

» Farsang
» Adózók
figyelmébe

8–10.

14.

TANKOLJON MINDIG OLCSÓBBAN!
A Kolozsvári úti üzemanyagkúton 95-ös, E 85-ös benzin és diesel
üzemanyagok valamint autógáz LPG egész évben kedvezményes áron!

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

 SHOP szolgáltatások
 Online telefontöltés
 Autópálya-matrica eladás
 Bankkártyás fizetés

Új Kemenesalja » 2012. 02. 24.

» AKTUÁLIS

Birtokba vehették az új épületet
Mint arról korábban már beszámoltunk,
a Vas Megyei Szakképzés-szervezési
Társulás (továbbiakban Vasi TISZK) 2009
októberében sikeres pályázatot nyújtott
be gyakorlati képzés korszerû technikai
feltételeinek megteremtése, valamint
a szakképzõ intézmények fizikai infrastruktúrájának fejlesztése céljából. A
mintegy 956 millió forintos összberuházású projekt 856 millió forintos európai uniós és magyar állami támogatásban részesült. A projekt egyik legnagyobb nyertese a Berzsenyi Dániel
Gimnázium és Szakképzõ Iskola (a volt
Celldömölki Mûszaki Szakközépiskola és
Szakiskola), hiszen mintegy 340 millió
forint értékû tanmûhely építésére és
eszközbeszerzésre nyert pályázatot.
»Mi mindent tartalmaz ez a tanmûhely? – kérdeztük Sipos Tibort, az intézmény igazgatóját.
– Ez egy 1300 m2-es, kétszintes tanmûhely, a régi épülettel szoros egységben, így a két rész teljesen átjárható. Az alsó szinten foglal helyet a pékcukrász gyakorlókonyha, ugyancsak itt
található az asztalos mûhely és a lakatos tanmûhely. A második szinten a ruhaipari tanmûhely, az ügyviteli taniroda és egy informatikai tanmûhely, egy
kisebb tanári, sok öltözõ, illemhely, közös helyiség kapott helyet.
»Késett a mûszaki átadás. Mi volt ennek az oka?
– A projekt 2011. március 31-én indult.
Az épületet a szerzõdés szerint a kivitelezõnek még a múlt év õszén át kellett volna adnia, de nem tudták tartani
az ütemtervet. Különbözõ okok miatt
késtek, hogy az elmaradást behozzák,
kapkodva dolgoztak, a rohammunkából fakadóan pedig apróbb javításokat
kellett végrehajtani. A mûszaki átadás

2012. január 23-án volt, birtokba is ekkor vettük az épületet. Most már készen állunk az eszközök fogadására,
amelyek folyamatosan érkeznek is:
kaptunk már informatikai eszközöket,
szekrényeket, székeket. A legnagyobb
eszközberuházás a pék-cukrász tanmûhelyt fogja érinteni, de minden tanmûhely-egység gazdagodik új eszközökkel, gépekkel. Talán a tanév végéig a
tanulók be fogják lakni ezt az új épületrészt is, és szeretnénk, ha az új eszközökön vizsgázhatnának – ez azonban
csak akkor valósulhat meg, ha áprilisig
sikerül beszerezni mindent. Ez valóra
válhat, hiszen a teljes projekt 2012. április 1-jén zárul.
»Mit jelent az intézmény számára ez a
beruházás?
– Én abban bízom, hogy az új tanmûhely révén nagyobb lesz az iskola vonzereje, hiszen kiváló körülmények között
tanulhatnak a gyerekek. Remélem, új
lendülettel, sok gyermeket taníthatunk.
A fenntartás, karbantartás nagyobb terhet ró az intézményre, de a tanmûhelyi
képzést az állam illetve az állami normatíva jobban támogatja.
»Eddig is volt olyan szak, amelyre a
túljelentkezés volt jellemzõ.
– Az élelmiszeripari csoportnál eddig is
túljelentkezés volt valóban, õk eddig
pék-cukrász szakképesítést kaptak. A
következõ tanévtõl azért is indítottunk
szakközépiskolai képzést élelmiszeripari technikus szakon, hogy növeljük a
szakma iránt érdeklõdõk lehetõségeit:
akik bekerülnek hozzánk, jobb képességû gyerekek, szeretnénk, ha lehetõségük lenne a továbbtanulásra ezen a
területen.
»Indul-e új szak, ami esetleg hiányszakmaként jelentkezik?

– Az iskolának van egy kialakult profilja. Az elkészült tanmûhelyt öt évig
ilyen formában kell mûködtetnünk. A
könnyûipar még mindig munkaerõhiánnyal küzd – hiányszakma, ezért hirdetjük. Ennek ellenére sajnos kevés az
érdeklõdõ, talán a felnõttképzésben
nagyobbak a lehetõségek. Az élelmiszeriparban nincs különösebb gondunk,
az élelmiszeripari technikus képzésen
túl, a turizmus valamely ágazata felé
vihetõ el az oktatás. Jól mûködõ, kiváló
eredményeket hozó ágazatunk a gépész képzés, és egyezségre jutottunk a
sárváriakkal, hogy a faipari képzés központja ezentúl nálunk lesz. Szakiskolai
képzésen belül a festõ szakma még
mindig népszerû. Szakközépiskolai
képzésben nagy érdeklõdésre tarthat
számot az informatika: akik most a
megnehezített felsõoktatásba való bejutás miatt nem kerültek be, érettségi
után nálunk van lehetõségük továbbtanulni technikusi képzésben (webmester, webprogramozó vagy más hasonló
szakon), hiszen megvan hozzá a gépparkunk és humán erõforrásunk. Lányoknak kínáljuk az ügyviteli szakot,
ezen belül az idegennyelvi-titkári szakot – ez is több éve mûködik. A szakképzés képzési idejét három évre csökkentették, kiderül, mire lesz elég három év, mennyire lesz hatékony. A
szakközépiskolában érettségizõk a következõ évtõl kötelezõen vizsgáznak a
szakmai alapismeretek tantárgyból. Ezt
jó ötletnek tartom, hiszen korábban is
szorgalmazták tanáraink a szakmai
érettségit, csak a végzõsök kevésbé választották azt az érettségi kínálatából.
Ez is a szakképzés erõsödését szolgálja.
»LOSONCZ ANDREA
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Átalakították a tûzoltók szervezeti struktúráját
Ez év elejétõl változás állt be a tûzoltóságok mûködésében, irányításában. Az
új szervezeti felépítésrõl Kocsis Péter
celldömölki tûzoltóparancsnok tájékoztatta lapunkat.
A Belügyminisztérium irányítása alá tartozó Országos Katasztrófavédelmi Fõhatóság úgy gondolta, hogy a káresemények felszámolásával kapcsolatban az
ebben részt vevõ szervezetek együttmûködése sokkal hatékonyabb és eredményesebb abban az esetben, ha ezeket a szervezeteket közös irányítás, illetve koordináció alá vonják. Így a korábbi hivatásos önkormányzati tûzoltóságok állami fenntartás és irányítás
alá kerültek. 2011. december 31-ig rendelkeztek saját illetékességi területtel.
A tûzoltóságok 2012. január 1-tõl a katasztrófavédelem egységes irányítása
alá integrálódtak. Helyi viszonylatban
ez azt jelenti, hogy a korábbi hivatásos

önkormányzati tûzoltóság dolgozói jelenleg a sárvári katasztrófavédelmi kirendeltség állományában teljesítenek
szolgálatot. Celldömölkön az önkéntes
tûzoltóság továbbra is tevékenykedik.
Elõttük 2012. április 30-ig átalakulási
feladatok állnak. Emellett továbbra is
létezik az önkéntes tûzoltó egyesület is.
Tehát átalakult szervezeti struktúrában
a katasztrófavédelem továbbra is számít az önkéntes tûzoltóságokra. A Celldömölki Önkéntes Tûzoltóság a tavalyi
év végéig rendelkezett önálló mûködési területtel. Jelenleg a sárvári illetve a
pápai katasztrófavédelmi kirendeltség
alatt mûködõ hivatásos tûzoltóságok
mûködési területén dolgoznak. Tizenkilenc településen, több mint húszezer
ember mentõ beavatkozását látják el.
Ekkora jelenleg a vonulási terület, amelyen a lakosság védelme érdekében a
Celldömölki Önkéntes Tûzoltóság állománya az elsõdleges beavatkozó. 2012.

Üléseztek a kistérség polgármesterei
Soros összejövetelét tartotta a Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása Társulási Tanácsa. A
28 település vezetõit magába foglaló
ülést Fehér László, a Társulási Tanács
elnöke vezette.
Elsõ napirendi pontként a Széchenyi
Programiroda munkatársai adtak tájékoztatást az aktuális pályázati lehetõségekrõl. Hangsúlyozták, hogy néhány településen még nincs kiépítve a
szennyvíz-elvezetõ hálózat, e kérdésben is felajánlották segítségüket a
szakemberek. Szóltak a kisvállalkozóknak kiírt, valamint a településfejlesz-

tésre irányuló pályázati lehetõségekrõl
is. Ezután a Közbiztonsági Fórum keretében Máthé Gyula alezredes számolt
be a legutóbbi és jelenlegi ülés közti
közbiztonsági szempontból fontos történésekrõl. Az ülésen részt vett a Vas
Megyei Kormányhivatal fõtanácsosa,
Horváth Tibor is, aki tájékoztatást adott
a közigazgatásban várható változásokról, tervekrõl és válaszolt a jelenlévõk
kérdéseire. Elmondta, hogy bár már
körvonalazódni látszik az új rendszer,
de biztosat majd csak a vonatkozó rendelkezések megjelenése után lehet
látni. Mayer Noémi munkaszervezet

április 30-ig kell a mostani önkéntes
tûzoltóságoknak úgynevezett önkormányzati tûzoltósággá válni. Ezek finanszírozása jelenleg állami feladat, az
állam 2012. december 31-ig biztosítja a
mûködésüket. Az önkéntes tûzoltó
egyesület Celldömölkön továbbra is változatlan irányítás alatt mûködik és gazdálkodik, tevékenységével erõsen támogatva az önkéntes tûzoltóság munkáját térségünkben.
»PH

vezetõ a 2012-es év pénzügyi tervérõl,
míg Lampért Tibor gazdasági vezetõ a
2011-es év pénzügyi tervének módosításáról számolt be a települések vezetõinek. Fontos témaként szerepelt az
ülésen a Celldömölki Népjóléti Szolgálat kistérségi fenntartásba való vétele, melyrõl végül is egy késõbbi idõpontban fog dönteni a Társulási Tanács.
Az egyebekben a HPV-oltás (méhnyakrák elleni) prevenciós program folytatását szavazták meg a polgármesterek.
A program keretében a kistérség a 13
éves korosztály számára biztosít jelentõs támogatást a 4 komponensû védõoltás beadatásához.
»TAKÁCS M. TÜNDE

Színre lépett a Demokratikus Koalíció
A Demokratikus Koalíció Vas Megye
kettes számú választókerületi szervezete sajtótájékoztatót tartott február 9-én.
A rendezvény vendégeként jelen volt
Gréczy Zsolt újságíró, valamint Nagy
Zoltán, a celldömölki Demokratikus Koalíció csoport vezetõje.
A sajtótájékoztatón megjelenteket elsõként Lengyel László választókerületi
megbízott köszöntötte, majd a rendezvény meghívott vendégeit mutatta be.
Gréczy Zsolt újságíró neve nemcsak
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publicistaként és mûsorvezetõként került be a köztudatba, hiszen a politika
világában is közismert személy. A
Gyurcsány- illetve Bajnai-kormány idején politikai fõtanácsadóként dolgozott,
jelenleg pedig a demokratikus charta
egyik ügyvivõje. A sajtótájékoztatón az
aktuális politikai helyzetet vázolta fel,
kitérve az ország gazdasági helyzetére
is. Az újonnan alakult párt a rendszer
ellenzékeként határozza meg önmagát,
célja az ország kedvezõtlen politikai és

gazdasági helyzetének helyreállítása. A
celldömölki Demokratikus Koalíció csoportjának frissen kinevezett vezetõje,
Nagy Zoltán a helyi csoport terveirõl
nyilatkozott a sajtótájékoztatón. Munkájuk során fórumokat, közéleti kávézókat szeretnének szervezni, melyen
országos szintû politikusokat illetve más
ismert személyeket látnának vendégül.
Hosszabb távú terveik a 2014-es évi választásokra koncentrálódnak.
»VZS
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Negyven év távlatából
Negyven évet töltött a postai szolgálatban, négy évtized munkában töltött idõ
után azonban elérkezett a váltás ideje,
nyugállományba vonul Bagarus Sándorné, aki több mint harminc évet töltött a
celldömölki Posta élén. Beszélgetésünk
a szakmai út összegzéseként, a hivatás
búcsúzójául készült.
»Hogyan került kapcsolatba a posta világával?
– Általános iskolás koromban gyakran
küldtek el a postára, kívülállóként már
abban az idõben tetszett ez a szakma.
Éppen ezért gyerekfejjel eldöntöttem,
hogy ebbe az irányba indulok majd el. A
pályaválasztás idején Sopronba, a postaforgalmi szakközépiskolába jelentkeztem, így már 14 évesen megízlelhettem ezt a munkát. 1972-ben leérettségiztem, majd rendszeres helyettesként
kezdtem el dolgozni Veszprém és Vas
megye kistelepüléseinek postáin. Abban
az idõben faluról falura jártam, a falusi
emberek fogadtak be éjszakára, gyakran
csak hétvégente jutottam haza. Idõközben sikerült felsõfokú végzettséget szereznem, 1979-ben postaüzemi szakon
diplomáztam, majd ebben az évben
megszületett a fiam is.
»Mikor került a celldömölki posta élére?

– 1980-ban lettem a celli posta vezetõje, akkor még a mai
Lottózó épületében volt elérhetõ a szolgáltatás. Ma már tudatos vezetõket képeznek, abban az idõben viszont még nem
volt erre lehetõség, így a magam kárán
tanultam, saját tapasztalataimból építkeztem. Mindennek ellenére megérte
küzdeni és tanulni, hiszen egész életemet a szakmának és hivatásomnak
szenteltem.
»Az évek alatt bizonyára sokat változott
a posta…
– Természetesen nemcsak a technológia,
hanem a szakma is sokat változott. 3040 évvel ezelõtt a technika messze nem
tartott ott, mint ma. Pályám elején a fejszámolás mindennapi feladat volt, majd
eljutottunk a számítógépes rendszerig,
az akkori „dugdosós” telefonközpontot
pedig mára felváltotta a mobiltelefon.
»A celldömölki 1. számú Posta is sokat
változott az elmúlt években…
– A korábbi postaépületet idõvel
kinõttük, így 1996-ban a jelenlegi helyre
költöztünk át. Azóta folyamatosan fej-

A csapatszellem a sikeres munka záloga
Bagarus Sándorné nyugállományba vonulása után új vezetõt köszönthetünk a
helyi postán. A stafétabotot Erõss
Gyöngyi vette át, akinek nem ismeretlen
a celldömölki posta, hiszen néhány évvel ezelõtt a pult másik oldalán fogadta
az ügyfeleket. Beszélgetésünk apropójául a vezetõváltás aktualitása szolgált.

»Melyek voltak pályájának eddigi legfontosabb állomásai?
– Az érettségi után Vönöckön kezdtem
postavezetõként, majd az ügyfélszolgálatban dolgoztam Szombathelyen. Celldömölkiként kerestem a helybeli elhelyezkedés lehetõségét, aminek eredményeként 1995-ben a celldömölki posta
munkatársa lettem. Idõközben felsõfokú
szakképesítést szereztem és egyre több
területen bizonyítottam. 2006 év végén
lehetõséget kaptam egy újabb váltásra,
a postahelyek irányításával foglalkozó
szakterületre hívtak. 2007 januárjától
hálózatszervezési munkatársként Sopronban dolgoztam, ahol más perspektívából ismerhettem meg a Posta mûködését. Ez alatt az idõ alatt elvégeztem a
NYME gazdálkodás és menedzsment
szakát. Tavaly év végén, ismét élve a lehetõséggel, beadtam pályázatomat a

postavezetõi állás betöltésére.
»Milyen érzés vezetõként visszatérni
egy ismerõs közegbe?
– Mindenképpen jó érzés visszatérni egy
olyan közösségbe, ahol korábban már
dolgoztam. A környezet és a kollégák
változatlanok maradtak, a mai napig
emlékszem az egykori ügyfelekre, a
kézbesítõjárásokra. Ugyanakkor a vezetõi szerep számomra is újnak bizonyul. Folyamatosan ismerkedem az elmúlt öt év alatt bekövetkezett változásokkal és közben mindent megteszek
azért, hogy postánk panaszmentesen
üzemeljen és ügyfeleink kizárólag pozitív változásokkal találkozzanak.
»Melyek a jövõ kihívásai?
– Úgy kell dolgoznunk, hogy az ügyféligények maximális kiszolgálásán túl
megfeleljünk a munkatársaink és a Magyar Posta felsõvezetõi által támasztott
elvárásoknak egyaránt. Az a csapat, melyet a korábbi postavezetõ hátrahagyott,
egy felkészült és összeszokott kollektíva,
mellyel a feladatok teljesítése vállalható. Nem szeretnék nagy változtatásokat
végrehajtani, legfontosabb feladatomnak tekintem munkavégzésünk színvonalának megtartását. A késõbbiekben
szeretnék az ügyféltérben kisebb változ-

lesztettük az épületet és a szolgáltatásokat is. Néhány évvel ezelõtt az ügyfelek
elégedettsége érdekében kialakításra
került a nyitott pult, tavaly év végén pedig a Postabolt is megújult, nagyobb és
komfortosabb teret kapott. Mivel a szakma is átalakult, így mi is nyitottunk a
banki, biztosítási szolgáltatások felé, hiszen a kor ezt követelte meg.
»Milyen érzéssel búcsúzik a postától?
– Jó érzéssel távozok, hiszen egész életemet a postai munka töltötte ki. A nyugdíjas életre még rá kell hangolódnom,
nem telik el úgy nap, hogy ne gondolnék a munkatársakra, a postai hétköznapokra. Pályafutásom során az elhivatottságot és kötelességtudatot tartottam
szem elõtt, úgy próbáltam a munkámat
végezni, hogy az ügyfelek mindig elégedetten távozhassanak. Örömmel tölt el,
hogy bármerre megyek, mindenhol ismerõs arcokkal találkozok.
»Mit fog kezdeni a szabadidejével?
– Negyven év sok idõ. Igyekszem pótolni, amit a munka miatt eddig elszalasztottam. Van egy tízéves unokám, akinek
ígéretet tettem, hogy minden hétvégét
vele töltök. Szeretnék sokat kirándulni,
de a kertben is találok majd elfoglaltságot. A polcokon sok könyv vár olvasásra,
de a kötõ- és varrótû is gyakran kerül
majd a kezembe.
»VAJDA ZSUZSA
tatásokat eszközölni, pl. egy
gyermeksarok
kialakítását tervezzük, segítve
a kisgyermekes
szü lõk kényelmesebb ügyintézését. Emellett
a fiatalok felé kívánunk nyitni, szeretnénk, ha õk is megismernék és igénybe vennék a postai
szolgáltatásokat, mivel korosztályukból
adódóan egyre ritkábban élnek a posta
nyújtotta lehetõségekkel.
»Milyen vezetõi „ars poeticát” tart szem
elõtt munkája során?
– Mint bármely más szakmában, a postai munkánál is elengedhetetlen az elkötelezettség és az elhivatottság. Fontosnak tartom, hogy a kollégáimmal
egységben dolgozzunk, nem hangsúlyozva a vezetõ és beosztott közötti különbségeket. A közös munka kiindulópontja a közös cél, melyet a kölcsönös
bizalomra és õszinteségre alapozva érhetünk el. Az elsõ lépést nekem kell
megtennem, hiszen vezetõként azt kell
adnom, amit kollégáimtól is elvárok.
Hiszem, hogy a kölcsönös elfogadás és
motiváció a sikeres munka záloga.

»VZS
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CMA – Minden, ami a motorozáshoz kell!

Kezdetben használt kerékpárok árusításával foglalkozott, mára a motorkerékpár és alkatrészek kereskedelme
lett a CMA Motorbolt fõ profilja. A
Mikes Kelemen utca 35. szám alatt
mûködõ üzlet széles termékpalettával
várja a két keréken közlekedés szerelmeseit. A vállalkozás tulajdonosával,
Galovich Tamással a bolt kezdeteirõl és
a jövõ kihívásairól beszélgettünk.

»Mikor kezdõdött a motorok iránti érdeklõdésed?
– Már gyerekkoromban szerettem kerékpározni, több ezer kilométert hagytam magam után két keréken. Kezdetben a biciklik, késõbb a motorok
iránt kezdtem el érdeklõdni. A vasparipák iránti szeretetet valószínûleg édesapámtól örököltem, hiszen õ maga is
motorszerelõként dolgozott. A mûhely
adott volt, a lelkesedés és szakmai háttér sem hiányzott, így 1993-ban belevágtam a motorbolt mûködtetésébe.
»Mi lett a vállalkozás fõ profilja?
– Eleinte használt kerékpár-kereskedelemmel foglalkoztunk, majd új és használt motorkerékpárokkal bõvítettük a
kínálatot. Idõközben felhagytunk a biciklik árusításával, tavaly év végén viszont ismét a palettára kerültek az új
kerékpárok. Néhány évvel ezelõtt az
elektromos biciklik iránt mutatkozott
nagy érdeklõdés, mára pedig a robbanómotoros kerékpárok élik reneszánszukat. 2007-tõl új motorokkal is szélesedett a repertoár, többek között Keeway, Motowell, Kymco és Benelli márkákkal. A választék a kisegítõ motorral
felszerelt kerékpártól a robogókon át a
nagymotorig terjed, az 50 köbcentis
motoroktól kezdõdõen egészen a 250
köbcentiméteres motorok között is válogathatnak a betérõk.
»Milyen szolgáltatásokat vehetnek
igénybe a vevõk?
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– Vállaljuk a motorkerékpárok teljes
körû garanciális felújítását, szervizelését az elektromos rendszertõl a fék és
futómû javításáig. Üzletünkben új és
használt motoralkatrészek is beszerezhetõk. Kiegészítõ kellékeket, motoros
felszereléseket – bukósisakot, kesztyût
– is forgalmazunk, nemrégiben motoros ruhák is érkeztek a boltba, textil és
bõr anyagból egyaránt.
»A téli idõszakban bizonyára kisebb a
forgalom a motorpiacon…
– Télen mindig érezhetõ a kereslet csökkenése, ilyenkor általában az Olaszországból importált robogók javítását
végezzük az üzletben. A szervizelésben
két alkalmazott van segítségemre, de
jómagam is közremûködök a javításokban. 2007 óta a piacon is érezni a megtorpanást, az új motorkerékpárok iránt
néhány éve visszaesett a kereslet, a tavalyi évben lehetett észrevenni pozitív
elmozdulást. A tapasztalat azt mutatja,
hogy az emberek inkább felújítják a régi kétkerekûket, vagy ha vásárlásra adják a fejüket, akkor inkább a használt
modelleket választják.
»Lehet-e változásra számítani?
– 2011. december 1-tõl változás történt
a motorvezetõi jogosítványosok számára. A törvénymódosítás szerint az elõírt
továbbképzés után bárki vezethet leg-

feljebb százhuszonöt köbcentis robogót,
illetve motorkerékpárt, akinek érvényes
autóvezetõi jogosítványa van. Ennek értelmében az érvényes B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ jármûvezetõk
számára egyszerûsített – kiegészítõ –
képzési és vizsgáztatási eljárást vezettek be az A1 kategóriájú (legfeljebb
125 cm3 hengerûrtartalmú és 15 KW-t
meg nem haladó) motorkerékpár vezetéséhez szükséges jogosítvány megszerzéséhez. A könnyített A1 megszerzése teret nyithat a robogóknak, elterjedésükkel jelentõsen csökkenhet az
üzemanyag-kiadás, viszont a városi
közlekedésre kitûnõen alkalmasak.
»Milyen tervek szerepelnek a CMA
Motor bolt jövõjében?
– A közeljövõben új szolgáltatást szeretnénk kezdeményezni üzletünkben.
Tavasztól motorkölcsönzésre is lehetõséget biztosítunk, így hosszabb-rövidebb idõre bérbe lehet venni a motorkerékpárokat. Márciustól Sárváron is
nyílik egy szaküzletünk, melynek elsõdleges profilja a motoros bolt lesz a
kölcsönzéssel kiegészítve, a szervizelést továbbra is Celldömölkön látjuk el.
Terveink között szerepel még a csomagpont szolgáltatás beindítása is.
»Korábban már említetted, hogy a
motorozás szeretete végigkísérte az
életedet. Ezek szerint gyakran látni
kétkeréken?
– Ez valóban így igaz. Feleségemmel és
a baráti társasággal gyakran kelünk útra, a motorozás az életünk része, ezáltal közelebb kerülünk a természethez.
Túrázásaink során hazánk környezõ országaiba – többek között Horvátországba, Lengyelországba, Romániába és Albániába – is eljutottunk már, külföldi
útjaink során nemcsak látnivalókkal,
hanem számos élménnyel is gazdagodtunk.
»VAJDA ZSUZSA
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19.00 óra – A majmok bolygója:
Lázadás – színes, magyarul beszélõ,
amerikai sci-fi akciófilm, 106 perc,
2011.
2012. 03. 03. (szombat), 15.00 és
17.00 – Hupikék törpikék – színes, magyarul beszélõ, amerikai-belga animációs film, 102 perc, 2011.

Mozimûsor-ajánló
2012. február 24–március 3.

JEGYÁRAK

2012. 02. 24–25. (péntek-szombat),
19.00 – Mission Impossible 4. – színes,
magyarul beszélõ amerikai akciófilm,
133 perc, 2011.
2012. 02. 25. (szombat), 15.00 és
17.00 óra – Csizmás, a kandúr – színes,
magyarul beszélõ, amerikai animációs
vígjáték, 90 perc, 2011.
2012. 02. 27–03. 01. (hétfõ–csütörtök)
10.00 és 14.00 – Maci Laci – színes,
magyarul beszélõ, amerikai-új-zélandi
animációs film, 83 perc, 2010.
FILMKLUB:
2012. 03. 01. (csütörtök) 18.00 – A szerelemrõl és más démonokról – színes,
feliratos,
Costa
Rica-i–kolumbiai
filmdráma, 97 perc, 2009.
2012. 03. 02–03. (péntek–szombat),

Pénteken-szombatonként:
a 17.00 órakor és 19.00 órakor kezdõdõ vetítésekre:
• felnõtt jegy 800 Ft/fõ
• diák- és nyugdíjas jegy 600 Ft/fõ
• gyermek (14 év alatti) 500 Ft/fõ
• gyermek és ifjúsági csoportos jegyvásárlás (minimum 10 fõ) 400 Ft/fõ.
Csütörtökönként:18.00 órától mûvészfilmek vetítésére:
• felnõtt jegy 700 Ft/fõ
• diák- és nyugdíjas jegy 500 Ft/fõ
Filmklub tagsági igazolvány ára:
• felnõtt 6.000 Ft/negyedévre,
10.000 Ft/félév
• diák- és nyugdíjas 4.000 Ft/negyedévre, 7.000 Ft/félévre.

Kazinczy szépkiejtési verseny
Kazinczy szépkiejtési verseny területi
fordulójának adott helyet a mûvelõdési központ február 9-én. Az iskolai szinten már lebonyolított megmérettetés
legjobbjai jutottak a területi döntõbe,
melynek keretében két korcsoportban
álltak zsûri elé a diákok. Az 5-6. osztályosok tizenhárman, a hetedik-nyolca-

dikosok ugyanennyien mérték össze
szép beszédbeli teljesítményüket.
Mindkét korosztály egy szabadon választott mûvel érkezett a versenyre, a
másik felolvasandót pedig a helyszínen
kapták. A háromtagú zsûri a bírálat során a szövegértést, szöveghûséget, a
beszéd természetességét és a szépkiej-

Felhívás
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár Diák-Szín-Tér címmel megrendezi a kemenesaljai ifjú tehetségek
mûvészeti fesztiválját A fesztiválra olyan
gyermekek és fiatalok jelentkezhetnek
(10–22 év), akik szeretnék megmutatni
tehetségüket, tudásukat a következõ kategóriákban:
• komolyzene (ének és hangszer)
• könnyûzene (magánének és zenekar)
• vers- és prózamondás
• színházi elõadás (jelenet, történet,
drámajáték max. 10 percben)
• népmûvészet (népzene, néptánc,
népdal)
• tánc- és mozgásmûvészet (egyéni és
csoportos)
• valamint egyéb színpadi produkció
A rendezvény idõpontja: 2012. április 20.
(péntek) 15.00 óra.
Helyszíne: a mûvelõdési központ színházterme.
A versenyzõk teljesítményét helyi és
meghívott szakemberekbõl álló zsûri értékeli majd kategóriánként.
Jelentkezési határidõ: 2012. április 13.

tést vette figyelembe. Az eredményhirdetésen szép celli sikerek is születtek:
Rejtõ Stefánia Imola, a Városi Általános
Iskola hetedikese harmadik helyezést
ért el, Novák Fanni Mónika az ötödikhatodikosoknál diadalmaskodott elsõ
helyezést elérve, Rozmán Tímea, a
Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola hatodikosa pedig harmadik helyezést vívott ki magának.
»REINER ANITA

A celldömölki Dukai Takách Judit Játékszín Alapítvány

versmondó versenyt hirdet a költészet napja alkalmából
két kategóriában:
14 éves korig
14 év felettiek számára.
A kötelező vers Dukai Takách Judit verses kötetéből,
a másik szabadon választható ma élő kortárs költők verseiből.
Az előadókon kívül a felkészítőket is díjazzuk!

Jelentkezési határidő: 2012. április 11. (szerda)
a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár címén
9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. Tel. 95/779-301, 779-302.

A verseny 2012. április 13-án (péntek), 14.00 órakor kezdődik
a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárban.
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Itt a farsang…
A több évtizedes hagyománynak megfelelõen a Városi Általános Iskola idén
is megrendezte a Szülõi Munkaközösségi bálokhoz kapcsolódó farsangi mûsorát. Az alsó és felsõ tagozatosok két
egymást követõ napon mutatták be az
alkalomra összeállított mûsorukat a
mûvelõdési központ színháztermében.
Mindkét rendezvény Danka Adél igazgató és Palotai Tímea SZM-elnök köszöntõjével vette kezdetét. Az alsósok
február 14-én rendezett vidám, szórakoztató programja a tehetségkutató
show-mûsorok alapjaira épült, melyben a retro-dalok mellett megelevenedtek napjaink legsikeresebb zenéi és
táncai. Az elsõ évfolyam vásári forga-

AZ ELSÕSÖK SZÍNES FARSANGI KAVALKÁDJA

A 3. B OSZTÁLYOSOK CSUKÁS ISTVÁN: SÜN BALÁZS C. MESÉJÉT VITTÉK SZÍNRE

tagba, a harmadikosok retro-buliba kalauzolták el közönségüket. A másodikosok kalapos gombának öltözve lejtették el vidám táncukat, egy-egy másodikos és negyedikes osztály pedig
kalózcsapatként csapott össze a színpadon. Egy vidám, nyári hangulatban
eljárt tánc a Hawaii-i tengerpartra repítette el a nézõtéren ülõket, miután látványos tánckoreográfiák következtek.
Némi Rock&Roll bemutató után egy
Csukás István verses mesébõl készült
jelenet került színre, a továbbiakban
pedig még számos vidám, táncos produkciónak tapsolhatott a népes közönség. Volt osztály, mely filmslágerre,
volt, amelyik egy-egy Neoton Família
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NAGY SIKERT ARATOTT A 8. D OSZTÁLYOSOK LIDI NÉNIJE

számra készített táncos elõadásával
varázsolt jó hangulatot. A látványos
show-mûsor zárásaként a cirkusz világába nyújtott betekintést elõadásával
a Tücsök Bábcsoport. A felsõ tagozatosok február 15-én álltak színpadra,
hogy bemutassák farsangi összeállításukat. Az 5., 6., 7., 8. osztály diáksága
Ki mit tud? keretében zenével, tánccal,
tréfás jelenetekkel, múlt- és szellemidézéssel színesítette a farsang jegyében zajló programot. A mûsorok sora a
Napoleon Boulevard együttes Legyetek
jók, ha tudtok! címû népszerû dalával
indult, majd az ötödik évfolyam bemutatói következtek, melyek közt tánc,
Micimackó dal-átirat, és magyar költõk
verseibõl válogatott elõadás egyaránt
szerepelt. A hatodikosok vidám jelenetükkel az egykori laktanyaéletet elevenítették fel, majd gonosz boszorkák,
szellemidézõk és vadnyugati hõsök
lepték el a színpadot különféle mûsorszámok keretében. A farsangi mûsor
további részében még a diákok táncos-
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mozgásos produkciói szórakoztatták a
a közönséget, ezenkívül Megasztár-paródiával, tanár-diák aranyköpésekbõl
összeállított mûsorszámmal léptek
színre a diákok, de az Indul a bakterház
is megelevenedett a színpadon. A
mûsor-kavalkádban az iskola énekkara,
és kötélugró csoportja is szerepet kapott, a több mint kétórás program utolsó részében pedig két végzõs osztály jó
hangulatú táncos elõadása volt porondon. Zárószámként a Tücsök Bábcsoport mutatta be Békatánc címû UVtechnikás darabját.
VALAHOL EURÓPÁBAN – AZ 5. A OSZTÁLYOSOK SZÍNVONALAS ELÔADÁSA

többek között macska-egér játékot, a
Karib-tenger kalózainak színpadi csatáját és a pingvinek sarkvidéki táncát is
láthatták az alsó tagozatosok elõadá-

sában. A felsõbb évfolyamok osztályai
tánckoreográfiákkal színesítették az estét, a végzõsök pedig az iskolában töltött évekre emlékeztek vissza nosztal-

A 8. A JELENETET ADOTT ELÔ AZ INDUL A BAKTERHÁZBÓL

A Városi Általános Iskola Alsósági
Tagiskolája február 11-én rendezte
meg hagyományos SZM–bálját. A farsangi mûsor az idei évben a szivárvány
jegyében zajlott, az iskola diákjai a
színpaletta ezer arcát keltették életre a
színpadon, vidámságot és melegséget
lopva a szürke téli mindennapokba. A
maszkabálok elengedhetetlen kellékei,
a mókás jelmezek idén sem hiányoztak
az iskolások produkcióiból, a nézõk

LÁTVÁNYOS PRODUKCIÓT ADTAK ELÔ A TAGISKOLA DIÁKJAI PINGVIN-TÁNCUKKAL

gia-elõadásukban. A báli hangulatot a
szülõi munkaközösség tagjai alapozták
meg, akik a párizsi Moulin Rouge-t varázsolták az estébe. Az SZM-báli mûsor
után az iskola igazgatója, Danka Adél
köszöntötte a vendégeket. Az alsósági
tagintézmény vezetõje, Szabóné Kiss
Ildikó az est legfontosabb küldetését
emelte ki beszédében: az összefogást,
hiszen a bál szülõk, pedagógusok és a
diákok együttmûködésével jöhetett
létre. A szülõi kollektíva munkája külön
köszönetet érdemelt, melynek irányítását évek óta Németh Csabáné fogja
össze az SZM vezetõjeként. A farsangi
bál a nyolcadik osztályosok angolkeringõjével vette kezdetét, majd hajnalig tartó bállal folytatódott a mulatság.
»RA – VZS
IZGATOTTAN VÁRNAK SORUKRA A KARIB-TENGER KALÓZAI
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A Szent Benedek iskola SZM mûsora

A Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola Szülõi Munkaközössége február
18-án rendezte meg hagyományos bálját. Farsang idõszakában régi szokás,
hogy maszkokkal ûzzük el a telet, hirdetve a tavasz közeledését. Így tettek
az iskola tanulói is, akik mûsorszámaikkal jelképesen búcsúztatták el a téli hónapokat a mûvelõdési központ színháztermében. A lelkesedés és vigasság az
idei évben sem hiányzott a színpadi
produkciókból. A program kerettörténetét az apostolok „térítõ hadjárata” szolgálta, akiknek küldetése az osztályok
mûsorain keresztül ért révbe. A jókedv
garantált volt, a diákok színvonalas farsangi elõadásokkal gondoskodtak a hi-

bátlan hangulatról. Míg a kicsik gyermekmûsorokkal léptek fel, addig a felsõbb évfolyamok tánckoreográfiákkal,
énekbetétekkel és humoros irodalmi
mûsorral csaltak mosolyt a nézõsorban
ülõk arcára. A farsangi idõszakot lezáró
estén Kirner Antal Zoltán plébános és
Kovács Ferenc káplán is színpadra lépett, páros jelenetük elsöprõ sikert aratott a közönség körében. Az apostolok
küldetése sikerrel zárult az est végére,
az örömhír mindenkihez elért, hiszen a
nézõk vastapssal jutalmazták az iskolai
mûsort. Az est további része bállal folytatódott, melynek az iskola épülete
adott otthont.
»VZS

Télbúcsúztató az idõseknél

Jelmezes felvonulással, zenével és
tánccal köszöntötték a farsangot a város Idõsek Klubjainak tagjai február 15én. A télûzõ rendezvénynek a Népjóléti Szolgálat Idõsek Klubjának helyisége
adott otthont, melyre a Vasutas Nyugdíjas Klub valamint a fogyatékosok
nappali ellátásának tagjai is hivatalosak
voltak. A mulatság jelmezbemutatóval
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vette kezdetét, majd a klubok önálló
mûsorszámai következtek, mely re
nagy lelkesedéssel és gondos odafigyeléssel készültek a nyugdíjasok. A 2
számú idõsek klubjának tengerésztánc
jelenete fergeteges sikert aratott a közönség körében, de nem kevesebb lelkesedéssel fogadták Schrott István,
Redõcs Sándor és Molnár Sándorné trióját, akik az 1. számú idõsek klubjának
képviseletében vidám dalokkal szórakozatták a megjelenteket. Bartha István farsangi verssel búcsúztatta a telet,
majd a mûsorok sorát az egyes számú
idõsek klubjának szereplõi zárták. A
házigazdák palóc táncát vastapssal jutalmazták az asztal mellett ülõk. A délután folyamán tombolasorsolásra is sor
került, majd estig folytatódott a farsangi vigasság.
»VZS

Jubilált a református bál

A celldömölki református gyülekezet
február 10-én huszadik alkalommal
rendezte meg a nagy tradíciókkal rendelkezõ református bált. A gyülekezet
nemes hagyománya nemcsak szórakozást, hanem lelki feltöltõdést is jelentett az est résztvevõinek. A vendégeket Németh Tamás református lelkész
köszöntötte, aki megnyitó beszédében
lelki útravalóval látta el az egybegyûlteket. A napi ige a Református Bibliaolvasó Kalauzból hangzott el, a kijelölt
rövid gondolat Máté evangéliumában
így szólt: „Íme az én anyám, és az én
testvéreim.” Az ünnepi szavak után a
gyülekezet énekkara újévi köszöntõkkel és farsangi népdalokkal ajándékozta meg a hallgatóságot. A mûsort
Bartha István rövid imádságokkal színesítette, majd a vacsora elõtt egy székely asztali áldás hangzott el az énekkar elõadásában. Az est báli mulatsággal folytatódott, melyben a Koktél Duó
mûködött közre, majd a késõi órákban
értékes ajándékok leltek gazdára a
tombolasorsolás ideje alatt. A református egyház a bál bevételét a gyermekek nyári táboroztatására és gyülekezeti élet kiadására kívánja fordítani.
»VZS

» APRÓHIRDETÉS

Celldömölkön és környékén ipari
alpinista, kedvezményesen vállalja veszélyes fák vágását/ápolását
(kötéltechnikával).
Tel: 06 20/217-5490.
Celldömölk központjában 2500 m2es 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.

Új Kemenesalja » 2012. 02. 24.

Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Vált-e olcsóbb gyógyszerre?
»FOTÓ: VAJDA ZSUZSA

»KÉRDEZ: REINER ANITA

Nagy
Józsefné

Kétféle gyógyszert szedek,
és hallottam errõl az újonnan bevezetett dologról. Tapasztaltam is a gyógyszertárban, mikor az egyik gyógyszeremet kiváltottam. Az orvos ugyan az eddig használtat írta fel, de a patikában
felhívták a figyelmemet,
hogy van olcsóbb is, amely a
korábbival megegyezõ hatóanyaggal rendelkezik. Éltem
is a lehetõséggel, így körülbelül ötszáz forinttal olcsóbban jutottam hozzá az újfajta
tablettához. Három hete szedem, de semmi különbséget
és mellékhatást nem vettem
eddig észre.

Fodor
Tibor

Két agyi infarktus után többféle gyógyszerrel is elláttak,
és a háziorvosomnál aláírtam egy olyan papírt, hogy
saját felelõsségemre a drágább pirulákat szedem a betegségemre. Így ragaszkodom a rég bevált, megszokott tablettákhoz, és a
gyógyszereim kiváltásakor
nem élek az olcsóbb ajánlat
lehetõségével. Sajnos hatnyolc félét kell szednem, így
havonta tíz-tizenkét ezer forintot költök orvosságra. A
recept nélküliek esetében,
ha több száz forint különbség van, természetesen az
olcsóbbikat választom.

Joó
József

Nagy
Sándorné

Sajnos nagyon sok gyógyszert kell szednem, és sok
pénzbe is kerülnek. Havonta
csaknem húszezer forintot
hagyok a patikában. Voltam
már ott úgy, hogy ajánlottak
a felírt gyógyszereim helyett
olcsóbb másikat, de csak
egy-két száz forintot tudtam
volna megtakarítani, úgyhogy inkább maradtam a
megszokottaknál. Naponta
t
ö
b
b
,
mint húsz pirulát szedek,
jobb is, ha nem váltok.
Egyébként nagyon jónak tartom ezt a kezdeményezést,
a nyugdíjasoknak fõként elõnyös, ha legalább a gyógyszereiken spórolhatnak.

Magas vérnyomásra, cukorbetegségre, és koleszterinre
szedek gyógyszereket. Legutóbb, mikor a háziorvosomnál voltam, õ már eleve az
alacsonyabb áras tablettákat
írta fel, így a gyógyszertárban már nem is hívták fel rá
a figyelmemet. Az új gyógyszerem ugyanolyan hatóanyagú, mint az elõzõ, de
majdnem ezerötszáz forinttal
kevesebbért kaptam meg.
Egyébként körülbelül hétezer
forintot költõk havonta, de
ha még spórolhatok rajta,
annak csak örülni lehet. Jónak tartom, hogy bevezették
ezt a lehetõséget.

VULKÁN GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDÕ

Varga Gábor
hatóanyag-kutató
előadást tart
Celldömölkön!
Az előadás a gyógygombák súlyos
betegségekre kifejtett pozitív hatásaival
és az immunrendszer felerősítésével is
foglalkozik.

2012. február 26., vasárnap, 15.00
Az előadás címe:

Immunrendszer, kultúra és lélek
Helyszín: Vasvirág Hotel, előadóterem,
Celldömölk, Sági u. 56.
Az előadás ingyenesen látogatható!

Celldömölk, Sport u. 8.  06 95/525-070
www.vulkanfurdo.hu

Pihenjen, sportoljon,
gyógyuljon a vulkán erejével!
Márciusban ismét

Fürdõnapi árzuhanás
Március 5-én (hétfõn) napi belépõk
gyógyvizes jakuzzi használattal: 350–680 Ft.

Ajándékozzon hölgyismerõseinek
Vulkán fürdõ nõnapi ajándékutalványt!
Igény szerinti összeállításban kaphatók
a fürdõ recepcióján.
Reumatológiai vizsgálatok csütörtök délutánonként
és szombat délelõttönként.

Üdülési csekk, SZÉP Kártya és
egészségpénztári elfogadó hely!
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Az ötödik helyért pingpongoznak
Celldömölki VSE-Swietelsky-Wewalka –
SF SKK El Nino Praha (cseh) 6:4.
Celldömölk, asztalitenisz Férfi Klubcsapatok Szuperligája, negyeddöntõ, viszszavágó.
Páros: Fazekas, Kriston–Obeslo M.,
Tregler 3:1 (-7, 7, 5, 8). Kissé döcögõsre sikerült a rajt, félõ volt, hogy ezúttal
sem sikerül legyõzni a cseheket, de a
második játszmában magukra találtak
Fazekasék és megérdemelten nyertek
(1-0). Egyéni, 1. kör: Szita-Tregler 0:3
(-8, -7, -7). Hiába tett meg mindent
Szita, a sokkal nagyobb rutinnal rendelkezõ Tregler magabiztosan nyert (11). Fazekas–Obeslo F. 3:0 (7, 6, 6). A
celldömölki játékos tudásának megfelelõen játszott, és gyõzelme egy percig
sem forgott veszélyben (2-1). Kriston–Obeslo M. 3:2 (-6, 9, 8, -7, 9). Szoros, fordulatos csata volt, a végén talán
szerencse is kellett Kristonnak a sikerhez (3-1). 2. kör: Fazekas–Tregler 0:3 (7, -11, -6). Tregler végig irányította a
mérkõzést, Fazekas csak a második játszmában tudott komolyabb ellenállást
kifejteni (3-2). Szita–Obeslo M. 0:3 (-8,
-8, -9). Szita ezúttal is küzdött derekasan, de ellenfele ismét jobbnak bizonyult (3-3). Kriston–Obeslo F. 3:1 (8, -8,
8, 6). Kriston, akárcsak elõzõ meccsén,
itt is nagy csatát vívott és jó játékkal
gyõzött (4-3). 3. kör: Fazekas–Obeslo

M. 3:0 (9, 3, 4). Ilyen sima gyõzelemre
senki sem számított. A második és harmadik szettben Obeslo „súlytalan” volt
(5-3). Kriston–Tregler 1:3 (-3, -4, 7, -6).
Tregler remeklése ezúttal sem ért véget, könnyedén verte Kristont (5-4).
Szita–Obeslo F. 3:2 (6, 5, -7, -4, 5). Szita kissé korán könyvelte el a sikert, így
a vége nehéz lett (6-4).
Gyõzött: Fazekas 2, Kriston 2, Szita 1,
Fazekas-Kriston, illetve Tregler 3, Obeslo 1.
A négy közé jutás kérdése sajnos már
az elsõ, prágai összecsapáson (6-1, a
cseheknek) eldõlt, így idehaza csak a
tisztes helytállás lehetett Klampár Tibor
csapatának célja. A kissé álmos rajt
után belelendült a Fazekas–Kriston páros, és gyõzelmével megadta a kezdõlökést az egyéni csatákhoz. Hiába nem
játszott ezen az estén a vendégek legjobbja, Konecny nélkül is nagyon erõs
gárda a cseheké. A celli fiúk azonban
mindent elkövettek a párharcok során,
aminek aztán gyõzelem lett a jutalma,
kár, hogy összesítésben a prágaiak voltak jobbak. A CVSE-Swietelsky-Wewalka csapata a KSZL ötödik helyéért játszik majd a folytatásban. Az ellenfél a
csoportkörbõl már jól ismert, szintén
prágai, Lokomotiva Vrsovice Aqueon
Praha gárdája lesz.
»CSUKA LÁSZLÓ

Diákolimpiai éremesõ a Szent Benedek iskolában

Két sportágban is remekeltek a Szent
Benedek iskola diákjai az elmúlt hetekben. Január 27-én rendezték meg asztaliteniszbõl a Diákolimpia megyei
döntõjét, amelyben több tanuló is dobogóra állhatott. A lányoknál a 10–14
éves korcsoportban az 5. osztályos Zolnai Fanni elsõ, Sebestyén Fanni (7. o.)
harmadik lett. A fiúk között Baranyai
Domonkos (5. o.) második, Czupor Attila (5. o.) harmadik helyezést ért el.
Zolnai Fanni és Baranyai Domonkos
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képviselhette megyénket a február
18–19-én megrendezett országos döntõn, ahol ötödikesként kiemelkedõ teljesítményt nyújtva Domonkos 5., Fanni
9. helyezett lett. Február 10-én a sakkcsapatok mérethették meg magukat a
Diákolimpia megyei döntõjén. Megismételve a tavalyi sikert, az alsó tagozatban mind a fiúk, mind a lányok csapata aranyérmet szerzett. A csapat tagjai: Galovich Máté, Pethõ Botond és
Orbán Bálint, illetve Fürdõs Nóra, Lenner Luca, Bándoli Bianka és Nagy Natália. Mindkét csapat folytathatja a versenyt az országos döntõn. A felsõs fiúk
is elindultak, igaz, még csak most kerültek a felsõ tagozatba, s egy alsós diákkal egészült ki a csapat. Így is az elõkelõ harmadik helyezést érték el. A
csapat tagjai: Czupor Attila, Piri Tamás,
Ölbei Zsolt és Lenner András (aki még
csak 2. osztályos).
»HR

Fájó vereség
EPCOS – KEMKO Celldömölk 48-42 (1212, 16-7, 6-11, 14-12) Szombathely,
Szombathely városi-városkörnyéki kosárlabda-bajnokság 13. forduló. Vezette:
Szoó Márton, Nagy Zoltán.
KEMKO Celldömölk: Németh 7, Orbán 10,
Lang -, Virág 3, Gaál T 9. Csere: Unger -,
Gaál P. 2, Csói 9, Bakos 2.
Játékos-edzõ: Csói Gábor.
Az elõzõleg többször elhalasztott mérkõzés elsõ negyedében magukhoz ragadták
a vendégek a kezdeményezést és hat
ponttal is vezettek (6–12), de a jól küzdõ
hazaiak végül egyenlítettek, sõt a félidei
nagyszünetre kilencpontos elõnyre tettek
szert (28–19). A harmadik játékrészben
újra beindult a KEMKO, védekezésének
nem találták ellenszerét a szombathelyiek, ennek köszönhetõen az utolsó negyedre újra nyílttá vált a találkozó. A záró etapban a vezetést is átvették a celldömölki fiúk (38–40), de az utolsó percekben már csak a hazaiak szereztek
pontokat, így a KEMKO egy nyerhetõ
mérkõzésen szenvedett vereséget. Csói
Gábor: – A sport megtanít gyõzni és veszíteni. Sajnos most az utóbbit gyakorolhattuk, ráadásul az sem sikerült. Egy nézõ
számára csak egy dobáson múlt a gyõzelem, de nekem az az érzésem, hogy már
a mérkõzés elején elvesztettük azt. A
csoportbeli helyezésünkön nem változtat
a vereség, de rendet kell tenni a fejekben és tovább edzeni.

»LANGHY

Kupagyõztes
kosarasok
A Táplánszentkereszten elsõ alkalommal megrendezett KÜKI Team
Kosárlabda Kupán, jó hangulatú
mérkõzéseken, sikeresen szerepeltek a KEMKO Celldömölk kosárlabdázói. A nyolc csapatot felsorakoztató tornán kicsik és nagyok,
hölgyek és urak egyaránt összemérhették tudásukat. A mérkõzések szüneteiben dobó- és zsákolóversenyek fokozták a hangulatot.
A nap fénypontjaként a Falco KC
Szombathely három idegenlégiósával beszélgethettek az érdeklõdõk, majd a játékosok kis ízelítõt
adtak tudásukból. A szûk kerettel
kiálló celldömölki fiúk, valamennyi
mér kõ zé sü ket nagy fölénnyel
nyerték, így megérdemelten került kezükbe az elsõ helyezésért
járó serleg.
»LANGHY
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Ha az idõjárás engedi, akkor a felnõtt és az U19-es csapatoknál a folytatás március
10-e, az U16-nál március 24-e, az U13-nál március 21-e. Addig lehet böngészgetni
a tabellákat a celli focibarátoknak nem hiszem, hogy oka lenne szomorkodni.

Tabellaparádé
Felnõtt
Hely
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

U 19

Csapat
CELLDÖMÖLKI VSE
JÁNOSHÁZA KSK.
RÁBAPATYI KSK.
BÜKI TK
SZENTGOTTHÁRD VSE
URAIÚJFALU SE
KÕSZEGI SK
VÉP VSE
KEMENESMAGASI SE
RÁBATÓTFALUI SE
RUM KSC.
PECÖL KMSE.
KIRÁLY SZE.
NÁDASD KSE
TANAKAJDI TC
KEMENESALJA FC

M
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

GY
12
9
8
8
8
6
5
5
5
5
4
4
3
3
3
1

D
2
2
5
2
2
4
7
6
3
3
6
3
4
3
3
6

V
1
4
2
5
5
5
3
4
7
7
5
8
8
9
9
8

LG
33
27
29
30
25
23
17
20
14
20
26
15
15
22
16
14

KG
9
18
12
21
21
20
19
13
19
27
25
39
20
29
30
24

GK
24
9
17
9
4
3
-2
7
-5
-7
1
-24
-5
-7
-14
-10

P
megj.
38
29
29
26
26
22
22
21
18
18
18
15
13
12
11 (-1 pont)
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U 16
Hely
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Hely
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Csapat
CELLDÖMÖLKI VSE
BÜKI TK
SZENTGOTTHÁRD VSE
RÁBAPATYI KSK.
KEMENESMAGASI SE
KÕSZEGI SK
NÁDASD KSE
RÁBATÓTFALUI SE
JÁNOSHÁZA KSK.
VÉP VSE
KIRÁLY SZE
KEMENESALJA FC
TANAKAJDI TC
RUM KSC
URAIÚJFALU SE
PECÖL KMSE

M
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

GY
13
12
12
11
10
9
8
8
6
5
4
4
3
2
2
0

D
0
3
1
0
2
2
1
0
1
2
3
2
2
2
1
0

V
2
0
2
4
3
4
6
7
8
8
8
9
10
11
12
15

LG
87
81
67
45
59
52
52
38
31
35
25
26
22
29
24
11

KG
15
12
15
12
21
35
32
37
36
39
30
55
78
90
50
127

GK
72
69
52
33
38
17
20
1
-5
-4
-5
-29
-56
-61
-26
-116

P
39
39
37
33
32
29
25
24
19
17
15
14
11
8
7
0

U 13
Csapat
CELLDÖMÖLKI VSE
KEMENESMAGASI SE
KÕSZEGI SK
RÁBAPATYI KSK.
CSEPREGI SE
BÜKI TK
PECÖL KMSE
LUKÁCSHÁZA SE
JÁNOSHÁZA KSK
KEMENESALJA FC
URAIÚJFALU SE

M

GY

D

V

LG

KG

GK

P

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

9
9
7
6
6
3
3
3
2
1
0

0
0
0
1
1
2
1
0
3
2
2

1
1
3
3
3
5
6
7
5
7
8

73
51
64
45
31
29
17
29
20
21
14

9
10
32
19
19
33
42
44
33
47
106

64
41
32
26
12
-4
-25
-15
-13
-26
-92

27
27
21
19
19
11
10
9
9
5
2

Hely
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Csapat
SÁRVÁR FC
RÉPCELAKI SE
HALADÁS VSE
CELLDÖMÖLKI VSE
BÜKI TK
UFC KÕSZEG
VÉP VSE

Megyei bajnok ifjú kézilabdázók
Városunk adott otthont az Országos Kézilabda Gyermekbajnokság, fiú U12-es
Vas megyei döntõjének február 06-án,
ahol négy csapat mérhette össze tudását szépszámú közönség elõtt a Városi
Sportcsarnokban. Elsõként az Eötvös DSE
csapott össze a toronyi általános iskolásokkal, de a hazaiak nagy ellenállásba
nem ütköztek, így sima 21:10-es gyõzelmet ünnepelhettek. A második mérkõzésüket a szentgotthárdiakkal játszották, ahol a vártnál sokkal könnyebb
mérkõzésen, nagyarányú (24:11) gyõzelmet arattak. Az Eötvös DSE ifjú kézilabdázói a csattanót az utolsó mérkõzésükre halasztották, nagyszerû játékkal
20:4-re verték a Vasvár csapatát.
I M P R E S S Z U M
Új

»
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

A tetszetõsen játszó celldömölkiek három mérkõzésen 65 dobott és mindösszesen 25 kapott góllal, csoportelsõként végeztek, második az Arany
János Á. I. (Szentgotthárd), harmadik a
Toronyi KS, és negyedik a Kardos László
Á. I. (Vasvár) lett. A régiódöntõre március elején kerül sor Dunaújvárosban,
ahol Fejér, Vas és Veszprém megye
elsõ két helyezettje játszik az országos
döntõbe jutásért. A csapat tagjai: Ferenczy Attila, Gönye Bálint, Horváth
Ákos, Horváth Konrád, Jagodics Milán,
Kocsi Ádám, Kovács Kristóf, Nagy Csenger, Patyi Martin, Salamon Zalán, Szabó Barnabás, Szabó Benedek, Zámbó
Dorián. Edzõ: Süle Nándor.
»LANGHY

M GY
8 8
8 6
9 4
9 4
8 3
9 2
9 0

D
0
0
0
1
1
2
0

V
0
2
5
4
4
5
9

LG
33
34
28
22
13
17
3

KG GK
3 30
10 24
14 14
12 10
17 -4
23 -6
71 -68

P
megj.
24
18
12
11 (-2 pont)
10
8
0

Tavaszodik
a kispályán is
Meghirdetésre került az V. Városi Kispályás
Labdarúgó Bajnokság, a versenyt lebonyolító „VulkánSport” Egyesület felhívására minimum 6, maximum 12 csapat nevezését
várja március 20-áig az egyesület (vulkansport@cellkabel.hu). A sorozat április 3án startol és majd júniusban fejezõdik be.
A tervek szerint a Ligeti mûfüvesen kedd
esténként fél hat és nyolc óra között egyszerre két pályán zajlanak a meccsek, a játékidõ 2x20 perc. Megkötés, hogy az 5+1
fõs csapatokban NB-s bajnokságok bármelyik osztályába és korosztályába benevezett játékosok nem szerepeltethetõek. Tavaly – miként az azt megelõzõ évben is –, a
bajnoki címet az Áramütöttek együttese
hódította el, mindkét évben pontveszteség
nélkül, úgy, hogy adott a feladat a többi
csapat számára.
»DOTTO

KIADJA a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • FELELÕS KIADÓ: Lengyel
László • FELELÕS SZERKESZTÔ: Dr. Györéné Losoncz Andrea • SZERKESZTÔSÉG: Csuka László, Dummel Ottó, Farkas Gábor, Káldos Gyula (nívódíjas), Reiner Anita, Rozmán László, Takács Mária, Horváth Lajos (örökös tag) • HIRDETÉSSZERVEZÕ: Nagy Antal (06 70/338-9880) • KAPCSOLAT: 9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér
1. Telefon: 06 70/450-5749. E-mail: ujkemenesalja@celldomolk.hu • NYOMDA: Logomotív Kreatív
Mûhely Kft. Szombathely • ISSN 0865-1175 • LAPZÁRTA: minden páratlan hét péntek • ELÕFIZETÉS VIDÉKRE: egy évre 1.440 Ft, félévre 780 Ft, egy hónapra 170 Ft. • Fotókat, kéziratokat kizárólag elektronikus formában áll módunkban elfogadni.
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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.

ADÓZÓK FIGYELMÉBE!
A 2012. évi adófizetési kötelezettség teljesítése céljából az alábbi fontos információkat ajánljuk a Tisztelt Adózóink figyelmébe:
Február végéig kapják meg az adózók a helyi adók befizetésérõl szóló értesítéseket, valamint a befizetési lapokat.
Az I. félévi adók befizetésének határideje: 2012. március 19.
A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók az adófizetési kötelezettségüket a belföldi pénzforgalmi számlájukról történõ átutalással kötelesek teljesíteni. Iparûzési adó számlaszámunk: 10404711-49565148-53561088. Gépjármûadó számlaszámunk: 1040471149565148-53561095.
Helyi iparûzési adó mértéke 2012. évben is változatlan: a Hvt. szerinti adóalap 2%-a. A helyi iparûzési adó 2011. évi bevallásához szükséges nyomtatványok és a kitöltési útmutatók a város honlapjáról www. celldomolk.hu tölthetõk le. Amennyiben nincs lehetõség a
bevallási nyomtatványok letöltésére, szíveskedjenek azt írásban, telefonon vagy személyesen jelezni, s úgy a bevallási kötelezettség
teljesítéséhez megküldjük a nyomtatványokat.
A bevallásokat 2012. május 31-ig kell az adócsoporthoz eljuttatni. Elérhetõségünk: Polgármesteri Hivatal Celldömölk, Városháza tér 1.
Telefon: 95/777-839 és 95/777-854.
2012. február hónapban kapják majd kézhez a talajterhelési díjról a bevallási nyomtatványt azok a fogyasztók, akik 2011. év végéig
még nem, illetve akik év közben kötöttek rá a közcsatornára. A bevallási nyomtatványt a 2011. évi vízfogyasztás alapján kell kitölteni. A bevallást 2012. március 31-ig kell az adócsoporthoz visszajuttatni és a kiszámított díjat befizetni. Külön felhívjuk a figyelmüket
arra, hogy módosult a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Kth.) 12 § (3) bekezdése. Ennek értelmében 2012. február 1. napjától a talajterhelési díj egységdíjának mértéke 120 Ft/m3-rõl 1200 Ft/m3-re változik! A talajterhelési díj
mértékét a talajterhelési díj Kth. 12. §. (2) szerinti alapja, az egységdíj, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó (1,5) határozza meg. A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követõ március 31-éig.
Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a mûszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi
vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tarozó szennyvízelhelyezést – ideértve az egyedei zárt szennyvíztározót is – alkalmaz. A közcsatornára történõ rákötés feltételeirõl bõvebb felvilágosítás a Kemenesvíz Víziközmû Kft. Celldömölk,
Nemesdömölki u. 20. Telefon: 95/521-001 számon kérhetõ.
A magánszemélyek kommunális adójának mértéke továbbra is változatlan.
Felhívjuk azon adózók figyelmét, akik 2012. évben lakást, lakóházat, Ság hegyen lévõ zártkerti építményt vásároltak vagy eladtak –
és bevallási kötelezettségüknek még nem tettek eleget – minél elõbb pótolják.
A Celldömölk Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a 44/2011.(XII.16.) sz. rendeletével 2012. január 1-napjától az idegenforgalmi adó mértékét 200 Ft/fõ/vendégéjszakára emelte.
Az adószámlák egyenlegérõl, valamint a II. félévi adófizetési kötelezettségrõl a vonatkozó jogszabályok és elõírások alapján ez év
augusztus 31-ig küldünk tájékoztatást.
Kérem a tisztelt adózókat, hogy a fenti tájékoztatóban foglaltaknak megfelelõen teljesítsék bevallási, adófizetési kötelezettségüket.
Tisztelettel:

FARKAS GÁBOR
JEGYZÕ
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Ford Fiesta Trend
1.25/82LE/ 5 ajtós
• klíma
• MP3 CD
2.990.000 Ft**

Strauss Autószalon
Szombathely, Zanati u. 58. Tel.: 94/512-850 www.strauss.hu

