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A beruházás a város egészét fogja szolgálni
Európai Uniós forrásból – az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával – építenek szálláshelyeket a
Vulkán fürdõhöz kapcsolódva, illetve fejlesztik a létesítmény szolgáltatási lehetõségeit. A pályázati támogatást, 240
millió forintot szállodaépítésre, 95 millió
forintot egy négycsillagos kemping építésére, valamint 221 millió forintot
fürdõfejlesztésre az a 40 JUFA vendégházat üzemeltetõ Jugend- und Familiengästehäuser Holding GmbH leányvállalata, a JUFA Ungarn Kft. nyerte, melyet
2009-ben alapítottak azzal a céllal, hogy
erõsítsék a hosszú távú osztrák-magyar
turisztikai együttmûködést. A fejlesztésekrõl, az elképzelésekrõl kérdeztük
Fehér László polgármestert és Rudolf
Wiednert, a JUFA Ungarn Kft. ügyvezetõjét, a cég egyik tulajdonosát.
Fehér László: – Celldömölk Város Önkormányzata már évekkel ezelõtt felvette
az anyavállalattal, a JUFÁ-val a kapcsolatot. Õk eleinte csak szállodaépítésben
gondolkodtak, idõközben merült fel az
igény kemping építésére valamint fürdõfejlesztésre is. Az utóbbi projekt
megvalósításával a létesítmény egy
magasabb szolgáltatási fokozatot fog
képviselni. Tavaly a képviselõ-testület
zöld utat adott az uniós pályázatok beadására, és mindhárom projekt pozitív
elbírálásban részesült. A legutóbb beadott pályázat szerzõdését is aláírták
március végén. A következõ lépés,
hogy az önkormányzat a JUFA Ungarn
Kft.-vel egy közös céget alapít, melynek
51%-ban a város önkormányzata, 49%ban pedig a befektetõ lesz a tulajdonosa. A második félévtõl ez a gazdasági
társaság fogja üzemeltetni a létesítményt. Én, mint polgármester örülök
annak, hogy a jelenlegi gazdasági körülmények között a szállodalánc vezetése nem állt el eredeti elképzeléseitõl,
hanem vállalta a kockázatot, hogy szállodát, kempinget épít, sõt még egy komolyabb fejlesztést is végrehajt a
fürdõn.
»Milyen stádiumban van jelenleg a
fürdõ fejlesztése? – kérdeztük Rudolf
Wiednert, a JUFA Ungarn Kft. ügyvezetõjét:

– Eddig összesen három
pályázatot nyertünk: egyet
a szálloda, a másikat a
kemping építésére, a harmadikat pedig a fürdõ fejlesztésére, melyek támogatási szerzõdéseit a közelmúltban írtuk alá a Regionális Fejlesztési Ügynökségnél. Jelenleg az önkormányzattal dolgozzuk ki az üzemeltetésre vonatkozó részletes költségvetést. Az eredetileg tervezett idõponthoz
képest egy kis késésben vagyunk, hiszen változtak az elképzelések: a szálloda építésével kapcsolatban kevesebb
nagyobb (négyágyas) szobát terveztünk, ezt szeretnénk módosítani több
kisebb (kétágyas) szobára, hiszen úgy
tûnik, ezekre nagyobb igény mutatkozik. Most van folyamatban az eredeti
tervek átdolgozása.
»Mekkora a beruházás összköltsége?
– A pályázati források az építkezéseknek csak egy töredékét biztosítják, hiszen az összköltségvetésünk mintegy
2,2–2,3 milliárd forintra tehetõ. Éppen
ezért nyúlik a tervezési szakasz hoszszúra, hiszen szeretnénk mindent alaposan átgondolni, hogy megfelelõen ki
tudjuk elégíteni az igényeket.
»Mikorra tervezik a tényleges építkezést?
– Ha minden a tervek szerint halad, várhatóan a nyár közepén kezdjük meg az
építkezést. A három projekt közül a szálloda és a kemping építésének megkezdését júliusra tervezzük, a fürdõ fejlesztését pedig a strandszezon befejezése
után kezdenénk. A tervek szerint a
fürdõfejlesztés és a kemping kiépítése
2013 nyarára készül el, úgy tervezzük,
hogy a strandszezont már a kibõvült
szolgáltatási lehetõségekkel kezdenénk.
»Mekkora lesz a kemping befogadóképessége?
– Egy magas színvonalú, négycsillagos
kempinget terveztünk, mely 74 állóhellyel fog rendelkezni. Vendégeink
számára kora tavasztól késõ õszig szeretnénk kempingezési lehetõséget biztosítani.
»A fürdõ fejlesztéseit illetõen milyen új
szolgáltatásokat kínálnak majd?
– Megismerve a Vulkán
fürdõ jelenlegi szolgáltatásait, úgy véljük,
hogy most nagyon kevés lehetõség mutatkozik pihenésre. Éppen
ezért azt tûztük ki célul

a fejlesztésnél, hogy növeljük a pihenõhelyek számát. A wellness-szolgáltatások közül a szaunavilágot szeretnénk
jelentõsen bõvíteni és változatosabbá
tenni, helyet adva a finn, gõz-, infraszaunának, sókamrának. A szaunavilág
felett, az emeleten pihenõágyakat helyezünk el, kilátással a Ság hegyre. A
pihenõtereket összesen mintegy 300–
400 pihenõággyal bõvítjük majd. Ezen
felül fontosnak tartjuk, hogy – a különbözõ igényekhez alkalmazkodva – elkülönítsük a tereket: más ugyanis az
igénye egy kisgyermekes vagy többgyermekes családnak, és más igényekkel látogat hozzánk egy gyermektelen
házaspár. Éppen ezért a gyermekes
családoknak szeretnénk egy bébipancsolót építeni a fedett térben, és a
gyermekmedencéket elkülöníteni a
felnõttek számára kialakított pihenõterektõl. Az idõsebbekre illetve a pihenni
vágyókra gondolva bõvítjük a termálvizes medencét, illetve az uszodateret
megnövelve alakítunk ki további pihenõhelyeket. Ez a tér az egyes versenyek alkalmával jelen lévõ szurkolóknak is férõhelyet biztosít. A fürdõ a tizenévesek számára eddig nem nagyon
kínált szórakozási lehetõséget, az õ
számukra építünk egy óriáscsúszdát,
mely a fedett térbõl lesz megközelíthetõ, valamint szabadtéri hullámcsúszdát, és – mivel legtöbb kritika eddig az
élménymedencét érte a hideg vize miatt, azt napenergiával tervezzük fûteni.
Szeretnénk kiépíteni a nyári bejáratot
is, hogy a látogatóknak egyszerûbb legyen a fürdõ területére bejutniuk. Egy
komolyabb étkezde is az igények kielégítését szolgálja majd. A mi koncepciónk a városban megvalósuló turizmus
egészét lesz hivatott szolgálni, beleértve a vallási, a bor-, a horgászturizmust
is. Elképzeléseinket erõsíti az épülõ
Vulkán Látogatói Központ is. Azt szeretnénk, ha leendõ vendégeink minél
több kiegészítõ szolgáltatást igénybe
tudnának venni, ami magában foglalja
a kerékpározási, túrázási, lovaglási,
edzõtáborozási lehetõségeket is.
»LOSONCZ ANDREA
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Beiratkoztak a leendõ elsõs diákok Újra csobog a víz
Április 3–4-ére tûzte ki Celldömölk
Város képviselõ-testülete az általános
iskolai beíratások idõpontját. Az alapfokú oktatási intézményekben a tavalyinál több kisdiák kezdi meg tanulmányait a 2012/13-as tanévben.
Az elsõ évfolyamra történõ beiratkozás
elsõ napján hetven, jelenleg még óvodáskorú gyermek jelent meg a városi
iskolában, a második nap végére viszont kilencven fõre emelkedett az iskola anyaintézményébe jelentkezõk
száma – tudtuk meg Danka Adéltól, a
Városi Általános Iskola igazgatójától. Az
Alsósági tagintézményben 22 tanuló
kezdheti meg szeptembertõl általános
iskolai tanulmányait, míg a Kenyeri
tagintézményben hat diák lett regisztrálva a megadott napokon.
A tavalyi évhez képest a Szent Benedek Katolikus Általános Iskolába jelentkezõk száma is megnövekedett, szeptembertõl 46 diák foglalhatja el az elsõ
osztályosok termeit. Habár kezdetek-

ben egyosztályos rendszerre rendezkedett be az iskola, de a megnövekedett
létszám alapján a következõ tanév elejétõl ismételten két elsõ osztály fog elindulni – osztotta meg velünk Czupor
Attila iskolaigazgató.
A Városi Óvoda falai közül 108 tanköteles gyermek kerül ki szeptembertõl a
nagycsoportos ovisok körébõl. A Vörösmarty úti tagóvodából 44 fõ, a Koptik
úti tagóvodából 43 fõ, az alsósági tagóvodából pedig 21 kisgyermek kezdheti meg alapfokú tanulmányait a következõ tanévtõl. Az óvodából kikerült
gyermekek helye nem marad üres, hiszen március 26-án és 27-én itt is
megtörténtek a beiratkozások. Az óvodavezetõ, Gasztonyiné Fódi Zita elmondta, hogy a beiratkozás napjain a
Vörösmarty óvodába 37, a Koptik úti
óvodába 35, míg az alsósági tagóvodába 17 kisgyermeket írattak be a szülõk,
mely csoportbontás tekintetében ideálisnak tekinthetõ.
»VAJDA ZSUZSA

HPV-oltás a megelõzés érdekében
A Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása az elõzõ évekhez
hasonlóan, idén is támogatja a HPV-oltás
prevenciós program folytatását.
A program keretében a kistérség a 13 éves korosztály – így az 1999. január 1. és
1999. december 31-e között született leány- és fiúgyermekek – számára biztosít
jelentõs támogatást a négykomponensû
védõoltás beadatásához. A HPV-oltás a

humán papillómavírus okozta daganatos
megbetegedések, valamint a nemi szerveken jelentkezõ külsõ szemölcsök megelõzését szolgálja. Az oltóanyag nemcsak
a lányoknak, hanem a fiúknak is javasolt,
mivel a férfiak is veszélyeztetettnek számítanak a vírusfertõzés szempontjából. A
prevenció három oltóanyagból áll, amihez a gyógyszerforgalmazó cég oltásonként 17 900 forintért biztosítja a kedvez-

A tavasz beköszöntével városunk
szökõkútjai is mûködésnek indultak. A
téli, fagyvédelmi burkolatok eltávolítása után, április negyedikén helyezték
üzembe a Szentháromság téri szökõkutat. A városközpontban kialakított látványosság magasba szökõ vízsugarait a
próbaüzemeltetés idején, tavaly novemberben csodálhatták meg elõször a
járókelõk. A szökõkút csobogását délelõtt kilenc órától este kilenc óráig él»VZS
vezhetik a térre látogatók.
ményt, így a védõoltás összköltsége bruttó 53 700 forint. A vakcinát egyharmadegyharmad arányban a többcélú társulás,
illetve a helyi önkormányzat biztosítja,
így a szülõkre az oltóanyag további egyharmad része jut, ami jelentõs kedvezményt jelent számukra. Azoknál a településeknél, ahol a képviselõ-testület pozitív
választ adott, az érintett korosztály szüleit a többcélú társulás tájékoztató levélben
értesíti a HPV-oltás beadatásának támogatásáról, illetve annak fontosságáról.

»VZS

MSZP sajtótájékoztató Dr. Nemény Andrással
„A Magyar Szocialista Párt Vas Megyei
Szövetsége a közelmúltban tartotta
tisztújító megyei küldöttgyûlését” –
hangzott el a sajtótájékoztatón, ahol
Fehér László polgármester, az MSZP
Kemenesaljai Szervezetének elnöke
mutatta be az MSZP megyei vezetõségének tagjait. A szocialisták megyei elnöke ismételten Dr. Nemény András
lett, alelnöknek pedig Szabó Lajost választotta a küldöttgyûlés. A városunkban lezajlott dinamikus fejlõdéseket
összegezte, illetve a folytatásra irányuló szándékát fejtette ki Szabó Lajos
megyei alelnök, akinek érdeme fûzõdik a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár épületének felújításához is. A fejlesztésekre Nemény András
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is kitért a sajtótájékoztatón, aki az
MSZP fejlesztéspolitikai kabinetvezetõjeként célul tûzte ki az országban
lezajlott, illetve folyamatban lévõ fejlesztések feltárását, összegzését. Meglátása szerint hazánkban jelenleg nin-

csenek új fejlesztések, a megkezdettek
pedig már befejezõdtek. Az erre szánt
költségvetési forrásokban megtorpanás
érezhetõ, mely részben a rossz gazdálkodásnak köszönhetõ. Elmondása szerint ma Magyarországon nincsen jó fejlesztési stratégia, hiszen az Európai
Uniós források elapadtak, a kohéziós
alap forrásait befagyasztották. A sajtótájékoztatón a járások kialakításáról
szóló törvény is szóba került, melynek
értelmében január elsejétõl országszerte létrejönnek a járási hivatalok. Az
önkormányzati rendszer átalakítása jelenleg számos bizonytalanságot vet fel,
mely több aktuálpolitikai kérdést is
magában hordoz.
»VZS
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Új külsõt nyert a Városi Általános Iskola alsó tagozatos épülete
Finisbe érkeztek a Városi Általános
Iskola alsó tagozatos épületének homlokzat-felújítási munkálatai. A beruházás közel 24 millió forint összköltséggel
valósulhatott meg, melyhez Celldömölk Város Önkormányzata 79%-os,
azaz 19 millió forint értékû pályázati
támogatást nyert el. A belügyminisztériumi támogatással megvalósuló fejlesztések során megtörtént a nyílászárók cseréje, a homlokzatszigetelés, de
a színezés és bádogozás sem maradt ki
a rekonstrukciós ütemtervbõl. Az intézmény megújult arculatának nemcsak
esztétikai értéke van, hiszen a beruházás energetikai szempontból is nagy
elõrelépést jelent. Az épület a korszerûsítésnek köszönhetõen modern, XXI.
századi iskolaépületté alakult át.
»VZS

Tíz hónap, ötvenkét program
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár a tavalyi évben száz százalékos pályázati támogatással 34 millió
715 ezer forintot nyert „A Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár szabadidõs tevékenységeket megvalósító
programja a térség egyes nevelési-oktatási intézményeiben” címen a TÁMOP
3.2.11 támogatási rendszerében. Az
Európai Unió támogatásával létrejövõ
projekt vezetõje a mûvelõdési központ,
a következõ partnerekkel kiegészülve:
Celldömölki Városi Általános Iskola,
Városi Óvoda, Szent Benedek Katolikus
Általános Iskola, Ádám Jenõ Zeneiskola
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
és a szombathelyi Aranyhíd Nevelési–
Oktatási Integrációs Központ. Pálné Horváth Mária, a KMKK igazgatója elmondta, hogy a tavaly július elsején indult
projekt kezdeteként, a nyári idõszakban
több közösségi programot is megvalósítottak. Ezek közé tartoznak a különféle, nagy sikerrel zajlott táborok: a népzene és néptánc jegyében lebonyolított
hagyományõrzõ tábor, a Magtár képzõmûvésztábor, az õrségi kerékpártúra,
valamint a német nyelvi tábor. A pályázatba beépítve került megrendezésre a közelmúltban a minden évben a
költészet napjához kapcsolódó Dukai
Takách Judit versmondó verseny is. A
már lezajlott eseményeken túl folya-

matban levõ programokról szólva az intézményvezetõ a következõkrõl számolt be: „A mûvelõdési központ szakköri-közösségi életét fellendítõ kezdeményezéssel a már bejáratott különféle szakköreinken (tánc, makettépítõ, fafaragó és díszítõmûvész szakkörök) túl
havonta kínálunk táncházat, idõnként
játszóházat és kézmûves mûhelyt is az
érdeklõdõk számára. Mindezeken túl
még számos lehetõség kínálkozik, ami
túlmutat eddigi tevékenységeinken, és
a pályázatnak köszönhetõen meg tudjuk valósítani. Ezek közé tartozik a
Kandi média szakkör, az írásbeli és szóbeli fordulóból álló „Más-kép másképp”
címen zajló helytörténeti vetélkedõ, va-

lamint a Kemenesalja kulturális értékeinek megismerésére szolgáló Kul-túrák
elnevezésû program. Összességében a
projekt idõtartamának tíz hónapja alatt
több, mint félszáz érdekes és színes
programot valósítunk meg partnereink
bevonásával a szabadidõ értelmes eltöltése és az esélyegyenlõség szellemében. A június 30-án véget érõ projektünkben jelentõs szerep jut a közösségépítésnek, a szabadidõs tevékenységi formák kiteljesítésének, az ifjúság
sokoldalú mûvészeti nevelésének, a tehetséggondozásnak,
az
esélyegyenlõségnek és szolidaritásnak egyaránt.”
»REINER ANITA
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Demegil Bt. – A tankönyvellátástól az iskolaszövetkezetig
A Demegil Bt. évek óta családi vállalkozásként van jelen a tankönyvpiacon,
de tevékenységi köre messze túlmutat
a tankönyvellátáshoz kapcsolódó feladatokon. A cég profiljához tartozik a
papíráru és kreatív termékek árusítása
is, ugyanakkor egy iskolaszövetkezet is
mûködik az irányítása alatt, DemegilDiák Iskolaszövetkezet néven. A vállalkozás egyes ágazataihoz Gaál Dezsõ, a
Demegil Bt. ügyvezetõ igazgatója adott
útmutatást.

»Milyen elõzményei voltak a Demegil
Bt.-nek?
– A Demegil Bt. tizenegy éves múltra tekint vissza, a cég 2001-ben családi vállalkozásként jött létre. Az alapítást megelõzõen, 1994-tõl egy tankönyvkiadással foglalkozó vállalkozás ügyvezetõjeként dolgoztam, feleségem ugyanennél
a cégnél pénzügyi feladatokat látott el.
A Demegil Bt. megalakulása után, kezdetben párhuzamosan dolgoztunk
mindkét cégnél, majd saját lábra álltunk, és 2001-tõl feleségemmel, Gaálné
Somogyi Ilonával közösen vezetjük a
társaságot.
»Mi a vállalkozás fõ profilja?
– Fõ tevékenységi körünk az alap- és
középfokú oktatási intézmények tankönyvekkel való ellátása. Az ellátás
számunkra azt jelenti, hogy minden
olyan feladatot elvégzünk, melyet a
tankönyvellátás egésze megkíván. Öszszefogjuk az iskolák által megrendelt
tankönyveket, melyeknek kiszállítását,
számlázását is biztosítjuk, vállalva a
fennmaradó tankönyvek visszavételét
és a pótrendelések teljesítését is az év
egészére kiterjedõen. Kezdetben Celldömölk és környékén vállaltunk közvetítõ szerepet az iskolák és kiadók között, mára viszont szélesebb körben
biztosítjuk a megrendelések teljesítését. Vas megye határait átlépve, tankönyvellátási tevékenységünk kiterjed
Veszprém, Gyõr–Moson–Sopron és Zala
megye területére is. Jelenleg 180 oktatási intézmény teljes tankönyvellátását
biztosítja a cégünk, mely több mint
száz kiadóval áll folyamatos kapcsolatban az ország egész területén. Örömmel konstatálhatom, hogy jó pár éve
kiérdemeltük az iskolák bizalmát és új
partnerek is keresnek minket.
»Hogyan kapcsolódik a céghez a TAPAJA üzlet?
– Az üzlet a vállalkozás megalapításával egyidõs, a tankönyvellátással párhuzamosan a kezdetektõl mûködtetjük
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a boltot. A TAPAJA üzletben megtalálható termékek palettája – ahogy a név
is mutatja, TAnkönyv, PApír és írószer,
JÁték – három témakör köré szervezõdik. Az üzlet polcain megtalálható
vagy megrendelhetõ minden olyan
tankönyv, segédkönyv, amely a közoktatásban használatos. Mindezek mellett nyelvkönyvek, gyermekeknek szóló mesekönyvek, foglalkoztatók, készség- és képességfejlesztõk, illetve logopédiai kiadványok is fellelhetõk a
gyûjteményben. A papír-, írószer részlegen kaphatók a mindennapi életben
szükséges papírtermékek, író- és irodaszerek, valamint egyes nyomtatványok
is. A környéken és a városban egyedüliként árusítunk legnagyobb termékkínálattal kreatív hobby termékeket.
»Honnan ered a De-Diák Iskolaszövetkezet létrehozásának ötlete?
– A Demegil-Diák Iskolaszövetkezet létrehozását az alapító cég több mint tízéves iskolai kapcsolata elõzte meg.
Ahogy azt korábban említette, a Demegil Bt. alaptevékenysége az iskolák
tankönyvellátásához kapcsolódik, beleértve a megrendelések lebonyolítását
és a kiszállítást is. Mivel ez a folyamat
nem egyszerû feladat, ezért évek óta a
diákok bevonásával végeztük ezt a
munkát. Diákjaink hozzáállása és kérése késztetett bennünket arra, hogy a
továbbiakban saját iskolaszövetkezet
létrehozásával folytassuk a tankönyvellátáshoz kapcsolódó feladatok teljesítését. Másik ok pedig, hogy lehetõséget biztosítsunk más diákok számára is
a munkavégzésben. Ehhez folyamatosan keressük a helyi és környékbeli
vállalkozásokat, bízva a sikeres együttmûködésben. Az iskolaszövetkezet alapítása oktatási intézményhez kötött,
ami szövetkezetünk esetében tényle-

gesen fennálló iskolai
kapcsolat alapján valósult
meg. Befogadó intézményünk az Ádám Jenõ
Zeneiskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
lett, melyet lehetõség
sze rint minden évben
igyekszünk támogatni. A
De-Diák Iskolaszövetkezetet alaposan megtervezett keretek között, 2011
májusában hoztuk létre,
közvetítõ szerepet vállalva a diákok és a munkát
ajánló cégek között. Bízunk az elvégzett munka
minõségében, és a korrekt kapcsolatokban, hiszen a két tényezõ együttesen eredményezheti az iskolaszövetkezet mûködésének sikerességét, beleértve a diákok és a munkáltatók elégedettségét is.
»Mi a tapasztalat a munkát vállaló diákok jelentkezését illetõen?
– Minden diák más-más indíttatásból,
ugyanakkor valós okból jelentkezik a
szövetkezet tagságába. A pénzszerzési
lehetõség biztosítása mellett nem feledkezhetünk meg arról a tényrõl sem,
hogy sok tanuló rá is kényszerül a
munkavégzésre. Természetesen a nyári idõszakban nagyobb érdeklõdés mutatkozik a diákmunka iránt, évközben
elsõsorban a fõiskolások illetve egyetemisták keresik a tanulás mellett elvégezhetõ munkalehetõségeket. A
pénzkereseti lehetõség mellett rengeteg tapasztalat és szakmai gyakorlat
szerezhetõ az adott munkavégzés területén, melyek a tanulmányok befejezése után a munkaerõ-piacon is kamatoztathatók.
»VZS

Kedves Olvasóink!
A cikkel kapcsolatban felteszünk
egy kérdést lapunk valamelyik oldalán. A helyes választ beküldõk
között egy db ajándékcsomagot
sorsolunk ki a Demegil Bt. felajánlásából.
Beküldési határidõ: 2012. április 27.
Címünk: ujkemenesalja@cell do molk.hu, vagy Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár, II. emelet 9. számú iroda (Dr. Géfin tér 1.)

Új Kemenesalja » 2012. 04. 20.

» PORTRÉ

„Fontos, hogy ne csak kapjunk, hanem adjunk is!”
Homlok Zsolt, a Swietelsky Vasúttechnika Kft. ügyvezetõ igazgatója a „Vas
Megye Gazdaságáért Díjat” vehette át
a Vas Megyei Közgyûlés március 29-ei
ülésén. Az elismerést a Vas Megyei
Közgyûlés elnöke, Kovács Ferenc adományozta az ügyvezetõnek, a megye
fejlõdését elõsegítõ kimagasló munkájáért. Beszélgetésünk apropójául e jeles esemény szolgált.

»Hogyan került kapcsolatba a vasútépítési szakmával?
– Nekem szó szerint a gyermekkori álmom vált valóra, mindig is ezzel akartam foglalkozni. Középiskolai tanulmányaimat Szombathelyen, a Hevesi Ákos
Szakközépiskolában végeztem földmérõként. Egyértelmû volt számomra,
hogy ezen a vonalon képzem magam
tovább, ezért is jelentkeztem a Széchenyi István Mûszaki Fõiskola vasútépítési szakára.
»Pályakezdõként hol tudott elhelyezkedni?
– Mint mindenkinek, úgy nekem is végig kellett járnom a szakmai ranglétrát.
A MÁV Zalaegerszegi Pályafenntartási
Fõnökségénél kezdtem el dolgozni,
ahol fõleg adminisztratív feladatokat
bíztak rám. Mivel a szakmától és a
gyakorlattól messze volt ez a terület,
ezért átkértem magam a MÁV szervezetén belül a Pápai Pályafenntartási
Fõnökséghez, azon belül Celldömölkre.
A szakaszmérnöki vizsga elvégzése
után olyan beosztásba kerültem, amely
már nemcsak üzemeltetés volt, hanem
egy kicsit építés is, így közelebb kerülhettem a szakmámhoz. A nagy lehetõség 1995–96-ban jött; akkor volt a
MÁV-nak egy IC-programja, amelyben
az InterCity vonatok közlekedéséhez
szükséges pályafelújításokat végezték.
Ekkor bízták rám a Porpác–Csornai vonalak felújításának lebonyolítását és kivitelezését.
»Milyen út vezetett a Swietelsky Vasúttechnika Kft. ügyvezetõ igazgatói posztjához?
– A vasúti pályaépítéssel a Mávépcell
Kft.-nél kerültem szorosabb kapcsolatba. Szerencsésnek érzem magam, mi-

vel olyan szakemberekkel dolgozhattam együtt, akiktõl nagyon sok mindent tanultam, a belsõ késztetés és a
külsõ környezet együttesen segített a
vezetõvé váláshoz. Miután szûkült a piac, egy magyar magánvállalkozóhoz, a
Hoffman Építõipari Részvénytársasághoz csatlakoztam, mellyel egy hosszú
idõszak vette kezdetét. A cég mélyépítéssel foglalkozott, így ez a terület szinte teljesen idegen volt a vasúti szakmától, de szívesen vágtam bele, hiszen
mindig is szerettem a kihívásokat. A
szervezetben mûszaki vezetõ ként
kezdtem, a szakmai ranglétrát végigjárva, 2006-tól dolgoztam a társaság
vezérigazgatójaként. A Swietelsky Vasúttechnika Kft. 2009-ben keresett magyar operatív ügyvezetõt a cég osztrák
ügyvezetõje mellé, az itteni me nedzsmenthez társulva. 2010-tõl lettem a társaság ügyvezetõ igazgatója.
»A vasútépítési beruházások mellett a
megye építõipari kivitelezési teljesítményeiben is jelentõs szerepet vállal a
Swietelsky Vasúttechnika Kft. Celldömölkre vonatkozóan. Milyen területen
jelent meg eddig a cég kivitelezõként?
– Celldömölk mindig is közel állt a szívünkhöz, mert a várost az otthonunknak tekintjük. Jogelõdünk, a Mávépcell
Kft. 1993-ban alakult meg a MÁV egyik
területi építési fõnökségébõl, mely az
1950-es évek eleje óta Celldömölkön
mûködött, és rengeteg embernek adott
munkát. Vállalatunknak fontos, hogy ne
csak a gazdaságban, hanem az élet
más területén is helyt álljon, ezért elengedhetetlen, hogy ne csak kapjunk,
hanem adjunk is. A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár, a Városháza építése, a mozi valamint az óvo-

daprojekt kivitelezése fûzõdik a társaság nevéhez.
»Vezetõként nagy gondot fordít tehetséges fiatalok segítésére is. Mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a celldömölki asztalitenisz csapatnak aktív
támogatója a cég…
– A sport fontos része az életünknek,
hiszen fegyelemre tanít bennünket,
amire az élet során nagy szükség van.
Szeretünk olyanok mellé állni, akik törekednek a sikerre, mint például a celldömölki asztaliteniszezõk csapata, akik
a közelmúltban harmadszor kerültek a
bajnoki táblázat élére. A celldömölki
pingpong csapattal folyamatos kapcsolat volt már korábban is, az elõdök
nyomdokaiba lépve továbbra is támogatni kívánjuk a csapatot. De nemcsak
bajnokokat szeretünk patronálni, hanem olyan sportágak mögé is szívesen
állunk, ahol az utánpótlás a cél.
»Mit jelent az Ön számára a „Vas
Megye Gazdaságáért Díj”?
– Akár közhely is lehetne, de én komolyan azt gondolom, hogy ez a díj nem
egy személynek szól, hanem a Swietelsky Vasúttechnika Kft.-nél dolgozó
kollégáimnak is, akik megfelelõ szakértelemmel és hozzáállással végzik a
feladataikat. Nem hiszem, hogy vannak egyéni sikerek csapat nélkül. Fontos, hogy egy adott célt a vezetõ ne
csak meg tudjon fogalmazni, hanem a
cél mögé a beosztottait is fel tudja sorakoztatni. Ha úgy vesszük, a vasút
egyértelmû példát mutat: akkor tudunk
sikert elérni, akkor tudunk elõrejutni,
ha együtt, a kijelölt pályán haladunk.
»Milyen vezetõi hitvallást tart szem
elõtt?
– A vezetõi hitvallásom, sõt, az egész
eddigi pályafutásom az új szemlélet és
a konvencionális szakmai értékek öszszehangolásán alapszik. Úgy vélem,
hogy egy vezetõnek mindig készen kell
állni a megújulásra, új irányok megfogalmazására a vállalat, illetve kollégái
számára. A motiváció és a példamutatás is kulcsfontosságú számomra; ezeknek az értékeknek nemcsak szavakban,
tettekben is meg kell mutatkozniuk.
»VAJDA ZSUZSA
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Intarzia: a furnérdarabok különleges mintája
Különleges kiállítás nyílt a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár galériáján március 30-án. A tárlat az Intarziakészítõk Országos Egyesülete tagjainak
legjobb munkáit gyûjtötte egy csokorba.
A megnyitó elején Pálné Horváth Mária
köszöntötte a megjelent alkotókat és
vendégeket, az esemény zenei aláfestésérõl az Ádám Jenõ Zeneiskola növendékei gondoskodtak. Az intarziagyûjteményt Torjay Valter festõmûvész, mûvészettörténész ajánlotta a közönség figyelmébe: „Az intarziakészítés egy õsi
mesterség, melyet már az ókori görögök és bizánciak is ismertek. Az elsõ
igényes, képszerû intarziák a gótika idején jelentek meg, melyek a reneszánsz
korában tovább gyarapodtak. A hullámvölgyekbõl kikerülve az 1900-as évek
elején, a szecesszióban volt egy újabb
virágzása. Kezdetben a bútormûvesség

egy különleges díszítõ technikája volt,
majd önálló képi formává vált.” Az intarziakészítés egy különleges technika,
melynek lényege, hogy készítõje különbözõ színû furnérlemezekbõl, vagyis
milliméter vékonyságú hántolt falapokból tetszõleges mintát állít össze. Mindehhez idõre, türelemre, precizitásra és
nem utolsó sorban fantáziára van szükség. A tárlat megnyitóján Kránitzné Rikker Ildikó, az Intarziakészítõk Országos
Egyesületének elnöke mutatta be az
egyesületet, mely 2007-ben civil kezdeményezésre alakult meg Téten. Tagjaik
között amatõr és profi alkotók egyaránt
megtalálhatók. Az alkotások témája a
tájképektõl a szakrális ábrázolásig terjed, de reneszánsz adaptációk is találhatóak a repertoárban. A kiállítás április
24-éig látogatható.
»VZS

Versmondó verseny Kemenesalja költõnõjének tiszteletére
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár a Dukai Takách Judit Játékszín
Alapítvánnyal karöltve már több, mint
egy évtizede rendezi meg a költõnõ
nevével fémjelzett versmondó versenyt. Az idei évi megmérettetésre április 13-án várták a jelentkezõket.

ban volt több jelentkezõ, a tizennégy év
felettiek között pedig egy szépkorú is
megmérettette magát. A verselõknek
két fordulóban kellett választott költeményeiket elõadni, így az elsõ körben
minden résztvevõnek egy Dukai Takách
Judit verset volt kötelezõ bemutatni,
míg a második körben egy szabadon
választható, ma élõ kortárs költõtõl
származó verssel szerepeltek a szavalók. A magyar költészet kincsestárából
válogatott darabok meghallgatása után
a zsûri a következõ ítéletet hozta:
1. Novák Fanni Mónika (Városi Általános Iskola, 6. osztály); 2. Kraszni Karina

(Ostffyasszonyfa, Petõfi Sándor ÁMK, 7.
osztály); 3. Tóth Regina (Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképzõ Iskola, 8.
osztály).
Különdíjat kaptak: Baráth Kata (Városi
Általános Iskola, 7. osztály) és Horváth
Panna (Gárdonyi Géza Általános Iskola,
Sárvár, 4. osztály).
A legidõsebb versenyzõnek járó különdíjat Boros Béláné Irma néni (Répcelak,
88 éves), a legfiatalabb versenyzõnek
járó különdíjat pedig Sarlós Amina
(Szent Benedek Katolikus Általános Iskola, 1. osztály) érdemelte ki.
»REINER ANITA

Változatos kiállítási anyag textilekbõl

gozottság jellemzõ. A kiállítási anyagot
azonban nemcsak Bartók Béla mûvészete
ihlette, hiszen a textilképeken irodalmi
gyökerek is felfedezhetõk. A tárlat sokszínûségére és sokoldalúságára Horváth Mária
hívta fel a megnyitón megjelentek figyelmét. Minden egyes alkotás önálló jelentéstartalommal bír, a színek és anyagok kavalkádjában a mûvész lelke és kifinomult
technikai tudása teremt harmóniát. A képeken az alkotói folyamat szeretete köszön
vissza, a textúrák a mûvészet síkjára emelik az ábrázolást és a mögötte felsejlõ szimbolikus üzenetet. Az esztétikai élményekben bõvelkedõ tárlat május 2-ig tekinthetõ
meg a fürdõ konferenciatermében.
»VZS

A költészet napja alkalmából meghirdetett rendezvény kezdetén Bene Csilla, a
Dukai Takách Judit Játékszín Alapítvány
kuratóriumának titkára köszöntötte a
versenyzõket és kísérõiket, majd csaknem húsz induló állt a négytagú zsûri
elé. A tizennégy év alattiak kategóriájá-

Bartók címmel nyílt textilkiállítás április negyedikén a Vulkán Gyógy- és Élményfürdõ
konferenciatermében. Az egyedi kivitelezésû, szemet gyönyörködtetõ faliképek dr.
Petõcz Miklósné textilmûvész keze nyomát
hordozzák. A kiállítás megnyitóján Bakó
István, a fürdõt üzemeltetõ Városgondnokság igazgatója köszöntötte a megjelenteket, majd az Ádám Jenõ Zeneiskola gitárzenekara növelte az alkotások szellemi értékét. P. Szabó Márta alkotásain keresztül a
mûvészet érinti meg a tárlatlátogatót, hiszen a hagyományos értelemben vett textil szimbolikus jelentésében tükrözõdik viszsza a képeken. A filc, a vászon, a selyem és
a hímzõfonal is alapja lehet egy-egy remekmûnek. A kiállított mûvek középpontjában Bartók Béla mûvei nyomán készült
textilképek állnak, melyek sajátos formavi-
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lágban mutatják be a zeneszerzõ mûveit. A
Csodálatos mandarin, A kékszakállú herceg
vára, valamint A fából faragot királyfi egyegy jelenete is megelevenedik a textilek
sokaságában, melyekre az aprólékos kidol-

Kérdésünk: Mit jelent a TAPAJA elnevezés?
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» PROGRAMAJÁNLÓ
• április 27. (péntek) 15.00 óra – „Máskép másképp” – helytörténeti vetélkedõ
diákoknak. Helyszín: KMKK elõcsarnok.
• április 27. (péntek) 18.00 óra – Torjay
Valter festõmûvész, mûvészettörténész
alkotásaiból összeállított tárlat megnyitója. Helyszín: KMKK galéria.
• április 29. (vasárnap) – Bárdos Fesztivál – kórustalálkozó Celldömölkön
11.00 óra Ünnepi hangverseny a római
katolikus kegytemplomban
15.00 óra Kórustalálkozó. Fellépnek: Liszt
Ferenc Vegyeskar (Celldömölk), Apáti
Capella Kórus (Zalaapáti), Városi Vegyeskar
(Szentgotthárd), Schola Catolika (Sárbogárd). Helyszín: KMKK galériája
• április 30. (hétfõ) 20.00–02.00 óra –
Retro-party – a 60-as, 70-es, 80-as évek
slágerei. Zenél: a Koktél duó, DJ. Höme.
Belépõjegy: 1000 Ft (sör, virsli, zsíros kenyér). Tombola. Helyszín: KMKK elõcsarnok. Jelentkezés és információ: Lónainé
Kondics Zsuzsanna (95/779-302).
• május 1. (kedd) 15.00–22.00 óra
VÁROSI MAJÁLIS – Fellépnek: a város iskoláinak diákjai és a mûvelõdési központ
mûvészeti csoportjai.
19.00 óra Kökény Attila – énekes mûsora
20.00–22.00 óra Utcabál – zenél: a Fény
együttes.

» MÛVELÕDÉS

Kreatív fajátékok, nemcsak gyerekeknek
Kreatív fajátékok tucatja lepte el április 3-án a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár galériáját. A logikai gondolkodást mozgósító tarka játékokat kortól és nemtõl függetlenül bárki kézbe vehette, a helyi iskolásokat
alaposan megdolgoztatta a feladványok megoldása. Az osztályok egymást váltva érkeztek a mûvelõdési
központba, a fejtörõ játékok kézrõl
kézre jártak a gyerekek között. A színes kirakók Linka Sándor intarziakészítõ és fajáték-tervezõ keze munkáját
dicsérik, az ötletgazdag játékok gyökere gazdag családi múltra tekint vissza.
Az alkotó már ötéves korában rabja
volt a sakknak, mely a logikai képességeket fejlesztve megköveteli, hogy a
játékos jó pár lépéssel elõre gondolkodjon a sakktáblán. A fajáték-tervezõ
elmondása szerint az általa kivitelezett
logikai feladványok a matematika és
fizika tárgyakkal barátságban állók figyelmét kötik le leginkább. A laikus
szemlélõnek látszólag egyszerûnek
tûnhet az elemek párosítása, mely a
mozaikhoz hasonlítható leginkább. Az
észbontó fajátékokat kézbe véve viszont hamar rájövünk, hogy nem is
olyan könnyû megbirkózni a feladattal.
A formák sokaságában valamennyi

Versünnep a Nádiverebekkel
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár a Költészet napjához kapcsolódóan Versünnep címmel rendezett
programsorozatot április 13-án. Ennek
egyik eleme a Nádiverebek együttes
koncertje volt.
A gyerekeknek kellemes szórakozást
nyújtó Nádiverebek egészen fiatal
együttes, a négytagú zenekar 2006
õszén alakult. Elõadásaik során elsõsorban énekelt verseket hallhat tõlük közönségük, de szívesen elevenítik fel a
régi korok hangulatát is reneszánsz estekkel, népi dallamokkal. Repertoárjukban gyerekeknek és felnõtteknek szó-

» APRÓHIRDETÉS
Celldömölk–Alsóságon Hegyi u. 32.
gázkonvektoros családi ház eladó.
Tel: 06 70/334-6982.

ló mûsorok egyaránt szerepelnek. Az
együttes vezetõje, Schuller Henriette
évek óta szervez jótékonysági esteket
Sárváron, és egy ilyen alkalommal néhány társával összefogva kezdett el
megzenésített verseket játszani. Ezután
sorra jöttek a felkérések, és kezdetben
saját nevükön játszottak az alkalmi
csoport tagjai, majd Szilágyi Domokos
Nádiverebek címû verse jó névadónak
bizonyult. A 20. század költõi: Weöres
Sándor, József Attila, Kosztolányi Dezsõ,
Szabó Lõrinc, Szilágyi Domokos versei
mellett pár évvel ezelõtt a közelmúltban elhunyt költõ-tanár Balogh József
egyik versét is megzenésítették. A

mértani forma – így a hatszög, a téglalap és a háromszög is – feltûnik. Az
elemek összeillesztése során nemcsak
a formáknak kell passzolniuk, hanem a
színeknek is megfelelõ helyre kell kerülniük a játék végén. Az ötletgazda
alaposan megtervezte a mozaikok öszszeillesztésének sajátos módját, mely
kicsit sem kíméli a logikai gondolkodást. Az érdekes fajátékok nemcsak a
gyerekek figyelmét kötik le, a felnõtteknek is ugyanolyan élvezetet nyújt
egy-egy tálcás kirakó megoldása.
»VZS
mûvelõdési központban bemutatott
koncert egy megyejáró turné állomása
volt, melynek keretében az olvasásnépszerûsítõ Márai-programban szereplõ költõk megzenésített versei
hangzottak el, így egyebek mellett
Weöres Sándor, József Attila, Kányádi
Sándor, Szilágyi Domokos költemények
csendültek fel a négytagú együttes
elõadásában. A zenekar különleges
hangzását a három különbözõ karakterû nõi hang találkozása adja, kiegészülve a sokféle hangszer harmonikus
kíséretével. Így az ének mellett az ütõhangszerek, gitár, furulya, hegedû játszanak szerepet, de a kevésbé ismert
buzuki és mandolin hangjai is felbukkannak a mûsorszámokban.
»REINER ANITA

A bobai Napsugár Általános Iskola által meghirdetett
rajzpályázat nyertesei
Az alsósok kategóriájában: 1. Gasparics
Laura 4. o. (Celld. Városi Ált. Iskola, Alsósági
Tagiskola); 2. Horváth Kitti 2. a. (Ált. Iskola,
Vasvár); 3. Gerencsér Orsolya 2. a. (Ált.
Iskola, Vasvár); Különdíj: Papp Dorottya 1.
o. (Szent Benedek Kat. Ált. Isk., Celldömölk)
Felsõsök kategóriájában: 1. Herczeg Dalma

8. o. (Celld. Városi Ált. Iskola, Alsósági Tagiskola); 2. Burján Bernadett 8. o. (Napsugár
Ált. Isk., Boba); 3. Hujber Viktória 5. o. (Petõfi ÁMK, Ostffyasszonyfa); Különdíj: Suhajda Kíra 8. o. (Napsugár Ált. Isk., Boba);
Balogh Brigitta 7. o. (Napsugár Ált. Isk.,
Boba)
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Diáknapi program-dömping

A Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképzõ Iskola diákjai fergeteges hangulatú diáknapot szerveztek március 30-án.
A diáknapi eseményen az iskola szakképzõs tanulói játékos feladatokkal, izgalmas programokkal színesítették a róluk szóló napot. A délelõtti órákban az
osztályok fakanalat ragadtak, és szabadtéri fõzõversenyen bizonyították
konyhai jártasságukat. A televízióból ismertté vált egyperces ügyességi feladványok mellett tanár-diák rangadók is

Múlt és jelen
A közelmúltban többször foglalkozott a
sajtó, az országgyûlés üzletek, boltok
vasárnapi nyitva tartásával, legyenek
zárva, pihenjenek a dolgozók. A kezdeményezésrõl a kereskedelmi miniszter a
30-as évek elején úgy rendelkezik, hogy
a nagy- és kiskereskedelmi és ipari árusítás vasárnap csak reggel 7-tõl 9 óráig
végezhetõ. Kivétel a kizárólag kenyér,
péksütemény, gyümölcs, tej és tejtermékek 7–10-ig, húst áruló üzlet 7-tõl 8ig tarthatnak nyitva. Celldömölk kereskedõ és iparos társadalma, hasonlóan
az országos véleményhez, azt kéri a minisztertõl, hogy egységesen rendelje el
a vasárnapi munkaszünetet, csupán a
gyógyszertáraknak, cukrászdáknak és
vendéglõknek engedélyezzék azt a régi
szokás szerint. Inkább a szombati nyitva
tartásokat kellene meghoszszabbítani.
A vasárnapi munkaszünet igen régi keletû, évezredes múltra tekint. Már
Szent László szigorúan tiltja bárminemû
munka végzését vasárnap és ünnepen,
tiltja még a vadászatot is. Jó példa a
Ság hegy, melynek törvénye szerint –
1734-ben – megfogalmazza a hegymester szombaton délben szólítsa fel a
munkásokat, hogy hagyják abba a
munkát, aki nem teszi, büntetést kap.
A vasárnap isten igéje hallgatására
rendeletetett – fogalmazza meg a lényeget a törvény.
A celliek másik része arra hivatkozik,
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várták a mozgásra vágyókat. A vállalkozó kedvûek szkander-versenyben mérhették össze erejüket, hangi adottságaikat pedig karaokében mutathatták
meg. A Tópart szépe is megválasztásra
került a nap folyamán, amely nem volt
mentes a humortól és a jókedvtõl sem.
Ugyanezen a napon a gimnazisták is kitettek magukért a diákság nagy örömére. A diáknapot megelõzõen diákrektor
választás zajlott az iskolában, melyre a
végzõs osztályok állítottak jelölteket. A
március 28-ai választás napját megelõzõen, kampányidõszakban küzdöttek
a jelöltek a titulusért, melyet végül
Somlai Zoltán, a 12. H osztály tanulója
nyert el, aki két napig tölthette be az iskola igazgatói posztját. A voksokért
mindhárom diákrektor-jelölt megdolgozott, Görög Máté és Vadócz Jenõ is kitartó volt a verseny során. A várt lendülettel folytatódott a pénteki diáknapi programsorozat. A tanárok alkotta zsûri nem
hogy a régi kereskedõk nem ismerték
a vasárnapi munkaszünetet. Mire azt
mondják, õk elfelejtik azt, hogy „a
nyugalmas békeidõk kereskedõje nem
volt agyon sanyargatva az ezer és
ezerféle adóval, és szinte naponként
megjelenõ rendeletekkel”. Nyugodt és
rendes munkát ismert csak. A mai kereskedõnek nemcsak a rossz gazdasági
viszonyok miatt kell küzdeni létéért,
„hanem fel kell venni a harcot a mindnyájukat elsöpörni akaró áruházakkal,
nem utolsó sorban a mammutvállalatokkal.” Így volt ez 1935-ben.
Cellben régen csütörtökön és vasárnap
volt a piac. Azt kérik, a vasárnapit tegyék át szombatra. Elsõ hetekben ez
talán furcsa lesz – minden szokás kérdése –, de egy fél év múlva már úgy
tûnik, mintha mindig így lett volna. Írja a helyi újság.

Útadó
Nagy port vert fel a nyilvánosságra hozott fõvárosi útadó bevezetésérõl szóló
hír. Mint tudjuk, nagy ellenállást váltott
ki. Régi jegyzeteimet nézegetem, egy
adatot keresek, közben szól a rádió,
hallom az útadóról szóló közleményt.
Mit ad a véletlen, néhány lapot kellett
visszaforgatni a következõ történethez,
mert nálunk is volt egykor útadó. Igaz
– akárcsak most –, nem adónak, hanem
hozzájárulásnak nevezték. A tartalom
azonban akkor is más volt.
A képviselõ-testület 1934-ben úgy ha-

volt könnyû helyzetben, hiszen számos
produkciót kellett értékelniük a nap folyamán. Számos látványos, ugyanakkor
humort nem nélkülözõ feladványban
mutatták meg magukat a fiatalok. A
program-dömpingben volt tanárparódia,
szemétszobor-építõ verseny, ruhakupac-építés, de a legnagyobb ehetõ pogácsa is bemutatásra került.
A gimnazisták és a szakközépiskola tanulói is felejthetetlen napot szerveztek
március 30-án. A diáknapi ceremónia a
kikapcsolódás mellett a közösségépítés
szempontjából is jó kezdeményezésnek
bizonyult.
»VAJDA ZSUZSA
tároz, hogy a nagyközség külsõ részein
(Mária-telep, Pityervár, Pálffy-telep) az
utcák járdáit házi kezelésben rendbe
hozatja, salakoztatja, ezért a háztulajdonosok 10 évig, évenként és méterenként 20 fillért fizetnek. Mondhatjuk,
20 fillér nem nagy üzlet (4 kiszsemlye
ára), de sok kicsi sokra megy, és mint
az újságból megtudjuk, két év alatt
1329, 60 pengõ folyt be.
Az elgondolást még elfogadták volna a
háztulajdonosok, de egyéb terhek mellett sokan kérik mentesítésüket. Elõször
engedékenynek bizonyult a testület,
végül azonban úgy döntött az összes
háztulajdonos, a korábban megszavazott összeg felét fizetik. Akadt más
probléma is, ami fokozta az elégedetlenséget, volt olyan utca, ahova egyetlen lapát salak sem került. Száz pengõért vettek ugyan zúzalékot a sági bányától, de azt a Koptik utca négy-öt háza elõtt (ott lakott a fõjegyzõ) és az Árpád, Rákóczi utcákban használták fel.
Használtak még ingyenes mozdonysalakot, amit „ínségmunkások” terítettek el. Jogorvoslatért a megyéhez fordultak. Kiegészítésként jegyezzük meg,
Cellben 260 ínségest tartottak nyilván,
részükre 300 pengõ segélyt szavaztak
meg. Ságon ötszöröse a cellinek az ínségesek száma. Izsákfán 100. Az 1934es esztendõ, az 1930-as nagy gazdasági világválságból való kilábalás ideje.
Ma még benne vagyunk. Hát így jön
össze a múlt és jelen.
»KÁLDOS GYULA
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Mit szól a kórház államosításához?

»KÉRDEZ: REINER ANITA

»FOTÓ: VAJDA ZSUZSA

Nyoszoli
Kálmánné

Nagy fájdalom ez a városnak
és a kistérségnek egyaránt,
hiszen eleget küzdöttünk kórházunk megmaradásáért.
Többször veszélyben volt már
az egészségügyi ellátásunk,
de eddig mindig sikerült
megmenekülni a bezárástól
és megszûnéstõl. Celldö mölk nek mindenképpen
szüksége van nagy múltra
visszatekintõ kórházára, hiszen ha nem lesz helyben ellátás, és messzire kell szállítani a beteget, az az életébe
kerülhet. Bízom benne, hogy
a döntéshozók a lakosság érdekeit is figyelembe veszik,
és eszerint határoznak.

Lakatos
Imréné

Hallottam a tervekrõl, és sokakkal együtt én is nagyon
felháborítónak tartom, hiszen
amekkora ellátási körzete
van Celldömölknek, elképzelhetetlen, hogy megszûnjenek az alapvetõen szükséges
kórházi osztályok. Többször is
harcoltak már a megmaradásáért, ez is azt mutatja, hogy
feltétlenül szükség van rá.
Mindenkinek alapvetõ érdeke, hogy ez a jó színvonalon
mûködõ kórház önkormányzati fenntartásban, az eddigi
mederben mûködhessen tovább, és ne kelljen kilométereket utazni mindenféle baj,
betegség esetén.

Reczetár
Gábor

Most, hogy teljesen felújították a kórházat, nem örülök,
hogy önkormányzati helyett
állami fenntartásba kerül.
Sajnos a döntések nagymértékben függnek az állam politikai berendezkedésétõl, és
nem biztos, hogy a városlakók érdekeit nézik. Attól tartok, ha állami kézbe kerül, a
felszereltség fejlesztései is
megszûnnek. Annak idején
sokat harcolt a város a kórház megmaradásáért, most
meg egy tollvonással áthúzzák, ez elszomorító. Az állami fenntartásba kerülés miatt, gondolom, a várólista is
nagyobb lesz.

Benkõ
Lilla

Félek attól, hogy az állami
kézbe kerülés nem pozitívummal, hanem negatív hatással fog járni, és meg is
szûnik az intézmény. Pedig
nagyon jó a sebészeti, nõgyógyászati ellátás, és egyértelmûen szükség van a kórházra. Családias hangulatú, a
személyzet magas színvonalú szakmai ellátást biztosít, és
az sem mindegy, hogy szeretteinket látogatni milyen
messzire kell utazni. Mondhatjuk azt, hogy európai
szintû kórházunk van, ami
nem azért lett pár évvel ezelõtt felújítva, hogy most egy
tollvonással megszüntessék.

Lélekmelengetõ versek és mesék
Szánjunk néha idõt a költészetre. Ha fázós, hideg téli vagy
kora tavaszi estéken egy-egy verseskötettel a kezünkben
kedvenc fotelunkba kucorodunk, a versek olvastán felmelegszik a lelkünk. Egy ilyen lélekmelengetõ napot élhetett át
április 11-én, a költészet napján mindenki, aki a bobai Napsugár Általános Iskola hívó szavára jelentkezett. Elõször
Balogh József költõ-tanárra emlékeztünk, aki idén elsõ alkalommal hiányzott a zsûri tagjai közül. Szabóné Kolostori
Mária köszöntötte az egybegyûlteket, majd kezdetét vette
a Mese- illetve Versmondó Verseny, melyre 15 iskolából 80
diák jelentkezett.
A legeredményesebben a következõ tanulók szerepeltek:
Mesemondás, 1–2. osztályosok:
I. hely: Pápai Alexandra (Szent Benedek Kat. Ált. Isk. Celldömölk)
II. hely: Sarlós Amina (Szent Benedek Kat. Ált. Isk. Celldömölk) és Ujhelyi Patrik (Ált. Iskola, Herend)
III. hely: Farkasréti Melinda (Ált. Iskola, Herend)
3–4. osztályosok
I. hely: Ambrus Gábor (Petõfi ÁMK, Ostffyasszonyfa)
II. hely: Fodor Ditta (Ált. Isk., Nagyalásony)
III. hely: Németh Eszter (Ált. Isk., Nagyalásony)

Különdíjas: Sarlós Napsugár (Szent Benedek Kat. Ált. Isk.
Celldömölk)
Versmondás 5–6. osztály
I. hely: Novák Fanni Mónika (Városi Ált. Iskola,
Celldömölk)
II. hely: Nemes Attila (Napsugár Ált. Isk., Boba)
III. hely: Pap Melinda (Petõfi ÁMK, Ostffyasszonyfa)
Különdíj: Kovács Friderika (Napsugár Ált. Isk., Boba)
7–8. osztály
I. hely: Mód Marcell (Szent Benedek Kat. Ált. Isk.,
Celldömölk) és Szepessy László (Napsugár Ált. Isk., Boba)
II. hely: Kraszni Karina (Petõfi ÁMK, Ostffyasszonyfa)
III. helyezett: Jandrasovics Regina (Petõfi ÁMK, Ostffyasszonyfa) és Fábri Ramóna (Batthyány Ált. Isk., Jánosháza)
Különdíj: Tóth Regina (Berzsenyi D. Gimnázium, Celldömölk)
A József Attila-vetélkedõ díjazottjai:
1. Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképzõ csapata (Kovács Petra, Hajba Vivien, Koronczai Dóra és Pongrácz Imre)
2. Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképzõ csapata
(Lakatos Balázs, Németh Balázs, Szabó Bence és Szabó
Márk)
3.Napsugár Általános Iskola, Boba (Burján Bernadett,
»LA
Gáncs Bálint és Fáró Borbála).
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Vereség a rangadón
Celldömölki VSE-Vulkán fürdõ – Szombathelyi Haladás VSE 22-29 (9-18). –
Celldömölk, NB II-es nõi kézilabdamérkõzés, vezette: Gyalog, Juhászné.
Celldömölk: Szabó – FARKAS B. 5,
Szomorkovits A., Gõcze 4/2, Németh 2,
Kazári 3, Farkas A. 2. Csere: Balogh (kapus), Füzfa, Vlasich 1, SZOMORKOVITS L.
5, Recse, Freiberger, Bagics. Edzõ: Salamonné Csótár Adrienn.
Jobban kezdte a rangadót a vendég
együttes, támadásban és védekezésben is jobb teljesítményt nyújtottak,
mint a vendéglátók. Ennek lett az
eredménye az eleinte 1-2, majd a félidõre 9 gólosra duzzadó Haladás elõny.
A második játékrészben feljavult a
Celldömölk, ez elsõsorban a jobb védekezésben és a javuló kapusteljesít-

ményben mutatkozott meg. A 4-5 gólos vendégelõnyt azonban nem sikerült
csökkenteni, így a végén zöld-fehér diadal született. A celliek a vereség elle-

nére továbbra is vezetik a bajnoki tabellát, igaz, elõnyük csökkent a Haladással szemben.
Junior: 30-44 (13-23).

A bajnokság állása:
Sorsz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Csapat
Celldömölki VSE – Vulkán fürdõ
Haladás VSE
Gyõri Audi ETO KC III.
Gyõrújbarát KSC
Hévíz SK
Sárvárfürdõ Kinizsi
DR LUPO Büki TK
Veszprém Barabás KC II.
MOGAAC DSE
Tapolca VSE
SZESE Gyõr
Körmendi DMTE

Mérk.
16
16
17
17
16
17
17
16
16
16
16
16

GY
12
12
11
11
10
8
8
6
6
3
2
2

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

V
2
4
4
4
5
7
9
7
10
12
13
14

Gólarány
430 – 361
500 – 373
541 – 442
479 – 421
414 – 371
420 – 407
409 – 386
485 – 475
379 – 423
413 – 499
333 – 456
383 – 572

Pont
26
24
24
24
21
18
16
15
12
7
5
4

Gólarány

Pont

Felemás tavaszi rajt a férfiaknál
Pannonhalma SE – Celldömölki VSE Vulkán Fürdõ I. 0:10, Megyei I. osztályú
férfi kézilabda-mérkõzés.
Téti KSE – Celldömölki VSE - Vulkán fürdõ I. 39:25 (14:12), Megyei I. osztályú
férfi kézilabda-mérkõzés.
Gólszerzõk: Horváth Máté 7, Könczöl B.
5, Günther M. 3, Horváth N. 3, Karádi
M. 3, Salamon Sz. 3, Gönye J. 1.
Téti KSE – Celldömölki VSE - Vulkán fürdõ II. 27:31 (13:14), Megyei I. osztályú
férfi kézilabda-mérkõzés.
Gólszerzõk: Bakonyi Sz. 10, Rozmán G.
10, Németh L. 7, Ludvig J. 3, Horváth 1
Celldömölki VSE - Vulkán fürdõ II. – Széchenyi ESE 34:40 (13:21), Megyei I.

Sorsz.

Csapat

Mérk.

GY

D

V

1.

Széchenyi ESE

12

10

0

2

419 –

247

20

2.

Gyõrzámoly KC

10

9

0

1

374 –

231

18

3.

Celldömölki VSE - Vulkán Fürdõ II.

11

9

0

2

374 –

294

18

4.

Téti KSE

12

7

0

5

389 –

348

14

5.

Gyõri ETO Szurkolói Egyesület

10

7

0

3

284 –

268

14

6.

Kapuvár SE

10

5

0

5

254 –

243

10

7.

Audió SC

10

3

0

7

257 –

301

6

8.

Celldömölki VSE - Vulkán Fürdõ I.

11

3

0

8

229 –

331

6

9.

Pannonhalma SE

11

1

0

10

211 –

294

2

10.

MOGAAC DSE

11

0

0

11

258 –

492

0

osztályú férfi kézilabda-mérkõzés.
Gólszerzõk: Rozmán G. 15/2, Németh

L. 6, Németh Z. 4, Tóth R. 4, Süle D. 3,
Ludvig J. 1, Orbán T. 1.
»CSUKA LÁSZLÓ

Kemény mérkõzésen vannak túl a kosarasok

Pályán a kosaras utánpótlás

Büki -TK – KEMKO Celldömölk: 65-37
(20-9, 13-2, 12-15, 20-11)
Bük, Szombathely városi-városkörnyéki
kosárlabda bajnokság, rájátszás 4. forduló.
A két gyõztes mérkõzésig tartó párharc
állása 1-0 a Büki TK javára.
Vezette: Polyák Máté, Nagy Zoltán.
KEMKO Celldömölk: Németh 2, Orbán
9, Gaál T. 13/3, Lang 3/3, Virág -.
Csere: Unger 4, Csói 6.
Játékos-edzõ: Csói Gábor.
A rájátszás második köre még nehezebbnek ígérkezett, mint az elõzõ párharc. A várakozás beigazolódott, a
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A bajnokság állása:

Büki-TK erõs, szervezett csapatként
mutatkozott be. A mérkõzés elején
magukhoz ragadták az irányítást és végig dominálva magabiztosan nyertek.
Edzõ: A játékunkon érezhetõek voltak
az elmúlt hetek fáradalmai és a cserepadunk is rövid volt. A vereség elfogadható ettõl a csapattól, ilyen arányban viszont már nem.
A visszavágó három hét múlva lesz,
nagyon jól jön ez a kis pihenõ. Ahhoz,
hogy gyõzni tudjunk, szükség lesz pár
extra teljesítményre, sokkal jobb büntetõzésre, jobb dobószázalékra, na és
persze a szurkolásra.
»LANGHY

Sárvár (2004-2000) – KEMKO Celldömölk
U13 47-54 (6-10, 8-10, 6-12, 11-8, 2-8, 146) – Sárvár, utánpótlás edzõmérkõzés.
Vezette: Csói Gábor.
KEMKO Celldömölk: Tuba 14, Kovács 8,
Salamon 8, Rosta 6, Nagy 12. Csere: Kiss 2,
Lang 4. Edzõ: Csói Gábor.
Csói Gábor: Nagy örömünkre a Flextronics
KSZC Sárvár nemrég létrehozott egy 2004–
2000-es utánpótlás korosztályt, így remélhetõleg gyakrabban tudnak a fiataljaink
mérkõzést játszani. Ez volt az elsõ találkozó, ami nagyon jól sikerült. Az eredmény
teljességgel mellékes, a lényeg, hogy a
gyerekek jól érezték magukat és sok tapasztalatot szereztek. Remélem a folytatásban hasonlóan sportszerû mérkõzéseket
fogunk játszani.

Új Kemenesalja » 2012. 04. 20.

» SPORT

Átléptük az árnyékunkat
Celldömölki VSE – Szentgotthárd 2-1 (01) – Celldömölk, 100 nézõ, Vas megyei
labdarúgó-bajnokság, 20. forduló. 2012.
április 07.
Vezette: Hollósi Gábor (Szvorda Melinda, Borbás János).
Celldömölk: Tóth A. – Mayer, Megyesi,
Györkös, Velencei T.- Enyingi (Vánkos
61. p.), Mészáros, Ambrus R. (Németh
II. 87. p.), Hegyi – Gaál (Ambrus A. 78.
p.), Gyõri. Edzõ: Kelemen Kornél.
Szentgotthárd: Tóth A. – Balázs, Szõke
(Domján 57. p.), Támis, Horváth Gy. –
Kovács T., Kovács G., Németh B.
(Doncsecz 87. p.), Kovács P., László
(Sütõ 87. p.) – Düh. Edzõ: Heiter László.
Góllövõk: Mayer Szabolcs(75. p.), Gyõri
Gergely (77. p.), illetve Balázs László
(28. p.).
Elõmérkõzés: CVSE U19 – Szentgotthárd
U19 2-1. G.: Böcskör Nagy Barnabás,
Mógor Krisztián, illetve Balázs Attila.
Nagyon fontos gyõzelem, ezzel átvette
a vezetést a Cell a tabellán, éppen a
Szentgotthárd elõtt.
Kemenesmagasi – Celldömölki VSE 2-3
(0-3) – Kemenesmagasi, 150 nézõ, Vas
megyei labdarúgó-bajnokság, 21. forduló. 2012. április 15.
Vezette: Takács Ryan Lee (Király Zsolt,
Márton Péter).
Kemenesmagasi: Bíró – Verasztó, Bodor, Márkus (Bódai 49. p.), Szalay – Piri
(Rosta Sz. 72. p.), Szele, Szakali, Kovács
B. (Kovács R. 89. p.) – Boda, Baranyai.
Edzõ: Szép Tamás.
Celldömölk: Tóth A. –Mayer, Megyesi,
Györkös, Velencei T. – Hegyi, Enyingi
(Gaál 52. p.), Ambrus R. Mészáros
(Ambrus A. 72. p.) – Vánkos (Németh
II. 88. p.), Gyõri. Edzõ: Kelemen Kornél.
Góllövõk: Baranyai Zsolt 2 (51. p., 79.
p. 11-esbõl), illetve Mészáros Dávid
(21. p.), Gyõri Gergely (30. p.), Vánkos
Balázs (43. p.).
Kiállítva: Megyesi Richárd (78. p.).
Elõmérkõzés: Kemenesmagasi U19 –
CVSE U19 0:3. G.: Böcskör Nagy Barnabás, Veszprémi Ádám (öngól), Mógor
Krisztián. Megszületett a bajnoki szezon 100. találata.
Végre két jó meccset játszott a csapat,
I M P R E S S Z U M
Új

»
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

ha voltak is hibák, hiányosságok, kárpótolták a nézõket a gólok és az, hogy
a küzdeni tudásból ezúttal nem volt hiány. A Szentgotthárd volt ebben a bajnokságban az eddigi legjobb ellenfél a
Kolozsvár utcában, a zuhogó esõben
olyan elsõ félidõt produkáltak, amire
vendégcsapat ellenünk még nem volt
képes a megyei bajnokságban. Kemények, lelkesek voltak és ezen a szinten
gyorsan játszották meg a labdát, góljuk
a 28. percben a hetedik (!) szögletük
után született. A röviden kifejelt labdát
rögtön visszajátszották és még a sarokrúgáshoz felvonult védõjátékosuk néhány méterrõl bekotorta azt a hálóba.
A bekapott gól után a Cell egyre inkább
átvette a játék irányítását, még az elsõ
félidõben két ziccert is kidolgoztunk,
igaz, ki is hagytuk azokat. Ez még a
megelõzõ két forduló csapatára emlékeztetett, de a második félidõ csapata
már nem. Erõnlétileg egyre inkább az
ellenfél fölé nõttünk, mígnem Mayer
Szabolcs percei el nem következtek.
Elõször jó 18 méterrõl lõtt lapos lövése
talált utat a hálóba, majd õ ívelte fel a
labdát két perc múlva Gyõri Gergely felé, aki szépen berobbanva a labdára,
közelrõl lõtt a vendéghálóba. Ezzel a
gyõzelemmel sikerült ismét egy olyan
csapatot legyõznünk, aki pontszerzése
esetén netalántán még elhitte volna,
hogy van esélye megközelíteni a dobogó legmagasabb pozícióját. A Kemenesmagasi nem emiatt, de szintén a
csapat skalpjára vágyott, ugyanis a
presztízsmeccsen túl, a Magasi kezd
egyre inkább kiesésveszélyes közelségbe kerülni. Az õszi meccshez hasonlóan
kulturált, jó meccset játszott egymással
a két csapat és miként õsszel is, most is
megérdemelt lett a celli gyõzelem. A
Magasinak nem sok kell ahhoz, hogy
egy igazán jó csapat váljon belõle, csupán csak annyi, hogy határozottabbak
legyenek, játékosai akkor vágják ki a
labdát, amikor kell, és akkor játsszák
meg, amikor lehet. Az elsõ félidõben
nem így történt, a Cell jól használta ki a
hazai védõk bizonytalanságait, elõször
Mészáros Dávid használta ki egy szép

A TAVASSZAL A CSAPATHOZ ÉRKEZETT GYÕRI GERGELY
MÁR NÉGY TALÁLATNÁL JÁR

lövéssel váratlan helyzetét, majd
Gyõrirõl maradtak le a védõk, aki a kapust is leültetve szépen csavarta a hálóba immáron negyedik gólját tavasszal. Az i-re a pontot Vánkos Balázs tette fel, aki egy szép labdaátvétellel rögtön becsapta a védõket, majd lövésével a kapust is kapituláltatta. A második
félidõben még nagyobb sebességre
kapcsoltak a hazaiak, rúgtak egy szerencsés és egy vitatható gólt. A szerencsés egy szabadrúgásból esett, ami a
kapu elõtti egyenetlen területen Tóth
Andrist megtréfálva jutott a kapuba. A
vitatható egy büntetõbõl, elõtte Megyesi belevetõdött egy lövésbe a 16oson belül, ami lehet, hogy a testén kívül a kezét is érinthette. Személyes jutalma a kiállítás, a Magasi jutalma a
11-es. A létszámhátrányos idõszak alatt
minden energiát be kellett vetni, hogy
a lendületbe jött hazaiak ki ne egyenlítsenek, de végül is a gyõzelemhez
elég elõny maradt az elsõ félidõbõl.
A folytatás továbbra is teljes odaadást
követel, április 21-én szombaton jön a
Bük, akinek van ugyan egy folyamatban lévõ várhatóan pontlevonásos fegyelmi ügye, de addig is õk az aktuális
másodikak a tabellán, majd egy hétre
rá vasárnap, a bárkire veszélyes Uraiújfalu otthonába látogatunk. Pontszerzésekkel már matematikailag sem lenne messze.
»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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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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.
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.
április 27-én 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.

Relikviák a magyar irodalom nagyjairól
A költészet napja elõtt tisztelegve, a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár a Dukai Takách Judit
Játékszín Alapítvánnyal együttmûködve, közel húsz éve
szervezi meg a kemenesaljai költõnõrõl elnevezett versmondó versenyt. Az intézmény az idei évben e jeles nap
alkalmából szélesítette a rendezvények palettáját. A versünnep részeként április 13-án A magyar irodalom nagyjai
címû kiállításával a magyar költészet ikonjainak állított
méltó emléket. A tárlat megnyitóján Pálné Horváth Mária
köszöntötte az érdeklõdõket, majd Nagyné Ferencz Myrtill, a Humán Szolgáltatások Bizottságának elnöke osztotta meg gondolatait a magyar irodalom kiemelkedõ alakjairól. „Messze setétedik már a Ság teteje…” hangzott el
Berzsenyi Dániel ismert költeményének kezdõ sora, mely
Kemenesaljához kötõdve méltó bevezetõje volt a költészet napjának. A kiállítás anyaga válogatás a Magyar
Éremgyûjtõk Egyesülete Celldömölki Csoportjának gyûjteményébõl. A helyi éremgyûjtõk relikviáikkal a magyar költészet ikonjait szedték egy csokorba. Gyûjteményükben a
nyugatosok, a költõfejedelmek és a magyar irodalom
klasszikusai is fellelhetõk, nem feledkezve meg a költõk
és múzsák vidékérõl, a Kemenesaljáról sem. A poétika
legnagyobb alakjai pénzérméken, képeslapokon és gyufaskatulyákon is visszaköszönnek, de az írók és költõk leghíresebb köteteit is õrzi a vitrin. A költészet napjához vers
is dukál. A tárlat megnyitóján a Dukai Takách Judit
Versmondó Verseny elsõ helyezettje, Novák Fanni Mónika
lépett közönség elé, aki a „magyar Szapphó” Barna leány
címû költeményét szavalta el. A költészet kiemelkedõ
alakjait összekötõ tárlat április 30-ig várja az érdeklõdõket
a KMKK galériáján.
»VAJDA ZSUZSA

A Szent Benedek Katolikus Általános Iskola a fenntarhatóság jegyében
EU-támogatásból megkezdte a fenntartható életmódot ösztönzõ kampányát a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola.
A pályázat kereté- címû epizódját, majd
ben az intézmény a meghívott elõadók
fenntartható élet- tartottak a tárgyban
mód és az ehhez elõadást és csoportkapcsolódó viselke- foglalkozásokat egyadésminták ösztön- ránt. Az elõadás a
zésére öt rendez- környezettudatosság
vényt rendez. A és a fenntartható
bruttó 3.572.800 Ft fejlõdés fontosságát
összköltségû, 95%- mutatta be az ifjú
os intenzitású tá- hallgatóságnak.
A
mogatás célja, hogy gyerekek az új ismea diákok mélyrehatóbban megismer- retek mellett hasznos
jék az õket körülvevõ világ mûködését tanácsokat és tippeés problémáit, és a környezetkultúra ket is kaptak arra voalapvetõ feltételeivel tisztában legye- natkozólag, hogy mit
nek. A projekt 2011. március 1. és tehetnek a környezeegy játékos totózásra is sor került.
2012. június 30. között valósul meg.
tükért.
A rendezvény ezúttal is a „Ne pazaA szóban forgó, KEOP-6.1.0/A/11- Az elõadást követõen a csoportfoglalko- rolj!” c. rajzpályázattal zárult, melynek
2011-0116 azonosítószámú projekt 2. zásokon nem csupán ismereteiket témái a vásárlási szokások, illetve az
rendezvénye 2012. március 30-án ke- bõvíthették a tanulók, hanem az elsõ energiatakarékos és környezetkímélõ
rült megrendezésre összesen 82 alsó rendezvényhez hasonlóan egy „ökoló- megoldások voltak, szembeállítva a
tagozatos diák bevonásával, ahol alap- giai lábnyom”-tesztet is kitöltöttek, pazarlással. A vetélkedõ során díjak
vetõen a fenntartható fejlõdés alapel- amely megmutatta, hogy a gyerekek és
veivel ismerkedtek meg a résztvevõk. családjaik mennyire folytatnak környeA fõtémához fûzõdõen a gyermekek zettudatos életvitelt. A foglalkozások somegnézték a „Barátom, Bó” c. animá- rán kitöltésre kerültek még a vetített
ciós sorozat „A Három alternatíva” rajzfilmmel kapcsolatos feladatlapok, és
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SZESZFÕZDE VÖNÖCKÖN
Szeszfőzdénk felújított, 418 literes
és 220 literes főzőüsttel
folyamatosan üzemel VÖNÖCKÖN.
Jó minőségű gyümölcscefréből,
illatos és zamatos pálinka
előállításával – rövid főzési határidővel – várjuk minden kedves régi
és új megrendelőnket!
Érdeklődni:
06 20/337-1864
06 70/334-8167

Új

»

TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni
küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és
hatósági munka erősítése
MEGNYÍLT AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG
ÜGYFÉLSZOLGÁLATA!
Tudja Ön, hogy hová fordulhat segítségért, ha
• szexuális irányultsága,
• neme,
• nemi identitása,
• faji hovatartozása,
• életkora,
• bőrszíne,
• társadalmi származása,
• nemzetisége,
• vagyoni helyzete,
• nemzeti vagy etnikai
• foglalkoztatási jogviszonyának
kisebbséghez való tartozása,
vagy munkavégzésre irányuló
• anyanyelve,
egyéb jogviszonyának részmun• fogyatékossága,
kaidős jellege, illetve határozott
• egészségi állapota,
időtartama,
• vallási vagy világnézeti
• érdekképviselethez való
meggyőződése,
tartozása,
• politikai vagy más véleménye,
• egyéb helyzete, tulajdonsága
• családi állapota,
vagy jellemzője (a továbbiakban
• anyasága (terhessége)
együtt: tulajdonsága)
vagy apasága,
miatt kedvezőtlenebb bánásmódban részesül(t), mint amelyben más,
Önnel összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport?

Az Új Kemenesaljában, TV-Cellben
hirdetni reklámozni szeretne?

NAGY ANTALT KERESSE
Tel: 06 70/338-9880

tv

Munkatársunk – dr. Jójárt Ágnes – 2012. április 26-án 9–13 óráig a Celldömölk Város Polgármesteri Hivatalának földszinti helyiségében
(9500 Celldömölk, Városháza tér 1.) megválaszolja kérdéseit, kíváncsi tapasztalataira, valamint tájékoztatja arról, hogy jogsértés esetén
milyen lehetőségei vannak a jogérvényesítésre.

NINCS EGYEDÜL!

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

ÉDENKERT
Faiskola lerakat

Celldömölk, Baross u. 1./A (A vasúti aluljáró mellett)

Nyitva:
hétfõ:
13–17
kedd–péntek: 8–12 és 13–17
szombat:
8–12
Egynyári virágok, balkonnövények,
muskátli, petúnia, virágföld

Díszcserjék, örökzöldek és évelõk
folyamatosan bõvülõ kínálatával
várom kedves vásárlóimat.
Csizmazia Szabolcs kertészmérnök

Tel: 06 30/377-2972

Fa-Gyula Faáru Bolt
Celld ömölk, Sági u. 47.
Tel. 95-423-177

KARÓ , FAKÉ REG FA-GYULÁTÓL!
• Fenyõkéreg, mulcs: 700 Ft/zsák (60 l)
• Akác karó 7 méretben kapható!
• Hõszigetelõ akció május 31 -ig.
• Homlokzati hõszigetelõk
1 0–1 5% engedménnyel!
• Ásványgyapot hõszigetelõk 1 0–1 5% engedménnyel!

FA-GYULA FATELEP AJÁNLATA
C elldömölk, Izsákfa Bokodpuszta
95/420–543, 30/636–4021
Akác kugli
2700 Ft/mázsa
Hulladék tûzifa 1 250 Ft/mázsa
Áraink az áfát tartalmazzák és
a készlet erejéig érvényesek.

VULKÁN GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDÕ

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 95/777-010
Várjuk kedves ügyfeleinket!
Ügyfélfogadási idő:
hétfő
8.00–15.30
csütörtök 8.00–15.30
péntek
8.00–15.30

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

A megfizethetõ minõség
1+1 akciókat kínálunk egész májusban:
• szombatonként napi családi jegyet
vásárló vendégeinknek minden második
gyerekjegyet ráadásként adunk;
• vásároljon hétköznap infraszaunát
és azt aznap párja is megkapja!

Wellness-szolgáltatásokat
ajánlunk már csomagokban
is május 1-tõl:
• szépségcsomag • antimigrén
• illatvarázs • egészséges légutakért
• stresszoldás • menedzsercsomag
szerepel választékunkban.
Kiállításmegnyitó május 5-én 17.00 órakor

A csöngei Weöres Sándor
Varga István fotókiállítása versekkel fûszerezve.

Pünkösdvasárnap, május 27-én
gyereknapi programokkal várjuk az apróságokat.

