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KÉSZÍTETTE: NÉMETH MÁRK 13 ÉVES CVÁI

CELLDÖMÖLK

VÁROS

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

LAPJA

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
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Közösségi ház- és moziavató
Finisébe érkezett a városmag-rehabilitáció
„A közösségi élet és gazdaság élénkítése a belváros infrastrukturális fejlesztése révén” címû városmag-rehabilitációs
projekt utolsó részeként létrejött közösségi ház és art mozi ünnepélyes avató
ünnepségére február 23-án került sor.

A rendezvény a volt tûzoltósági épületbõl kialakított közösségi ház átadásával vette kezdetét. A létesítményben
a vízmû, a távhõ, és a HUKE irodái kaptak helyet, további három irodának és
két üzlethelyiségnek még funkciót keresnek. A helyszínen Fehér László polgármester ünnepi köszöntõt, Kiss Péter
országgyûlési képviselõ, Celldömölk
díszpolgára avatóbeszédet mondott. Az
épület felavatását jelképezõ szalagot
Kiss Péter, Fehér László és Harangozó
Bertalan kormánymegbízott, a Vas
Megyei Kormányhivatal vezetõje vágta
át. A felavatott épületet Kirner Antal
Zoltán katolikus plébános, Rác Dénes
evangélikus és Németh Tamás református lelkészek áldották meg, majd az
ünnepség a mûvelõdési központ második emeletén kialakított art moziban
folytatódott. Itt elsõként Kovács Ferenc
országgyûlési képviselõ, Vas Megye
Közgyûlésének elnöke mondott ünnepi
köszöntõt.
Kiemelte, hogy az utóbbi idõben új dimenziókat nyitva teljesen átalakult
Cell dömölk belvárosa és közintézmény-hálózata, a fejlõdésre pedig méltán lehetnek büszkék a város és a környék lakói. Az eredményes projekt révén új értékek jöttek létre a város szívében, melyek az országot is gyarapítják. Kiss Péter országgyûlési képviselõ,
vá rosunk díszpolgára beszédében
hangsúlyozta, Celldömölk fejlõdésének

példája ékes bizonyíték arra, hogy érdemes harcolni azért, hogy akár nyugat-európai városokhoz hasonló színvonalat lehessen elérni egy településen. Elmondta továbbá: már nem csupán történelmi szempontból fõvárosa
Kemenesaljának
Celldömölk, mely a
városmag-rehabilitáció során négy
ponton kapott új karaktert: arculata, regionális jellege,
munkahely teremtése és új turisztikai
kínálata révén. A kialakult új városkép
megõrzéséhez pedig
közösségre és közösség-összetartó
kultúrára van szükség. Fehér László
pol gármester elismeréseket adott át a beruházást kivitelezõ Swietelsky Vasúttechnika Kft.

idézte fel a régmúlt idõk mozijának
hangulatát. Ezt követõen a városvezetõ
évértékelõ beszédét hallhatták a jelenlevõk a tavalyi évben történt önkormányzati fejlesztésekrõl. Egyebek között a városmag-rehabilitáció most finisébe érkezett harmadik ütemérõl, a
közösségi ház és art mozi létrejöttérõl
is beszélt, melyek 155 millió forintos
beruházás eredményeként valósultak
meg.
Az art mozi létrejöttével az annak helyet adó Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár közmûvelõdési tevékenységeinek köre is bõvült, így az intézményt látogató közönség létszáma is
gyarapodhat. A moziavatón mondott
köszöntõjében Pálné Horváth Mária intézményvezetõ örömét fejezte ki a
mûvelõdési központ közösségteremtõ

szakembereinek és a polgármesteri hivatal munkatársainak: Varga Veronika
és Kovács Szabolcs projektvezetõknek,
Pörneczi Tamás építésvezetõnek, Dummel Ottó mûszaki osztályvezetõnek,
Sebesiné Fider Rozália mûszaki ügyintézõnek és Burján Szabolcs projektmenedzsernek. A program további részében Nagy Zsuzsanna, a Soltis Lajos
Színház tagja Heltai Jenõ egyik írásával

funkciójának további bõvülése miatt, hiszen a mozi a filmvetítéseken túl színházi elõadások, pódiummûsorok, konferenciák lebonyolítására is alkalmas, valamint játszóhelye lesz a Soltis Lajos
Színháznak. Nem utolsó sorban pedig
tolmácsberendezéssel és olyan fény- illetve hangtechnikával rendelkezik, ami
jelenleg a megyében egyedülálló.
»REINER ANITA
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Elfogadták a 2012. évi költségvetést
2012. február 22-én ülésezett Celldömölk Város Képviselõ-testülete. A Szent
Benedek Katolikus Általános Iskola azzal a kéréssel fordult a város képviselõtestületéhez, miszerint a 2012/13-as
tanévben az elõzetes jelentkezések
alapján két osztályt indítanának, de ehhez nem rendelkeznek kellõ számú tanteremmel, és amennyiben megoldható,
a délelõtti oktatás idõtartamára egy
osztály a zeneiskola épületében nyerjen
elhelyezést. Döntöttek a képviselõk az
intézményi térítési díjak módosításáról
is. 2011 novemberében változott a bölcsõdei ellátásra vonatkozó jogszabály,
melyet a testület csak most, 2012. március 1-jétõl vezetett be. Eszerint a bölcsõdei ellátás térítési díjszabása a következõ két részbõl, a gyermekélelmezés díjából és a gondozási díjból áll. A
bölcsõdei szolgáltatásokat térítésmentesen vehetik igénybe a rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban részesülõk. A gondozási díj megfizetése alól
mentesülnek továbbá a nagycsaládosok
illetve a fogyatékkal élõ gyermeket nevelõ családok. Õk az étkezési díjnak az
50%-át fizetik. Bölcsõdébe a továbbiakban csak az intézményi társulásban
részt vevõ településeken élõ 0–3 éves
gyermekek kerülhetnek felvételre, mivel 2012. március 1-jétõl TAJ-alapú a finanszírozás. 2012. március 1-jétõl a díjszabások a következõképpen alakulnak:
Intézmény

BÖLCSÕDE

Szolgáltatási forma
gondozás

Térítési díj
125 Ft/nap

gyermek281 Ft/nap+áfa
étkeztetés

ÓVODAI
ELLÁTÁS

egész
napos

326 Ft/nap+áfa

ebéd

172 Ft/nap+áfa

tízórai vagy
uzsonna

72 Ft/nap+áfa

ISKOLAI GYERMEKELLÁTÁS
Általános
iskola

egész
napos

326 Ft/nap+áfa

ebéd

182 Ft/nap+áfa

tízórai vagy
uzsonna
Középiskola csak ebéd
ÉTKEZÉST IGÉNYBE VEVÕ GYERMEKEK ELLÁTÁSA

72 Ft/nap+áfa
234 Ft/nap+áfa

SPECIÁLIS
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ebéd

91 Ft/nap+áfa

Az elõzõ ülésen született döntés arról,
hogy az önkormányzati temetõben legyen lehetõség a koporsós sírhelyek
elõre történõ megváltására. Az elõre
megváltott sírhelybe történõ temetéskor a temetési hely megváltási díját újra ki kell egészíteni a jogszabályban
elõírt 25 évre, a le nem járt megváltási évek arányos díjának beszámításával. A sírhely-megváltási díjak bruttó
összege a 2012. március 1-jétõl a következõképpen alakul: 25 évre az
egyes sírhely 7350, a kettes sírhely
11650, a gyermeksírhely 2750, a kettes sírbolt 60 évre 43700, a négyes pedig 73200 forintba kerül. Kisméretû
kétszemélyes sírboltot 60 évre rátemetéssel 17850, mellétemetéssel 28350
forintért lehet váltani. Urnasírhely 25
évre 17850 forintért, urnafülke 20 évre elsõ alkalommal 52500 forintba, a
meghosszabbítás 31500 forintba kerül.
A ravatalozó és a hûtõhasználati díj
9050 forint. Az elõre megváltott sírhelyek esetében az egyes sírhely után
4000, a kettes sírhely után 7000 forintot kell fizetni. Ezért az összegért a
Városgondnokság kialakítja – fakerettel, mészkõzúzalékkal – a sorban következõ helyet, melyet a sírhelyet
megváltó személy köteles gondozni,
de arra síremléket is állíthat.
Nem tárgyalta a képviselõ-testület a
tömegközlekedéssel kapcsolatos napirendi pontot, mert a tömegközlekedést
eddig biztosító vállalkozó nem vállalja
tovább ezt a tevékenységi formát. A
városvezetés tárgyalásokat folytat az
ügyben, pontos információ birtokában
a lakosságot tájékoztatni fogjuk.
Ugyanezen a napon a város képviselõtestülete közmeghallgatást is tartott,
melyen a városközponttal kapcsolatos
észrevételek, a Vulkán fürdõ fejlesztésével kapcsolatos kérdések hangzottak el.
A közmeghallgatást követõen a képviselõ-testület a város költségvetésérõl
döntött. Fehér László polgármester elmondta, hogy az intézményi mûködési
költségeket igyekeztek csökkenteni. Az
idei évben természetesen néhány intézményben a fejlesztések következtében megnövekedett pluszköltséggel is
számolni kell, ilyen a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár épületében kialakított mozi és a Berzsenyi
Dániel Gimnázium és Szakképzõ frissen
elkészült tanmûhelye. A fürdõfejlesztésnél ingatlaneladásból 250 millió forint folyik be a város kasszájába, melybõl a szerzõdés szerint 100 millió forin-

tot visszaforgatnak a fürdõs beruházásba önerõként. Söptei Józsefné alpolgármester megjegyezte: az idei költségvetés-tervezet az eddigi egyik legnagyobb megszorítást tartalmazza, és
azért nyúltak a mûködési költségekhez, mert a humán erõ már így is a minimumon mûködik, ha további közalkalmazottakat küldenének el, az intézmények mûködésképtelenné válnának.
Futó István, a város könyvvizsgálója elmondta, hogy 2012-ben életbe lépett
a stabilitási törvény, mely szerint a
költségvetést nem lehet hiánnyal megtervezni. Véleménye szerint egyensúlyban van a bevételi-kiadási oldal,
de a költségvetés tervezésénél a fent
említett törvény miatt a képviselõk nagyon komoly kihívásnak tettek eleget,
amikor a 300 millió forintos hiány lefaragásán fáradoztak. A költségvetés-tervezetet elfogadásra javasolta, hiszen a
jelenlegi tudás alapján nehéz lenne
jobbat készíteni.
»LOSONCZ ANDREA

Tájékoztatás
A Géfin tér 10. szám alatt található közösségi házban helyet
kapott Kemenesvíz Kft. a hét
három napján: hétfõn, csütörtökön és pénteken 8.00 és 15.30
óra között várja az ügyfeleket; a
Cellenergo Kft. minden hétköznap 7.00 és 15.00 óra között; a
Celli HUKE Kft. irodája pedig
hétfõn 13.30–15.30-ig, csütörtökön pedig 7.30–13.30-ig tart
nyitva a lakosság számára.
Az épületben kialakított nyilvános WC a ház fedett piac felõli
oldaláról közelíthetõ meg, a következõ nyitva tartási renddel:
kedden 10–18-ig, szerdán:
10–17-ig, csütörtökön: 7–17-ig,
pénteken: 10–17-ig, szombaton:
7–17-ig, vasárnap 10–16-ig.
Használata 14 év alatt 50 Ft, 14
év felett 100 Ft.

Kérdésünk:
Mikor nyílt meg a Virágstúdió?
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Környezetvédelmi projekt a Városi Általános Iskolában
A Városi Általános Iskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat egy új lehetõségnek köszönhetõen útjára indította a fenntartható életmódot ösztönzõ kampányát. A Celldömölki Városi
Általános Iskola pályázata a fenntartható fejlõdés jegyében címû projekt az
Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásában valósul meg. A KEOP6.1.0/A/11-2011-0054 azonosítószámú pályázat keretében az intézmény a
fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták ösztönzésére
öt rendezvényt szervez a negyedik évfolyam és az egész felsõ tagozat bevonásával. A 4.607.000 forint összköltségû, 95%-os intenzitású támogatással
megvalósuló projekt célja, hogy a diákok mélyrehatóbban megismerjék az

õket körülvevõ világ mûködését és
problémáit, tisztában legyenek a környezetkultúra alapvetõ feltételeivel. A
projektben kb. 500 tanuló vesz részt,
akik a programok során kisfilmeket
néznek meg, elõadásokat hallgatnak
és csoportfoglalkozásokon vesznek
részt. Szerzett ismereteikrõl rajz-, ötletés fotópályázat keretében adhatnak
számot. A rendezvénysorozat – mely
február 1. és június 15. között valósul
meg – központi témája a fenntartható
fejlõdés, a helyes fogyasztói szokások
és az energiatakarékosság köré épül. A
projekt elsõ rendezvénye február 22én került megrendezésre összesen 107
alsó tagozatos diák bevonásával, ahol
a klímaváltozás problémáival és annak
következményeivel ismerkedtek meg
a résztvevõk. A csoportfoglalkozáson

ökológiai lábnyom tesztet is készítettek
a tanulók, megismerkedtek a vegyszermentes zöldség- és gyümölcstermesztés mikéntjével. A programok befejezéseként különbözõ gyümölcsöket,
egészséges és bioélelmiszereket kaptak a gyerekek.
»VAJDA ZSUZSA

Felajánlásból készült az új bútorzat
Immá hagyomány, hogy az Együtt Celldömölk Városért Egyesület minden év
végén jótékonysági vásárt és koncertet
tart. Céljuk a városban élõ legrászorul-

tabb családok és intézmények támogatása. A 2011 decemberében tartott jótékonysági hangverseny vendége Mága
Zoltán volt. A jótékonysági koncert teljes bevételét a Városi Óvoda részére
ajánlották fel a szervezõk, az Apáczai
Kiadó és az Együtt Celldömölk Városért
Egyesület. Az adventi vásárokon befolyt
összegbõl és a koncert bevételébõl a
rendezõk egymillió forintot ajánlottak
fel a tavaly év végén felújított
Vörösmarty úti tagóvoda bútorzatára. A
bútorok a közelmúltban elkészültek a
Cellmodul Kft. jóvoltából. Az elõzetes
igényfelmérések alapján a csoportszo-

Fórum a Vas Népe szervezésében
Lakossági fórumot szervezett február
27-én megyénk napilapja, a Vas Népe.
A fórumon lehetõség nyílt a városlakókat közvetlenül érintõ ügyek megbeszélésére, a felmerülõ kérdések megvitatására. A moziteremben megrendezésre kerülõ eseményre szép számmal érkeztek helyi lakosok, akik valamennyi kérdésükre kielégítõ választ
kaptak az est folyamán. Burkon László,
a Vas Népe felelõs szerkesztõje a rendezvény moderátoraként lépett fel, a
meghívott vendégek sorában pedig
azon közéleti személyek foglaltak helyet, akik érdemben választ tudtak adni a felszínre kerülõ közérdekû problé-

mákra. A köz ügyeire irányuló kérdéssorozatra Söptei Józsefné alpolgármester, Bakó István, a Városgondnokság
igazgatója, Pusztai Gábor fõkertész
szolgált válasszal. A válaszadásban Soós Ferenc, a munkaügyi kirendeltség
vezetõje, Farkas Gábor jegyzõ, Magyar
Péter, a MÁV-START celldömölki központjának vezetõje is kivette részét,
ahogyan Erdélyi Antal képviselõ, Karádi
Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság elnöke valamint Pálné
Horváth Mária, a KMKK igazgatója is.
A helyi autóbusz-közlekedést illetõen
egymás után érkeztek a kérdések, de a
vasút területe sem maradt figyelmen

bákba leginkább szekrényekre volt
szükség, de a kapott egymillió forintból
polcok is készültek. A bútorokat arányosan osztották el a csoportok között,
az óvónõi szoba pedig egy impozáns
tárgyalóasztallal gazdagodott.
»LA
kívül a lakosok felszólalásában. A helyi
járat esetében járatkiesésre lehet számítani, Celldömölk–Budapest vasútvonalon pedig továbbra sem indul
Intercity. Természetesen az idegenforgalom és a turizmus is szóba került a
rendezvényen, kiemelt figyelmet érdemelt a „gazdátlan” Ság hegy. Sorakoztak a kérdések a közutak állapotára, a
hótakaró alól felbukkanó csikktengerre
vonatkozóan, de a közvilágítási problémákat sem rejtették véka alá a városban élõk. A közproblémák mellett számos pozitív visszajelzés is érkezett a
városvezetés részére, elsõsorban a
megújult városközpont kapott dicséretet. A négy órán át tartó fórumon nemcsak a lakosok, hanem a válaszadók is
aktívan és kitartóan szerepeltek. VZS
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Virágstúdió a belvárosban…
A tavasz a természet megújulásának
kifejezõje, ilyenkor környezetünket is
próbáljuk felfrissíteni. A növényekkel
és virágokkal mindig felüdíthetjük otthonunkat, a tavasz hírnökei vidámságot csempésznek mindennapjainkba. A
Virágstúdió dekorációja és termékköre
is tavaszba öltözött már, a vállalkozás
mindennapjairól Németh Anikóval beszélgettünk.

»Hogyan kerültél kapcsolatba a kertész
szakmával?
– Már általános iskolás koromban érdeklõdtem a virágkötés iránt, gyakran
jártam ki az erdõbe virágokat gyûjteni.
Ezeket megszárítva különféle kompozíciókat állítottam össze, csokrokat és
különbözõ díszeket készítettem saját
kezûleg. Alföldi származású vagyok,
Orosházán születtem, felsõfokú tanulmányaimat Kecskeméten végeztem. A
fõiskolai évek alatt ismertem meg jelenlegi páromat, Csizmazia Szabolcsot.
Mindketten kertészmérnökként végeztünk, én dísznövény–zöldségtermesztõ
szakon, Szabolcs pedig szõlõ- és gyümölcstermesztõ szakon.
»Mikor kerültél Celldömölkre?
– A fõiskola elvégzése után megmaradtam az alapszakmámnál, és egy virágüzlet kialakításában láttam fantáziát.
Mivel a párom Celldömölki származású,
ezért én is ideköltöztem, néhány hónappal a Virágstúdió megnyitása elõtt.
Emlékezetes dátumhoz köthetõ a bolt
nyitásának napja, hiszen egybeesik a
2001. szeptember 11-ei eseményekkel.
»Mennyit változott a Virágstúdió az
évek alatt?
– Kezdetek óta a Bevásárló udvarban található az üzletünk. Természetesen az
elsõ években kisebb volumenû árukészletet tudtunk biztosítani, mára viszont
egyre bõvül a kínálatunk. Elsõsorban
ajándékcsokrokat készítünk vágott virágokból, de vállaljuk ajándékok csomagolását és száraz virágkompozíciók készítését is. Profilunk az esküvõi virágdekorációtól a kegyeleti díszek készítéséig
terjed. Próbálunk a vásárlók minden kérésének eleget tenni, ezért egyedi elképzeléseket is igyekszünk megvalósítani. A megrendelések teljesítését egy
részmunkaidõs alkalmazott illetve jelenleg egy tanuló segítségével végzem.
»Az üzletben mindig friss virágokat látni. Honnan érkeznek a növények?
– A vágott virágok kisebb hányada magyar, a többi Holland központból érke-
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zik, egyes rózsafajták azonban Afrikából
származnak. Hetente négy alkalommal
terítõhálózaton keresztül házhoz szállítják az árukészletet, heti egy-két alkalommal viszont magunk megyünk friss
áruért. A cserepes növények 70%-a importált, sajnos Magyarországon mára
több helyen felhagytak a virágtermesztéssel, ezért vált szükségessé a termékek behozatala. A hazai klímán nevelkedett növények tartósabbak, mint az
import áruk, hiszen a más éghajlaton
termesztett növényeknek plusz terhet
jelent az akklimatizálódás.
»Melyek jelenleg a legkedveltebb virágok?
– Tapasztalatom szerint az egyik legnépszerûbb virág, az örök klasszikus, a
rózsa. Ezenkívül évszakonként másmás növény a közkedvelt, most a tavaszi virágok a legkeresettebbek. Tél vége felé a tavaszi virágok vidámságot és
megújulást csempésznek a lakásba,
ezért is népszerû ebben az idõszakban
a tulipán, a jácint és a nárcisz.

Édenkert a város szélén
A Virágstúdió profiljáról Németh Anikóval beszélgettünk, ugyanakkor a kertész szakmában élettársa, Csizmazia
Szabolcs is jártas. Irányítása alatt hamarosan a Baross utca végén, a vasúti
felüljáró közelében nyílik meg az Édenkert Faiskolai Lerakat. A facsemetéknek
teret adó vállalkozás elképzeléseirõl
Csizmazia Szabolcsot kérdeztük.
»Honnan a faiskolai lerakat ötlete?
– Mivel a környéken legközelebb Sárváron illetve Pápán található faiskola,
ezért úgy gondoltam, egy ilyen jellegû
vállalkozás létjogosultságában Celldömölkön is lehet ráció. Õstermelõként
már több mint tíz éve foglalkozom
örökzöldek nevelésével, a termékkört

más fajta növényekkel is bõvíthetem a
lerakat keretében.
»Hol tartanak az Édenkerti munkálatok?
– A korábban önkormányzati tulajdonban lévõ telek mérete 1700 m2, a területen az építkezési munkálatok 90%-a
már befejezõdött. Felállítottunk egy faházat, mely az irodahelyiséget szolgálja, jelenleg a kertészeti rész, az ágyások kialakítása történik. Idõjárási viszonyoktól függõen, március végére tervezzük a nyitás idõpontját.
»Milyen növények bõvítik a termékkört?
– A lerakatban 30–40 fajta gyümölcsoltvány lesz megtalálható, többek között szilva, alma, körte és barack is
kapható lesz. Az egynyári, évelõnövények és díszcserjék kínálatát, a szõlõoltvány, muskátli és balkonnövények
egészítik ki.
»Honnan származnak a növények?
– Mivel õstermelõként korábban is foglalkoztam örökzöldekkel, így ezeknek az
áruknak a nagy része innen származik,
illetve hazai faiskolásoktól. A gyümölcsoltványok, illetve a további növénykészlet 80–90%-ban magyar õstermelõktõl,
egyéni illetve társas vállalkozóktól érkezik. Az import termékkör nagy részét a
szaporítóanyagok teszik ki.
»Mi jellemzõ a gyümölcstermesztés
mai helyzetére?
– A tapasztalat azt mutatja, hogy egyre
inkább bõvül a facsemetéket vásárlók
köre. Az üzletekben kapható gyümölcsök megvásárlása helyett széles körben terjed a gyümölcsfák kerti ültetése. A bolti termékek növekvõ ára miatt
úgy gondolom, a jövõben egyre nagyobb teret nyer a növények kiskerti
termesztése.
»VAJDA ZSUZSA

Kedves Olvasóink!
A cikkel kapcsolatban felteszünk
egy kérdést lapunk valamelyik
oldalán. A helyes választ beküldõk között egy db ajándékutalványt sorsolunk ki a Virágstúdió felajánlásából.
Beküldési határidõ: 2012. március 16.
Címünk: ujkemenesalja@celldomolk.hu, vagy Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár, II.
emelet 9. számú iroda (Dr. Géfin
tér 1.)

Új Kemenesalja » 2012. 03. 09.

» PORTRÉ

„Nemcsak szakmám, hanem hivatásom is a fogorvoslás”
Dr. Prohászka Ildikó egész életét a fogászatnak szentelte, a szakmában töltött
43 év után azonban felhagy az aktív
munkával és márciustól nyugállományba vonul. Hivatásként gyakorolta nap,
mint nap a fogorvoslást, magas szintû
szakmai tudása ellenére sohasem dolgozott rutinból, munkája során az állandó
képzés híve volt. Beszélgetésünk alapjául a szakmai út összegzése szolgált.
»Mikor határozta el, hogy a fogorvosi
hivatásnak szenteli az életét?
– Alföldi származású vagyok, Gyulán
születtem, középiskolai tanulmányaimat
is ott végeztem. A fogorvosi pálya iránti érdeklõdésem már harmadikos gimnazista koromban megfogalmazódott,
egy jó barátomnak köszönhetõen ismertem meg a fogászati szakma szép
oldalát, az õ biztatására köteleztem el
magam ezen a területen. Felsõfokú tanulmányaimat a budapesti Semmelweis
Orvostudományi Egyetemen végeztem,
1969 januárjában szereztem meg a diplomámat. Az egyetemi évek alatt ismertem meg a férjemet, Dr. Mihály Andrást
– aki szintén fogorvosnak tanult ugyanabban az intézményben – majd 1968ban, még a tanulmányaink ideje alatt
összeházasodtunk.
»Hogyan kerültek Celldömölkre?

– Mindenképpen olyan helyre szerettünk volna költözni, ahol mindkettõnk
elhelyezkedhet fogorvosként. A férjem
Körmendrõl származott, én pedig gyulai
kötõdésû voltam, így a lehetõségeket
az ország egész területén kerestük.
Választásunk a Dunántúlra esett, hiszen
Celldömölkön kínálkozott alkalom, hogy
mindketten egyszerre kapjunk állást a
szakmánkban.
»Milyen volt az új környezet?
– 1969-ben, amikor ideköltöztünk, elõször albérletben laktunk. Számos nehézséggel kellett megküzdenünk, minden
szempontból újnak bizonyult a környezet. Abban az idõben a fogászati rende-

lés a mai Ádám Jenõ Zeneiskola épületében volt elérhetõ, férjemmel ott kezdtünk el praktizálni. Késõbb Kemenesmagasiba is kijártam iskolafogászatra, illetve Intaházán felnõtt fogászati rendelésre
vártam a betegeket, majd 1970-ben
megnyitottuk a magánrendelõnket. Idõközben két gyermekünk született, majd
1998-ban, férjem hirtelen halála után
vettem át a fogorvosi alapellátás szakmai vezetését.
»Az elmúlt években nyilvánvalóan sokat
változott a szakma…
– Nemcsak felszereltségben, hanem fogászati anyagban is rengeteget fejlõdött
a fogorvoslás területe. Negyven évvel
ezelõtt teljesen más eszközök álltak rendelkezésünkre, minden bizonnyal a technika a következõ negyven évben is rengeteget fog változni. Éppen ezért mindig
fontosnak tartottam a folyamatos továbbképzést, a szakmai felkészültséget.
»Nyugdíjasként mivel szeretné tölteni
idejét?
– A magánrendeléssel egyelõre nem kívánok felhagyni, de az idõm nagy részét
a családomnak szeretném szentelni.
Van két kisunokám, a harmadik pedig
pár héten belül megszületik, így nagymamaként mindenképp szükség lesz
rám a családban.

„A bizalom elengedhetetlen ebben a szakmában”
Március 1-tõl új körzeti fogorvos látja el
a feladatokat a Szakorvosi Rendelõintézet fogászatán. Dr. Prohászka Ildikó fogorvos nyugállományba vonulása után
Dr. Németh Klára veszi át a körzeti rendelést a megszokott helyen és idõben.
Az új doktornõt tanulmányairól és szakmai pályájáról kérdeztük.
»Hogyan esett a fogorvosi pályára a választás?
– A biológia és a fizika mindig a kedvenc tantárgyaim voltak, ezekkel a tárgyakkal orvosi vonalon szerettem volna
továbbtanulni. Úgy érzem, könnyen tudok azonosulni az emberek problémáival. Igyekeztem viszont elkerülni azokat
a pályákat, ahol súlyos betegségben
szenvedõ és halálközeli állapotban lévõ
emberekkel találkozhatok. Az orvosi
irányt szem elõtt tartva így esett a választásom a fogorvos szakmára.
»Hol végezte tanulmányait?
– Általános iskolai és gimnáziumi tanulmányaimat is Celldömölkön végeztem.
Az érettségi után Budapesten tanultam
tovább, a Semmelweis Orvostudományi
Egyetem Fogorvostudományi Karán. Még
az egyetemi évek alatt férjhez mentem,

majd 2004-ben, a diplomaosztást követõ
hónapban megszületett a kisfiam. Ezt
követõen két évig otthon voltam a fiammal, majd 2006-ban elkezdtem a rezidensképzést Veszprémben. A hároméves
képzés után, 2009-ben kaptam meg a
szakvizsgát igazoló tanúsítványt, melyben a konzerváló fogászat és fogpótlástan megnevezés szerepel.
»Mi történt ezután?
– Továbbra is Veszprémben maradtam
fogszakorvosként az R’L’ Dental Kft.-nél,
ahol a rezidensképzésemet is végeztem. Elmondhatom, hogy nagyon jó,
baráti környezetben teltek a dolgos hét-

köznapok, számos tapasztalattal gazdagodtam munkám során. Mivel a bejárás
miatt a családi életre gyakran kevesebb
idõ jutott, mint szerettem volna, ezért
úgy döntöttem, hogy Dr. Prohászka
Ildikó nyugdíjba vonulásával élek az itthoni lehetõséggel, és helyben praktizálok tovább.
»A fogorvosi szék képéhez sok ember
számára a félelem társul. Mivel próbálja Ön a betegeket megnyerni?
– Számomra az õszinteség és a bizalom
kulcsfontosságú ebben a szakmában.
Minden beteggel megpróbálom a megfelelõ hangot megtalálni, fontos, hogy
orvosként is emberek maradjunk. A kezelések alatt a páciensekkel igyekszem
felvenni a kapcsolatot, mindig elmondom, hogy mi fog történni, mit fog
érezni, ezáltal a következményekre is
felkészítem.
»Márciustól egy új fejezet kezdõdik
életpályája könyvében…
– Mint minden új dolog, így ez a váltás
is izgalommal és félelemmel tölt el.
Igyekszem megfelelni az elvárásoknak
és a legjobb tudásom szerint tenni a be»VAJDA ZSUZSA
tegek érdekében.
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„A lényeg a részletekben van!”
A türelem és az idõ játéka. Ha csak ezt
állítjuk, akkor keveset mondunk a makettezésrõl, amely precizitást, alapos
történelmi ismeretet és némi kreativitást is megkövetel az építõtõl. A valóságot leképezõ makettek lényege a részletekben rejlik, ettõl válik igazán
élethûvé egy-egy remekmû. Jól tudják
ezt a Celldömölki Makett Klub tagjai is,
akik a világ arányosan kicsinyített mása
mellett, személyiségüket is építik kedvelt hobbijuk által.

A Celldömölki Makett Klub 2009-ben
alakult meg városunkban, tagjai kéthetente járnak össze a KMKK-ba, ahol a
makett szakkörön csiszolnak, ragasztanak, illesztenek, festenek és természetesen egymást segítik a modellek elkészítésében. Megalakulásuk óta elkészült
mûveikkel évrõl évre rendszeresen
vesznek részt rangos országos és külföldi rendezvényeken egyaránt. Így történt
ez a tavalyi évben is, számos makett-kiállításon és versenyen szereztek elismerésre méltó díjazást a celliek.
Tavaly áprilisban, immár második alkalommal, városunkban ismét megszervezésre került a Celldömölki Makett Kiállítás és Verseny, amely az ország különbözõ területérõl szép számmal vonzott makettezõket a mûvelõdési központba. A helyiek számára a versenyek
sora áprilisban az ország legnagyobb
makett-kiállításán folytatódott, a mosonmagyaróvári rendezvényen Géczy
Zoltán figura kategóriában a Kiemelkedõ Munkáért díjat nyerte el pályamûvével. Augusztusban a Zalaegerszegen
megrendezésre kerülõ kétnapos makett-kiállításon, közel 200 nevezõ közül
vehették át a dobogós díjakat a celliek.
Ezzel azonban még nem ért véget a
megmérettetés. Szeptemberben a Kõszegi Makett Versenyen bizonyította a
szakkör munkája eredményességét,
ahol a helyi klub tagjai megérdemelten
nyerték el a díjakat. A versenyeken elért eredmények részleteit a táblázatok
foglalják össze.
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A hazai megmérettetések között a jászberényi és tokaji makett-kiállításokat is
érdemes kiemelni. Jászberényben Géczy
Zoltán harcjármû kategóriában elsõ helyezést ért el, harcjármû dioráma kategóriában ezüstminõsítést szerzett, figura pályamûvével pedig harmadik helyezett lett. A Tokaji makett-versenyen
szintén dobogós minõsítést szereztek a
celliek, Géczy Zoltánt aranyminõsítéssel
jutalmazták, valamint két második helyezést is elért benevezett munkáival.
Az országos rendezvényeken túl a
Celldömölki Makett Klub vezetõségének
tagjai neves nemzetközi versenyeken is
kiemelkedõen teljesítettek, öregbítve a
helyi szakkör hírnevét. Májusban Olaszországban rendezték meg a Red Devils
2011 versenyt, ahol Géczy Zoltán képviselte munkájával az itthoniakat. Az elõzsûrizést követõen Géczy Zoltán mester
kategóriában egy második, illetve harmadik helyezést ért el. Júniusban Csehországban, a környezõ országok egyik
legnagyobb versenyén indultak a makett klub tagjai. Az egynapos rendezvényen Géczy Zoltán harcjármû, míg Géczy Péter repülõ kategóriában lett díjazva. Legutóbb, novemberben Pozsonyban szerepeltek eredményesen a helyiek. A nemzetközi versenyen gyermekkategóriában Molnár Orsolya harmadik
helyen végzett, repülõ kategóriában pedig elismerõ díjat vehetett át munkájáért. A felnõtt versenyzõk pályamûveit
nem helyezésekkel jutalmazták, hanem
elismert és díjazott munkákat különböz-

tettek meg. Így Molnár István harcjármû
dioráma kategóriában kapott elismerést
munkájáért. Szintén harcjármû dioráma,
valamint gumikerekes kategóriában Géczy Zoltán pályamûve is elismerõ díjat
kapott. A versenyen díjazott makett
Géczy Péter munkája lett repülõgép kategóriában.
A szakkör éves munkáját a Celldömölki
Makett Klub vezetõségének tagja, Géczy Zoltán elégedetten értékelte: „Elmondhatjuk, hogy a szakkör eredményesen zárta a tavalyi évet mind itthon,
mind külföldön. Szerencsére a létszámunk is erõsödött az év folyamán, így
mára már nyolc gyermek és öt-hat
felnõtt vesz részt állandó jelleggel a
kéthetente megrendezésre kerülõ foglalkozásokon. A szakkör munkája természetesen továbbfolytatódik, idén is
szeretnénk eljutni országos és nemzetközi versenyekre egyaránt. Az elmúlt
évekhez hasonlóan, májusra tervezzük
a Celldömölki Makett Kiállítás megszervezését, amelyre a testvérvárosokat is
szeretettel várjuk.”
»VAJDA ZSUZSA

Zalaegerszeg
Celldömölki Makett Klub

Díjazott makett

Kategória

Molnár Orsolya

Helyezés
1

T-6G Texan

Gyermek – Repülõ

Molnár Orsolya

1

AAV7A1

Gyermek – harcjármû

Géczy Péter

2

Cy-24 »Red 42« szu-24

Felnõtt – Repülõgép

Géczy Zoltán

3

Vive la France

Felnõtt – Harcjármû

Géczy Zoltán

1

Kraz-255B

Felnõtt – Dioráma-harcjármû

Géczy Zoltán

2

1940-nel

Felnõtt – Dioráma-figuratalálkozás

Géczy Zoltán

3

Afganisztán

Felnõtt – Figura összevont

Géczy Zoltán

3

CAPTURED KVII

»A nagy orosz tél«

Molnár Orsolya

különdíj

T-6G Texan

Eduard gyerek

Molnár Orsolya

különdíj

AAV7A1

Játékmakettcentrum.hu

Kôszeg
Díjazott makett

Kategória

Molnár Orsolya

Celldömölki Makett Klub

Helyezés
1

T-6 Texan

Gyermek – Összevont

Géczy Péter

2

Beaufighter Mk. VI.

Felnõtt – Repülõgép (propelleres)

Géczy Péter

3

F-16C Block 30

Felnõtt – Repülõgép (sugárhajtású)

Géczy Zoltán

2

Afganisztán

Felnõtt – Figura összevont

Dávid Zsolt

2

Felderítés

Felnõtt – Harcjármû dioráma

Molnár István

3

D37

Felnõtt – Harcjármû dioráma

Géczy Péter

1

He-162

Felnõtt – Repülõ dioráma

Géczy Zoltán

1

Találkozás 1940-el

Felnõtt – Figura dioráma
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» PROGRAMAJÁNLÓ
• március 10. (szombat) 19.00 óra –
Hollywodi duettek. Bereczki Zoltán
és Szinetár Dóra mûsora. Belépõjegy: 3200 Ft. Helyszín: KMKK színházterem.
• március 13. (kedd) 11.00 óra –
I. Speciális Regionális Úszóverseny.
Helyszín: Vulkán fürdõ.
• március 13. (kedd) 15.00 óra – A
Fényesebb a láncnál kard címû gyermek és ifjúsági rajzpályázat eredményhirdetése. Az alkotásokból rendezett kiállítás március 30-ig látogatható. Helyszín: KMKK elõcsarnok.
• március 15. (csütörtök) 10.00 óra –
Ünnepi mûsor a ’48-49-es szabadságharcosok dombormûve elõtti téren. Az ünnepség után koszorúzás az
1848-49-es hõsök sírjánál, a katolikus temetõben.
• március 17. (szombat) 19.00 óra –
Neil Simon: A napsugárfiúk – komédia két részben a budapesti Körúti
Színház mûvészeinek elõadásában.
Belépõjegy: 3200 Ft, 2700 Ft, 2200
Ft. Helyszín: KMKK színházterem.
• március 19. (hétfõ) 17.00 óra – A
természetgyógyász-orvos lehetõségei a betegségek gyógyításában: homeopátia, biológiai rákgyógyítás, allergiás betegségek. Elõadó: dr. Szepesi Péter orvos-természetgyógyász.
Helyszín: KMKK elõadóterem.
• március 20. (kedd) 11.00 óra –
János Vitéz – táncjáték Petõfi Sándor
azonos címû költeménye alapján a
Maros Mûvészegyüttes elõadásában.
Koreográfus: Novák Ferenc. Zeneszerzõ: Rossa László. Belépõjegy: 600
Ft. Helyszín: KMKK színházterem.
• március 22. csütörtök 10.00 óra
14.00 óra – MESEBÉRLET. Csukás István
Utazás a szempillám mögött – mesejáték a Soltis Lajos Színház elõadásába. Belépõjegy: 800 Ft. Helyszín: KMKK színházterem.
• március 28.(szerda) 18.00 óra –
Vulkántúra Dél-Olaszországban – vetítéssel egybekötött elõadás. Idegenvezetõ: Szomju Tamás. Helyszín:
KMKK elõcsarnok.

» MÛVELÕDÉS

Kresznerics Ferenc anyanyelvi verseny
Nyolcadik alkalommal került megrendezésre városunkban a Kresznerics Ferencrõl elnevezett anyanyelvi verseny.
A közel két évtizedes múltra visszatekintõ megmérettetés 1994-tõl 2004-ig
kétévente került megrendezésre, majd
néhány év kihagyás után 2009-ben
hirdették meg újra. Az idei verseny
elsõ fordulójában dolgozatot vártak a
jelentkezõktõl, majd ennek alapján hét
diák jutott tovább a február 24-i országos döntõbe. A Kresznerics Könyvtárban zajló megmérettetés írásbeli feladatokkal kezdõdött, a versenyzõknek
négy feladatlapot kellett kitölteniük,
majd szóban is bizonyítaniuk kellett. A
szóbeli fordulót Tóth Regina, a Berzse-

Hátizsákkal Iránban
Hátizsákkal Iránban címmel tartott vetítéssel egybekötött elõadást a celldömölki születésû, de jelenleg Budapesten élõ Lengyel László a mûvelõdési központban, február 24-én.
2001 és 2006 között öt alkalommal
járt a közel-keleti országban, ismeretterjesztõ bemutatójának vázát az ezen
látogatásokból összegyûjtött dokumentumok és tapasztalatok adták. A
földgáz- és kõolaj-készletében világviszonylatban is elõkelõ helyen álló Irán
háromezer éves kultúrával rendelkezik.
Az elõadó ezzel a több ezer éves kul-

nyi Dániel Gimnázium és Szakképzõ
Iskola nyolcadik osztályos tanulója
nyerte meg, õ Kresznerics különdíjat
vehetett át. A verseny valamennyi feladatának értékelése után a zsûri eredményt hirdetett, a díjazottak között
celldömölki tanulók is szép eredményeket értek el. Negyedik helyen Jagodich Mira, a Szent Benedek Katolikus
Általános Iskola tanulója végzett, harmadik lett Tóth Regina, akit Mihácsi
Eszter ostffyasszonyfai tanuló elõzött
meg a sorban. A képzeletbeli dobogó
elsõ fokára Rosta Márton léphetett fel,
aki a Berzsenyi Dániel Gimnázium és
Szakképzõ Iskola diákjaként vett részt
a rendezvényen.
»VZS

túrával ismertette meg hallgatóságát
az óperzsa romoktól az iszlám városokig eljutva. A történelmi távlatokat és
földrajzi adottságokat felvonultató vetítéssel egybekötött bemutató során a
sivatagi karavánkereskedelembe és
egyéb nevezetességekbe is bepillantást nyerhettek az érdeklõdõk. A térképen kívül egyéb szemléltetõ anyagok
is segítették a távoli ország megismerését a jelenlevõk számára, így például csempeképek, miniatúra-reprodukciók. A földrajz és történelem mellé az
irodalmat is segítségül hívva a legjelentõsebb perzsa költõk verseibõl is olvasott fel az elõadó, így téve még közelebbivé Irán kultúráját.
»REINER ANITA

Monográfia Kenyerirõl és Csöngérõl
A Honismereti Munkaközösség február
16-án tartotta soron következõ összejövetelét a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtárban.
A találkozón két szomszédos település
történetét feltáró kiadványokkal ismerkedhettek meg az érdeklõdõk. Elsõként
Kenyeri község gazdag múltját feldolgozó kötet került bemutatásra, a bevezetõ gondolatokat Feiszt György, a Vas
Megyei Levéltár Igazgatóhelyettese
osztotta meg a hallgatósággal. A Fejezetek Kenyeri Történetébõl címet viselõ
könyv Talabér Sándorné munkáját dicséri, aki kíváncsiságból, érdeklõdésbõl
tárta fel faluja történetét, támogatói
biztatására.

Csönge történeti múltját, a helybeliek
életét Magyar Melinda és Magyar Balázs Márk dolgozta fel, akik könyvük címét Weöres Sándor soraiból kölcsönözték: Hazatérek Csöngére. A szerzõpáros könyvét Csönge polgármestere,
Baranyai Ernõ ajánlotta a megjelentek
figyelmébe. Weöres Sándor szülõfalujának történetét feltáró kiadványt Balogh Ernõ mutatta be a közönségnek,
aki csöngei származásúként helytörténeti gyûjteményével és lektori munkájával segítette a szerzõk munkáját.
Mindkét település monográfiája megvásárolható a Kresznerics Ferenc
Könyvtárban.
»VZS
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»Kérlek, mesélj magadról!
– 25 éves vagyok, 2005-ben érettségiztem a celldömölki Berzsenyi Dániel
Gimnáziumban. Érettségi után elvégeztem egy reklám- és marketingiskolát,
majd egy évet jártam a körmendi
Rendészeti Szakközépiskolába. Szeretem a mûvészeteket, szeretek rajzolni,
zenei ízlésemet elsõsorban a pop-rock
határozza meg. Kedvenc elõadóim:
David Cook, Chris Daughtry, Charlie
Simpson, Rod Stewart. Közel állnak a
szívemhez a harcmûvészetek is. Édesanyámmal élek Kemenesmagasiban,
édesapámat sajnos 10 évvel ezelõtt elvesztettem. Van egy nõvérem, õ már
külön él a családjával. Több, mint másfél éve komoly kapcsolatban élek barátnõmmel, Szintiával.
»Hogyan kerültél a zenélés, éneklés
közelébe?
– Középiskolás koromig a harcmûvészetek érdekeltek a legjobban, aztán
egy súlyos kulcscsonttöréses baleset

miatt ezek komolyabb mûvelésérõl le
kellett mondanom. Ezután jött a zenélgetés, amelyhez pár, már korábban is
zenélõ celli barátom hozta meg a kedvemet. Ének- vagy zenetanárhoz soha
nem jártam, autodidakta módon tanultam az éneklést, hasonlóan a barátaimhoz. Egy alkalommal lehetõségünk
volt az A38-as hajón is fellépni.
»Honnan jött az ötlet, hogy jelentkezz
a Megasztárba?
– Mint már mondtam, középiskolás korom óta komolyabban érdekel a zene,
és ha adódna lehetõségem, akár hivatásszerûen is ezzel foglalkoznék. Úgy
érzem, hogy a Megasztár megfelelõ út
a terveim megvalósításához, ezért is
ragadtam meg a lehetõséget, és jelentkeztem a mûsorba.
»Hogyan zajlott a válogatás?
– Augusztusban kezdõdött a válogatás,
jelenleg a legjobb 24 kiválasztásán vagyunk túl, ma este derül ki, hogy ki az
a 12 ember, aki az élõ show-k keretében mutathatja meg a tudását. A válogatás is több fordulós volt, közel tízezren jelentkeztek a mûsorba, jelen állás
szerint a zsûri szerinti legjobb 24 között
vagyok.
»Milyen érzés volt, amikor megtudtad,
hogy a zsûri elõtt kell bizonyítanod?
– Örültem neki, hogy hallhatom a szakmabeliek véleményét. Annak pedig
különösen örültem, amikor hallottam,
hogy nagyon jó véleménnyel voltak rólam.
»Miért éppen Bon Jovi Livin' on a
prayer c. számát választottad?
– Az egyik kedvenc elõadóm, David
Cook (az American Idol egyik nyertese)
nagyon jó verzióban adta elõ egy kül-

Március 15. (csütörtök) 10.00 óra

FOTÓ:

A TV2 népszerû tehetségkutatóját nézve két hete pénteken ismerõs névre
kaptam fel a fejem: „Horváth István
vagyok Kemenesmagasiból…” Nem titkolt kíváncsisággal „tapadtam” a képernyõre, hiszen mint azt már megszokhattuk, az összefoglalókban vagy a
nagyon jó, vagy a nagyon rossz produkciók kapnak helyet.
Nos, nem kellett csalódnom, amint felcsendültek Bon Jovi, Livin' on a prayer
címû számának elsõ hangjai, sejtettem,
hogy errõl a fiúról fogunk még hallani.
Horváth Istvánt a pénteki Párbaj elõtt
kérdezgettem – õ már tudta az eredményt, de nekünk nem árulta el.

TV2

Kemenesmagasiból a Megasztár döntõjébe

földi tehetségkutató válogatáson ezt a
számot, és ott nagyon megragadott.
»A zsûri egyértelmûen pozitívan reagált az elõadásodra, és a közönség is
tombolt. Mit éreztél akkor, ott a színpadon?
– Nagyon jó érzés volt, de csak késõbb
fogtam fel, hogy mi is történt valójában a színpadon. Nehéz lenne szavakba önteni, hogy mit is éreztem akkor.
A pénteki párbajból István 3:1 arányban gyõztesen került ki, így már bent
van a legjobb tizenkettõben! Hamarosan az élõ adásokban szurkolhatunk
neki, remélhetõleg nagyon sokáig!
Gratulálunk!
»CSSZ

» APRÓHIRDETÉS

Ünnepi műsor a ’48-49-es szabadságharcosok domborműve előtti téren

Beszédet mond: Fehér László polgármester
A műsorban közreműködnek:
a Celldömölki Városi Általános Iskola és EPSZ diákjai,
az Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
fúvószenekara,
a Kemenesalja Néptánccsoport,
a 11-es Hagyományőrző Huszárbandérium.
Az ünnepség után koszorúzás
az 1848-49-es hősök sírjánál, a katolikus temetőben.
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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 m2es, alápincézett, két generációnak is
alkalmas 4 szobás, családi ház eladó.
Gépkocsi tároló az udvarban.
Tel: 06 70/ 341-0007.
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Milyennek találja az új mozit?

»KÉRDEZ: VAJDA ZSUZSA

»FOTÓ: REINER ANITA

Biczó
Helga

Nagyon tetszik az új mozi,
úgy gondolom hang- és képminõségben egyaránt színvonalas. Kisgyermekes anyukaként a gyermek elhelyezése miatt korábban nehéz volt
megoldani, hogy eljussunk
egy-egy vetítésre, hiszen
egy jó filmért több kilométert kellett utazni. Örülök,
hogy ezentúl Celldömölkön is
lesz lehetõségünk mozizni,
hiszen számos pluszköltséget
lehet helyben megspórolni.
Megjelenésben abszolút otthonosnak találom, hiszen a
falszínek és a kárpittal borított terem is gondoskodik a
meleg érzetrõl.

Fülöp
Dominika

Novák
Fanni
Mónika
A barátnõimmel elõször a
Csizmás, a kandúr címû filmet néztük meg az új moziban. Nemcsak a film, hanem
a nézõtér is elsõre elnyerte
a tetszésemet. Külsõ megjelenésében mind a terem,
mind a büfé-elõtér hangulatos és igényes, a pláza mozikhoz viszonyítva sokkal
otthonosabb. A programelõzetes minden korosztálynak
ajánl filmet, aki mozizásra
vágyik, biztosan talál a mûsorkínálatban tetszésének
megfelelõt. A jegyárak pénztárcakímélõk, friss filmeket a
megszokott áraknál olcsóbban lehet megnézni.

Nagyon élveztem a vetítést,
stílusban és technikában is
nagyszerû élményt nyújtott.
A terem kék-szürke árnyalata és az elõtér arculata igazán megnyerõ számomra. A
moziszékek kényelmesek és
jól elrendezettek, egy hoszszabb filmet is nyugodtan
végig lehet ülni. Nem kell attól félni, hogy az elõttem ülõ
nézõ esetleg eltakarja a filmet, hiszen minden sor jó
szögben néz a vetítõvászonra. A filmelõzetes érdekes
mûsorokat ígér, a barátnõimmel már most tervezzük a
következõ közös mozizás
idõpontját.

Csizmazia
Gábor

A legnagyobb elõnye az új
mozinak, hogy nem kell más
városba menni a filmvetítés
élményéért. A mozitér belsõ
elrendezése nagyon ízléses
és barátságos, a látogatók
otthonos környezetben nézhetik meg a legújabb filmeket. A komfortérzet talán annak is köszönhetõ, hogy
helyben érhetõ el ez a fajta
szórakozási lehetõség. A
kép- és hangminõség is az
elvárásoknak megfelelõ, az
én tetszésemet mindenképp
elnyerte az art mozi. Biztos
vagyok benne, hogy rendszeres látogatója leszek a
filmvetítéseknek.

Mozimûsor-ajánló 2012. március
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár, 9500 Celldömölk,
dr. Géfin tér 1. Jegyárak: teljes árú jegy: 800 Ft, diák- és nyugdíjas
jegy: 600 Ft, gyermekjegy (14 éves korig): 500 Ft. Jegyek a filmklubba: teljes árú jegy: 700 Ft, nyugdíjas-, diákjegy: 500 Ft. Telefonos jegyrendelés: 06 95/779-301, 06 95/779-302.

FILM CÍME

KH

VETÍTÉS IDÕPONTJA

EGYÉB TUDNIVALÓK

Sherlock Holmes 2. – Árnyjáték

2012. 03. 09–10. (péntek-szombat),
19.00

színes, magyarul beszélõ, amerikai akciófilm, 129 perc, 2011

Mr. Popper pingvinjei

2012. 03. 10. (szombat),
15.00 és 17.00

színes, magyarul beszélõ, amerikai vígjáték, 95 perc, 2011.

Jack és Jill

2012. 03. 16-17. (péntek-szombat),
19.00

színes, magyarul beszélõ, amerikai vígjáték, 91 perc, 2011.

Verdák 2.

2012. 03. 17. (szombat),
15.00 és 17.00

színes, magyarul beszélõ, amerikai animációs vígjáték, 106 perc,
2011.

Márai: Kaland

2012. 03. 22. (csütörtök),
18.00

Márai Sándor azonos címû színmûvébõl készült magyar film, 2011.

Alkonyat – Hajnalhasadás

2012. 03. 23–24. (péntek-szombat),
19.00

színes, feliratos, amerikai fantasy, 117 perc, 2011.

Táncoló talpak 2.

2012. 03. 24. (szombat),
15.00 és 17.00

színes, magyarul beszélõ, ausztrál animációs film, 100 perc, 2011.

Szemekbe zárt titkok

2012. 03. 29. (csütörtök),
18.00

színes, magyarul beszélõ, argentin-spanyol krimi, 127 perc, 2009.

A tetovált lány

2012. 03. 30–31. (péntek-szombat),
19.00

színes, magyarul beszélõ, amerikai-svéd-angol-német thriller, 158
perc, 2011.

Narnia 3 – A hajnalvándor útja

2012. 03. 31., (szombat)
17.00

színes, magyarul beszélõ, angol családi kalandfilm, 113 perc, 2010.
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Bajnoki nagyüzem volt asztaliteniszezõinknél
Celldömölki VSE-Swietelsky-Wewalka –
Büki TK 7:3. - Celldömölk, férfi extraliga asztalitenisz-mérkõzés, vezette:
Rosta, Bódi.
Páros: Fazekas, Kriston–Bari, Fekete 3:1
(6, 6, -2, 7). (1-0). Egyéni, 1. kör: Kriston–Bari 1:3 (8, -14, -8, -9). (1-1), Szita–Monostori 3:0 (6, 4, 6). (2-1), Fazekas–Fekete 3:1 (-8, 4, 6, 5) (3-1). 2.
kör: Kriston–Monostori 3:1 (-5, 10, 5,
0). (4-1), Fazekas-Bari 3:0 (8, 6, 2). (51), Szita–Fekete 2:3 (-8, -5, 9, 9, -8).
(5-2), 3. kör: Fazekas–Monostori 3:0 (9,
5, 4). (6-2), Kriston–Fekete 3:2 (9, -7,
9, -10, 6). (7-2), Szita–Bari 2:3 (8, 7, -7,
-9, -9). (7-3).
Gyõztek: Fazekas 3, Kriston 2, Szita 1,
Fazekas–Kriston, illetve Bari 2, Fekete
1.
A celldömölki csapat lépett esélyesként
asztalhoz ezen az estén is. A vendég bükiek küzdöttek becsülettel, ám a nagyobb tudás elõtt fejet kellett hajtaniuk.
Gyõri Elektromos SK – Celldömölki VSESwietelsky-Wewalka 0:10. – Gyõr, férfi
extraliga asztalitenisz-mérkõzés.
Páros: Lung, Hegedûs – Fazekas, Kriston
0:3 (-6, -7, -8). (0-1). Egyéni, 1. kör:
Hegedûs–Szita 0:3 (-5, -7, -9), (0-2),
Hanicz-Fazekas 0:3 (-7, -5, -7), (0-3),
Lung–Kriston 0:3 (-10, -6, -5). (0-4), 2.
kör: Hegedûs–Fazekas 0:3 (-7, -3, -7),
(0-5), Hanicz–Kriston 0:3 (-5, -4, -8),
(0-6), Lung–Szita 2:3 (-5, 3, 6, -10, -9).
(0-7), 3. kör: Lung–Fazekas 0:3 (-8, -2,
-10), (0-8), Hegedûs–Kriston 1:3 (-8, 9,
-7, -5), (0-9), Hanicz–Szita 0:3 (-6, -7, 5). (0-10).
Gyõztek: Fazekas 3, Kriston 3, Szita 3,
Fazekas–Kriston.
A papírforma ezen a találkozón is sima
celli sikert ígért. A két fél közti különb-

Mercz Gábor Emléktorna
és Felnõtt Országos
Bajnokság
2012. március 3-án és 4-én, a Városi Sportcsarnokban rendezték a Mercz Gábor Asztalitenisz Emlékversenyt. A hetedik alkalommal zajló tornát a celliek tragikus körülmények között elhunyt fiatal tehetségének
emlékére hívták életre, ami az idei éven
nem csak ranglistaverseny, hanem felnõtt
országos bajnokság is volt. A nevezések
szerint egyéniben 55 férfi és 32 nõi asztaliteniszezõ lépett asztalhoz a két versenynap
során. Mivel a helyosztó mérkõzéseket lapzártánk után játszották, a rendezvényrõl
részletes beszámolót a következõ lapszámunkban olvashatnak, Kedves Olvasóink.

»CSUKA LÁSZLÓ
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séget remekül érzékelteti, hogy a hazaiak mindössze három játszmát tudtak nyerni.
Celldömölki VSE-Swietelsky-Wewalka –
Békési TE 7:3. - Celldömölk, férfi extraliga asztalitenisz-mérkõzés, vezette:
Bódi, Rosta.
Páros: Fazekas, Kriston–Pagonyi, dr.
Bohács 2:3 (6, 2, -7, -7, -10). (0-1).
Egyéni, 1. kör: Kriston–Béres 3:0 (0, 0,
0). (1-1), Szita–Bohács 3:1 (-8, 8, 6, 6).
(2-1), Fazekas–Pagonyi 3:2 (-7, 6, 6, -6,
9). (3-1). 2. kör: Kriston–Bohács 2:3 (-8,
-7, -9, 7, 13). (3-2), Fazekas–Béres 3:0
(0, 0, 0). (4-2), Szita–Pagonyi 3:1 (4, 9, 3, 3). (5-2). 3. kör: Fazekas–Bohács
3:2 (8, -7, 7, -13, 12). (6-2), Kriston–Pagonyi 0:3 (-10, -8, -6). (6-3),
Szita–Béres 3:0 (0, 0, 0) (7-3).
Gyõztek: Fazekas 3, Szita 3, Kriston 1,
illetve Pagonyi 1, Bohács 1, Pagonyi–Bohács.
A Békés csapata ezen az estén csak két
játékossal állt ki, Béres csak a jegyzõkönyvben szerepelt. Az õ meccseit 3:0val a celliek javára írták jóvá. Ennek ellenére nagyon nehéz pillanatokat éltek
át játékosaink, hisz a vendégek hatalmasat küzdöttek. Ha teljes létszámmal
álltak volna ki a vendégek, akár szorosabb is lehetett volna a vége.
Bajnoki mérkõzések
NB II.
SZAK II. – CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA II.
8:10
Benák András 4, Ölbei Péter 3, Lukács
Balázs 2, Benák-Ölbei páros. A megyei
rangadó nagy csatában dõlt el a celliek
javára.
Esztergomi ASE – CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA II. 3:15

Benák András 4, Ölbei Péter 4, Lukács
Balázs 3, Orbán Renátó 2, Benák-Ölbei,
Lukács-Orbán párosok.
A jobb erõkbõl álló celliek könnyedén
nyerték a mérkõzést.
NB III.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA III. – CVSESWIETELSKY-WEWALKA IV. 13:5
Balázs Gyula 4, Tamás László 3, Máthé
Gyula 3, Fehér László 2, Tamás-Balázs
páros, ill. Teket Attila 1, Szabó Ferenc
1, Csupor Máté 1, Talián Csaba 1, Teket-Szabó páros.
Az esélyesebb CVSE III. magabiztosan
nyert.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA IV. – Mosonmagyaróvári TE 11:7
Teket Attila 4, Szabó Ferenc 2, Balázs
Béla 2, Mogyorósi Erik 2, Teket-Szabó
páros.
Celli bravúr az esélyesebb Óvár ellen.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA III. – Kanizsa Sörgyár SE II. 17:1
Fehér László 4, Balázs Gyula 4, Tamás
László 4, Máthé Gyula 3, Fehér-Balázs,
Tamás-Máthé párosok.
Sima hazai gyõzelem a szerényebb képességû vendégek ellen.
Mosonmagyaróvári TE – CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA III. 9:9
Fehér László 3, Tamás László 3, Máthé
Gyula 2, Tamás-Jakus páros.
A tartalékos cellieknek csak egy pontot
sikerült elhozni az Óvár otthonából.
Gyõri Széchényi SE II. – CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA IV. 8:10
Teket Attila 3, Szabó Ferenc 3, Mogyorósi Erik 3, Teket-Szabó páros.
A kiesés ellen küzdõ hazaiakat csak
nagy küzdelem árán sikerült a cellieknek legyõzni.
»CSUKA L.

Sikerült a mumust legyõzni
KEMKO Celldömölk – Szembeszél
(Szombathely) 43–35 (6-7, 8-6, 4-8,
13-9, 12-4) – Celldömölk, Szombathely
városi-városkörnyéki kosárlabda bajnokság 14. forduló. Vezette: Polyák
Máté, Magyar Gyöngyi.
KEMKO Celldömölk: GAÁL T.14/6, Lang
-, Németh 2, Orbán 15, VIRÁG 4. Csere:
Bakos -, Gaál P. 3/3, Unger-, Csói 5.
Játékos-edzõ: Csói Gábor.
A celliek mumusának számító Szembeszél elleni összecsapás szoros küzdelmet ígért és azt is kapták a nézõk.
Végig fej-fej mellett haladt a két együttes, a rendes játékidõben nem is dõlt el

a 2 pont sorsa. A hosszabbítást jobban
bíró hazaiak nem szép, de izgalmas
mérkõzésen, megérdemelten nyertek.
Edzõ: Még nem láttam a felvételt, de
az az érzésem, hogy csak egyszer fogom megnézni. Most inkább a küzdõ
jelleg dominált a mérkõzésen, ami a
pontok alacsony számát is magyarázza.
Ennek tükrében viszont nagy fegyvertény, hogy egy magas csapatszerkezetû, fizikailag erõsebb ellenfelet gyõztünk le. Nem volt egyszerû védekezni
ellenük. Köszönöm a csapatnak a profi
hozzáállást, a kilátogatóknak pedig a
szurkolást.
»LANGHY

Új Kemenesalja » 2012. 03. 09.

» SPORT

Itt a tavasz, irány a pálya!
A Rábapaty elleni mérkõzéssel útjára
indul ismét a labda, részünkrõl azzal a
nem titkolt reménnyel, hogy jó három
hónap múlva csapatunk személyében
üdvözölhetjük majd a megyei bajnokot. Ehhez nem kell más, „csak” megõrizni azt a kilencpontos elõnyt, melyet
még a bajnokság õszi felében harcoltunk ki. Az, hogy ez csak egy látszatra
könnyû feladat, nem egy udvarias felvezetés, hanem több okból is valóságtartalmú. Nehéz a szakosztály: az
egyesület oldaláról, mert a versenyeztetésnek, a pálya és a környezet fenntartásának egyre növekednek a költségei, ugyanakkor támogatókat, szponzorokat még egy bajnoki címre aspiráló együtteshez is nehéz találni. Nagy
kérdése lesz majd a félévnek, hogy
azokat a meghatározó játékosokat,
akik távoztak a tél folyamán (Kocsis
Tamás, Gyõrvári Gábor, Németh József,
Kazári Barnabás, Szalay Károly), hogy
sikerül majd pótolni a pályán, hiszen
például a 33 rúgott gólunkból – a kapus
Szalayt leszámítva – ez a távozó négy
játékos 18 gólt szerzett. Gólerõsségük
mellett minden bizonnyal hiányozni
fog a játékkészsége, játék-intelligenciája is a kvartettnek, hiszen messze
nem megyei szintû játékosokról van
szó. A pótlásukra érkezõ játékosok nem
ismeretlenek a celli közönség elõtt, hiszen valamilyen szinten mindannyian
kötõdtek már korábban is az egyesülethez, vagy legalábbis a környékhez.
Kapus posztra tért vissza egy félév kihagyás után Tóth András (1985), aki
közel száz NB II-es és NB III-as mecs-

csen védte már a felnõtt csapat kapuját 2004 óta. Szintén egy rövid, féléves
kihagyás után jelentkezett ismét játékra Ambrus Attila (1991), aki 45 mecscset játszott már az elsõ csapatnál, igaz
még az NB III-ban. 47 celli meccsen és
5 gólon van túl a felnõttek között Gaál
Gyula (1990) is, aki szintén egy félévet
töltött máshol, jelesül a Kajárpéc csapatánál. Érdekesség, hogy októberben
még egymás ellen játszottak a GyõrMoson-Sopron megyei bajnokságban
Gyõri Gergellyel (1984), a következõ
érkezõvel, aki akkor a Szany színeiben
kétszer is betalált Gaálék hálójába.
Gyõri egyébként 2008 elsõ félévében
játszott 10 meccset celli mezben az NB
III-ban, akkor nem sikerült gólt lõnie,
most 9 megyei találattal érkezik vissza.
Az egyetlen érkezõ, aki még nem játszott Cellben, egyben a legközelebbrõl
érkezõ, Kemenesmagasiból teszi át
székhelyét, Döbrönte László (1988), aki
öt évet húzott ott le már. Ebben a szezonban 12 meccsen van túl és egy gólt
jegyez az alaphelyzetben inkább védekezõ középpályást játszó játékos. Nem
új szerzemény, de nagyon fontos, hogy
ismét egészséges és így bevethetõ lesz
Hegyi László, akinek a rutinjára, ha lehet, minden eddiginél nagyobb szükség van. Messze nem volt zavartalan a
felkészülés egyébként, a hosszan tartó
hideg idõ miatt több edzõmeccs is elmaradt, nem beszélve arról, hogy magukat az edzéseket sem lehetett zavartalanul megtartani. Az edzéslátogatás amúgy is egy kritikus pont, mert a
játékosok munkahelyi elfoglaltsága mi-

att ritka, amikor teljes csapattal lehet
gyakorolni. A helyzetkihasználás hatékonysága lehet a kulcsmomentum a
szezonban, edzõmeccseken háromszor
nyertünk 1–0-ra rengeteg kihagyott
helyzet mellett (Kemenesalja, Ugod,
Uraiújfalu), amikor több gólt sikerült
lõnünk, kikaptunk (Pápa U19 ellen 2–3,
Répcelak ellen 3–5), ami persze nem
azt jelenti, hogy a jövõben hiba lenne
arra törekedni, hogy kitömjük a soros
ellenfelünk hálóját. Összegezve: nem
lesz könnyû a szezon, de az út végén
már ott látszik egy kis csillogás, ezen
az úton lesz nagyon fontos a nyitó két
meccs a harmadik helyezett és az
egyetlen vereséget ránk mérõ Rábapaty ellen, majd a jelenleg második János háza otthonában. Szurkoljunk
együtt, segítsük együtt a csapatot!
»DOTTO

A CVSE TAVASZI MENETRENDJE
DÁTUM

03. 10. szombat
03. 17. szombat
03. 25. vasárnap
04. 01. vasárnap
04. 07. szombat
04. 15. vasárnap
04. 22. vasárnap
04. 29. vasárnap
05. 05. szombat
05. 13. vasárnap
05. 19. szombat
05. 27. vasárnap
06. 02. szombat
06. 09. szombat
06. 17. vasárnap

IDÕPONT

14.30
15.00
15.00
16.00
16.00
16.00
16.30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

MÉRKÕZÉS

CVSE-Rábapaty
Jánosháza-CVSE
CVSE-Tanakajd
Nádasd-CVSE
CVSE-Szentgotthárd
Kemenesmagasi-CVSE
CVSE-Bük
Uraiújfalu-CVSE
CVSE-Vép
Rum-CVSE
CVSE-Pecöl
Rábatótfalu-CVSE
CVSE-Kemenesalja
Kõszeg-CVSE
CVSE-Király SZE

Gyõzelemmel kezdték az évet a lányok
Tapolca – Celldömölki VSE-Vulkán fürdõ
22–31 (12-12). – Celldömölk, NBII-es nõi
kézilabda-mérkõzés, vezette: Bán-Farkas,
Miksó.
CVSE: BALOGH - Farkas A. 5, KAZÁRI 8, Németh 2, SZOMORKOVITS A. 6, VLASICH 2,
Gõcze 5/4. Csere: SZABÓ (kapus), Farkas B.
3, Füzfa, Szomorkovits L., Recse, Freiberger.
Edzõ: Salamonné Csótár Adrienn.

I M P R E S S Z U M
Új

»
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

A sorsolás szerint idegenben léptek volna
pályára a celliek, ám a tapolcai sportcsarnok foglaltsága miatt, Celldömölkön rendezték az összecsapást. Jól kezdett a listavezetõ CVSE, a folytatásban azonban kissé
kapkodóvá váltak. A támadásban elkövetett hibáknak köszönhetõen felzárkózott a
Tapolca, és fej-fej mellett haladtak a csapatok. A játékvezetõk ténykedése nem segítette elõ a sportszerû, élvezetes játékot,

ítéleteik – vagy sokszor azok hiánya – parázs hangulatúvá tették a mérkõzést. A kedélyek akkor kezdtek kissé lecsillapodni,
amikor a celli lányok egyre jobban elhúztak. A végjátékban már nem volt kérdéses
a két pont sorsa, és megérdemelt gyõzelmével a Celldömölk tovább õrzi vezetõ helyét a bajnoki tabellán.
Junior: 23-22 (12-10).

»CSUKA LÁSZLÓ

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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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

HIRDETMÉNY

Celldömölk Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévõ dr. Géfin tér 10. szám alatti épületben kialakításra került nyilvános WC üzemeltetésbe adás útján történõ hasznosítására. A városközpontban lévõ felújított
épületben kialakított nyilvános WC megközelítése a fedett
piac felõl történik.

Celldömölk Város Önkormányzata nyilvános árverésen értékesíteni kívánja a tulajdonában lévõ Celldömölk,
Temesvár u. 8. szám alatti 1156 m2 nagyságú területen
lévõ volt mentõállomás ingatlanát.
Az ingatlan kikiáltási ára: 9.000.000 Ft.
Licitlépcsõ mértéke: 100.000 Ft.
Licit idõpontja: 2012. március 27., kedd 10 óra.
Licit helye: Polgármesteri Hivatal Celldömölk emeleti tanácskozóterme.
Az ingatlan megtekinthetõ: telefonon történõ elõzetes
egyeztetés alapján munkanapokon 8-16 óráig
Az ingatlanra csak az licitálhat, aki az árverés megkezdése elõtt készpénzben 900.000 Ft-ot letéti díjként a Polgármesteri Hivatal pénztárába befizet. A letéti díj a vevõ
által fizetendõ vételárba beszámít, a többi résztvevõ számára az árverés befejezése után visszafizetésre kerül. Az
ingatlan tulajdonjogát a liciten résztvevõk közül az szerzi meg, aki a legmagasabb összegû vételár egy összegben való megfizetésére tesz ajánlatot. Az ajánlattevõ az
árverésen köteles bemutatni személyi igazolványát, illetve egyéni vállalkozói igazolványát, gazdasági társaság
esetén 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot. Az
árverés nyertesének feladata és költsége az adás-vételi
szerzõdés elkészíttetése, legkésõbb a licit idõpontját követõ 15 napon belül. A vételár kifizetése a szerzõdés
megkötését követõ 15 napon belül esedékes, ellenkezõ
esetben a befizetett letéti díjat elveszíti, és a licit eredménytelennek minõsül.
További felvilágosítás a 95/525-858-as illetve a 06
70/9343359-es telefonon kapható.

Az üzemeltetés feltételei:
• Bérleti (üzemeltetési) szerzõdés kezdete: 2012. június 1.,
idõtartama: 3 év.
• A pályázó vállalja, hogy bérleti szerzõdést köt a bérlet teljes idõtartamára, a bérleti díjat elõre megfizeti az önkormányzat részére a pályázati eljárás lezárását követõ 15 napon belül.
• Bérleti (üzemeltetési) díj mértéke bruttó 30.000 Ft, a mindenkori rezsiköltség megfizetése mellett.
• Kaució összege: bruttó 150.000 Ft.
• A létesítmény nyitva tartásának igazodnia kell a városközpontban lévõ nagyrendezvények idõtartamához (zárás
esetén), illetve csütörtöki és szombati napokon a piaci nyitva tartás kezdetéhez. A hét többi napján legalább 9-18 óra
között nyitva kell lennie.
• A használati díj összege nem haladhatja meg az alkalmankénti 100 Ft-ot.
Az ingatlan hasznosítására vonatkozó pályázatokat írásban a
Polgármesteri Hivatal vagyonkezelõjénél lehet leadni 2012.
március 28-án 11 óráig. Ekkor kerül sor a pályázatok felbontására. Több pályázó esetén licitet tartunk, ahol a magasabb
összegû kaució vállalása dönt.
A pályázatnak tartalmazni kell a pályázó nevét, címét, nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról, illetve azt,
hogy több pályázó esetén a liciten részt kíván-e venni.
További felvilágosítás a 06 70/451-5936, illetve a 06 70/
334-8337-es telefonon kapható.

VULKÁN GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDÕ
„Az emberi Élet lényege: átlényegülés a Materialitásból a Spirituálisba.”

Mitõl függ az egészségünk?
Szigetvári Zoltán
bioenergetikus és pszi-sebész
elõadása

március 16-án, pénteken 17 órától
a Vasvirág Hotelban

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

Szombati masszázsnapok
március 10-én, 24-én és 31-én:
frissítõ masszázst igénybevevõ fürdõvendégeink –
az aznapi szabad kapacitás erejéig – választhatnak ráadás szolgáltatásaink közül:
• infra szauna (30 perc), aromakabin (30 perc),
• sókamra (60 perc), gyógyvizes pezsgõfürdõ(20 perc).

Egész napos fürdõbelépõk 350 Ft-ért
•
•
•
•
•
•
•

Az Élet vezetõje, a Karma
A Tudat és a Lélek szerepe az egészségben
Mitõl alakul ki a betegég?
A Hit gyógyító ereje
A Lélek hatása a fizikai testre
Gyógyítás és gyógymódok
Bioenergetika és pszi-sebészet

Az elõadás ingyen látogatható
14

a víz világnapján, márc. 22-én, csütörtökön!

A fürdõ ünnepi nyitvatartása:
• márc.14. (szerda) 10.00–20.00
• márc.15. (csütörtök)–17. (szombat) 09.00–20.00

OTP SZÉP Kártya elfogadó hely!

A Kemenesvíz
Víziközmű Kft.-nek

2012. február 27-től
ügyfélszolgálati irodája nyílt
Celldömölk
Dr. Géfin Lajos tér 10. sz. alatt,

a Közösségi Ház épületében.
Az ügyfélszolgálatunk telefonszáma:

06 95/777-001
Várjuk kedves ügyfeleinket!
Ügyfélfogadási idő:
hétfő
8.00–15.30
csütörtök 8.00–15.30
péntek 8.00–15.30

Forint alapon – biztos alapon!
Húsvéti személyi kölcsön akció
a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
Celldömölki, Ostffyasszonyfai és Vönöcki
Kirendeltségeinél.
Maximális hitelösszeg: 2 millió Ft.
Kamata: évi 15%*.
500 ezer Ft-ig 1 napos ügyintézés.
Akciónk 2012. március 1-tõl
április 6-ig tart.

Nézzen be hozzánk – megéri!
Celldömölk I., Kossuth L. u.18. Telefon/Fax: 95/420-035 E-mail: celldomolk1@repcelaktksz.hu
Celldömölk II., Hegyi u. 1.Telefon/Fax: 95/420-507 E-mail: celldomolk2@repcelaktksz.hu
Ostffyasszonyfa, Kossuth L. u. 60.Telefon/Fax: 95/394-005 E-mail: ostffyasszonyfa@repcelaktksz.hu
Vönöck, Kossuth L. u. 69/b. Telefon/Fax: 95/485-010 E-mail: vonock@repcelaktksz.hu

*THM: 18,52% (2 millió Ft 5 évre).

