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A Kemenesvíz
Víziközmű Kft.-nek

2012. évi sárga kukás gyûjtési napok

2012. február 27-től

A Celli HUKE KFT. ezúton értesíti a Tisztelt
Lakosságot, hogy a csomagolási hulladékok szelektív gyûjtését a nyári hónapokban júniustól szeptemberig havonta kétszer a következõ KEDDI napokon végzi:

ügyfélszolgálati irodája nyílt
Celldömölk
Dr. Géfin Lajos tér 10. sz. alatt,

június 5.
augusztus 28.
június 26.
szeptember 11.
július 17.
szeptember 25.
július 31.
október 9.
augusztus14.
november 6.
december 4.
Kérjük, a gyûjtõzsákokat és a gyûjtõedényeket a fenti napokon reggel 6.00 óráig
szíveskedjenek a ház elé kihelyezni!

CELLI HUKE KFT.

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
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Elballagtak a középiskolás diákok
„Most búcsúzunk és elmegyünk, a mi
idõnk lejárt…” szólt a ballagási ének a
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképzõ Iskola május 5-ei ballagási rendezvényén. A felnõttkor küszöbére érkezõ diákok ezzel az érettségi és szakmai vizsgák kapujába érkeztek, az út a
nagy betûs életben folytatódik tovább.
A délelõtti órákban az utolsó csengõszó
elõször a gimnazisták ballagási menetét indította el. A végzõs osztályok tanulói osztályfõnökeik vezetésével, tarisznyával az oldalukon járták körbe az
alma mater falait, majd örömteli szorongással sorakoztak fel pedagógusaik
és szüleik elõtt az iskola udvarán.
Kovács Fanni 12. H osztályos tanuló szavalatát követõen Sipos Tibor igazgató
búcsúztatta el az érettségi vizsgák elõtt
álló 75 diákot. Ünnepi beszédében így
szólt az érettségizõkhöz: „Kívánom,
hogy az Önök elõtt tornyosulni látszó
akadályokat, az érettségitõl kezdve, a
továbbtanulással bezárólag sikeresen
küzdjék le, majd mielõbb találják meg
helyüket az élet körforgásában!” A maturálókat Fehér László polgármester is
köszöntötte, reményét fejezte ki, hogy
a fiatalok mindig szívesen emlékeznek
vissza iskolájukra, Celldömölkre, ahol
gyermekbõl felnõtté formálódtak. A
végzõsök mellett ezen a napon a nevelõtestület egyik tagjától, Ozorainé
Gyarmati Magdolna pedagógustól is búcsút vettek az ünneplõk, megköszönve
a tanárnõ fáradhatatlan nevelõmunkáját, hiszen kiegyensúlyozott, nyugodt
természete az iskolai oktatás és nevelés nélkülözhetetlen szereplõjévé tette.
A búcsúzó gimnazisták nevében Varga

Marietta, 12. H osztályos tanuló köszönt
el tanáraiktól, az élményekben gazdag
diákévektõl. A 11. évfolyam képviseletében Varga Alexandra bocsátotta a
nagybetûs élet útjára végzõs diáktársait, megható szavaival nemcsak örömteli könnyeket, hanem egy életre
megõrzendõ útravalót ajándékozott a
ballagóknak. Az ünnepség végén a
megmérettetések elõtt álló diákok közösen énekelték el az „Egyszer véget ér
a lázas ifjúság” címû ismert dalt, a
felnõttkor küszöbén állva talán maguk
is elhitték üzenetét.
Ugyanezen a napon az iskola szakképzõs tanulói is búcsút vettek iskolájuktól. A végzõsök egymáshoz kapcsolódó karokkal, ballagási énekekkel fejezték ki az összetartozásukat, tudomásul véve, hogy hamarosan lezárul életük egyik meghatározó szakasza. A diákok utoljára sorakoztak fel egymás
mellett a sportcsarnokban, ezt a pillanatot Gombor Enikõ és Péntek Eszter

12. A osztályos tanulók verssel tették
emlékezetessé. Az érettségi és szakmai vizsgák elõtt álló tanulókat Fehér
László polgármester ezekkel a szavakkal biztatta: „Legyetek nyitottak az újra, mindarra, ami elõttetek áll az életben, és bárhol lesztek is, építkezzetek
az itt megszerzett tapasztalatokból.
Merítsetek erõt abból, hogy itthon,
Celldömölkön és környékén mindig vár
benneteket a család, a barátok, volt iskolátok, visszavár bennetek a város.” A
búcsúztatók között Vajda Alexandra 11.
osztályos tanuló osztotta meg útravaló
gondolatait diáktársaival, majd a
végzõsök soraiból Horváth Viktória, 13.
B osztályos tanuló lépett tanárai, diáktársai elé, elbúcsúzni és köszönetet
mondani. Soós Andrea tagintézményvezetõ a felsorakozott három osztály
58 diákját arra biztatta, hogy: „Igyekezzetek megérteni mindent, de egyegy területen mélyedjetek el az átlagosnál jobban, hiszen ettõl lesztek
egyediek, érdekesek.” A ballagás napján gépészeti és ügyviteli szakmacsoportos diákok, bútorasztalosok, gépla-

katosok, festõ, mázoló és tapétázók
valamint pék-cukrászok is felsorakoztak búcsút venni, és továbblépni az új
kihívások mezejére. A gimnazistákhoz
hasonlóan a szakiskolai tanulók közül is
jutalomban részesültek a kiemelkedõ
tanulmányi és közösségi munkát végzõ
ballagók. Az intézmény igazgatója, Sipos Tibor is útjára bocsátotta a diákokat, de az elköszönés a nyugdíjba vonuló Tamás Judit tanárnõnek is szólt.
Köszönet járt a pedagógusnak, hiszen
pályafutása során a diákoknak számtalanszor mutatott kiutat az élet útvesztõibõl. A Szózat elhangzása után
már felszabadultabb hangulatban vonultak vissza – még egyszer utoljára –
tantermükbe a felnõtt diákok.
»VAJDA ZSUZSA
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Üléseztek Kemenesalja településeinek vezetõi
Soros ülését tartotta a Celldömölki
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú
Társulása Társulási Tanácsa 2012. május 7-én a Celldömölki Polgármesteri
Hivatal tanácskozó termében. A 28 település vezetõit magába foglaló szervezet ülését Fehér László, a Társulási
Tanács elnöke vezette. Köszöntõje után
Tóthné Temesi Kinga az Északnyugatmagyarországi Közlekedésszervezõ Iroda tájékoztatta a megjelenteket a várható vasúti, valamint az autóbuszos
menetrendekben a 2012/2013 évben
várható változásokról. Elmondta, hogy
április 15-én volt jelentõsebb változás
a vasúti közlekedésben. Kistérségünkben két pár vonatot töröltek a járatok
közül. A következõ változás december
9-én várható, az ehhez kapcsolódó személyszállításról szóló törvény már elfogadásra került. Sántha Gyula, a MÁV
START Zrt. területi koordinátora arról
adott tájékoztatást, hogy a 28 településbõl 10-et érint a MÁV menetrend
változása. Fülöp Zoltán, a Vasi Volán
Zrt. munkatársa szerint az április 15-én
hatályba lépett változtatással nem történt jelentõs módosítás, jelenleg nem
is történt változás a menetrendekben.
A tájékoztatók után a jelenlevõk kérdéseket tettek fel, melyre a szakemberek válaszoltak.
Második napirendi pontként a katasztrófavédelem struktúrájának átalakításáról adott tájékoztatót Kovács Levente
tûzoltó alezredes. Elmondta, hogy ez
év januárjától lépett hatályba az új katasztrófavédelmi törvény, melynek legfontosabb pontja az, hogy a korábbi
önkormányzati kézben levõ tûzoltóságok állami kézbe kerültek. Megszûntek
továbbá a külön szervezeti egységek,
többek között a Celldömölki Polgárvédelmi Iroda, valamint hogy a megyében három kirendeltség mûködik,
Szombathely, Körmend, Sárvár központtal. Tûz-, polgári- és ipari védelmet
látnak el, az ipar védelme a térségben
Celldömölk, valamint Sárvár városok
esetében kiemelkedõ. A kistérségben
három település nem tartozik a sárvári
központhoz: Mersevát, Szergény, Kemenesmagasi. Ezen települések esetében, ha bármilyen probléma adódik,
akkor a pápai kollégák látják el a feladatot. Ismertetette, hogy a katasztrófavédelmi törvényt ez évben változtatták, az ezt megelõzõ rendelkezés is
tartalmazta már, hogy a társasházak,
valamint emeletes házak folyosóit, fõ
közlekedési útvonalait elzárni, a menekülési útvonalakat szûkíteni, éghetõ
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anyagot tárolni nem szabad. Ennek érdekében a tûzoltóság minden évben
gyakorlat keretében ellenõrzi az épületeket, a tûzcsapokat, a menekülési útvonalakat. A megyében büntetésre
még nem került sor, tömeges kontrollra sem készülnek a szokásos évi ellenõrzéseken kívül. Amennyiben erre
sor kerülne, abban az esetben a közös
képviselõt értesítik, szabálytalanság
esetén pedig figyelmeztetésre számíthat a társasház, illetve a lakásszövetkezet.
A hozzászólások után dr. Palkó Andrea,
Celldömölk Város rendõrkapitánya
adott beszámolót a két kistérségi ülés
közt történtekrõl, majd Erõss Elemér
alezredes az új szabálysértési törvény
2012. április 15-én hatályba lépett változásairól adott tájékoztatást. Elsõként
emelhetõ ki, hogy a jövõben valamely
cselekményt csak törvény nyilváníthat
szabálysértéssé, kormányrendelet vagy
önkormányzati rendelet nem. Az új
szabálysértési törvény elhatárolja a
szabálysértéseket a bûncselekményektõl és a közigazgatási bírsággal sújtható jogellenes cselekményektõl. A szabálysértési elzárás legrövidebb tartama
egy nap, leghosszabb pedig hatvan
nap a korábbi szabályozásnak megfelelõen, ugyanakkor az új szabálysértési törvény a pénzbírság alsó büntetési
tételkeretét 3.000 forintról 5.000 forintra emeli, míg a felsõ tételkeretet az
elzárással is sújtható szabálysértések
esetében 150.000 forintról 300.000 forintra emeli. Az eddigi szabályozástól
eltérõen új büntetési nemként szabá-

lyozza a közérdekû munkát, melynek
legkisebb mértéke hat óra, legnagyobb
pedig 180 óra. A jármûvezetéstõl eltiltás, mint intézkedés tekintetében az
alsó tételkeret változatlanul egy hónap
maradt. Az elsõsegély-dobozzal kapcsolatban annyit tud elmondani, hogy
jelenleg nincs fokozott ellenõrzés, ezt a
média túlozta el, a lejárati idõt vegyék
figyelembe az autóvezetõk. Felhívja a
figyelmet továbbá arra, hogy kezdõdik
a nyári idegenforgalmi szezon, megkéri a polgármestereket, hogy jelezzék,
ha a településükön falunapot, búcsút
kívánnak rendezni, jelentsék be idõben, hogy ha bármilyen probléma felmerülne, ki tudjanak vonulni a helyszínre, vagy biztosítani tudjanak egyegy eseményt, amennyiben erre szükség lenne.
A fórum után Lampért Tibor gazdasági
vezetõ és Mayer Noémi munkaszervezet vezetõ a kistérség 2011. évi pénzügyi beszámolójáról, a 2011. évi belsõ
ellenõrzési jelentésrõl és a munkaszervezet okiratainak módosításáról tájékoztatták a települések vezetõit. Ezután a Társulási Tanács döntött a CellOxy Med Kft.-vel a hétközi és hétvégi
ügyeleti ellátásra kötött feladatellátási
megállapodás 2013. január 31-ig történõ meghosszabbításáról.
Az egyebekben pályázati lehetõségekrõl volt szó, illetve megvitatták
Schimmer Gyõzõ ebrendész beszámolóját az általa végzett munkáról és annak támogatási lehetõségeirõl. A következõ kistérségi ülésre június végén
kerül sor.
»TAKÁCS M. TÜNDE
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Esély újabb gyógyvizes kút engedélyeztetésére
Humánbiológiai kísérlet a fürdõn
Öt éve mûködik a Vulkán fürdõ gyógyfürdõként is, hiszen azt megelõzõen
vizsgáltatták be egyik kútjának a vizét.
A vizsgálat eredményeképpen megállapítást nyert, hogy a Cell-4 kút vize
mozgásszervi panaszok enyhítésére,
gyógyítására alkalmas. Tavaly vált esedékessé a másik, a CELL-6 kút vízminõségi felülvizsgálata, hiszen bizonyos idõközönként ez kötelezõ.
– Valóban jogszabály szerinti idõközönként kell vizsgáltatni a vízminõséget,
vízösszetételt – tájékoztatott Bakó István, a fürdõt üzemeltetõ Városgondnokság igazgatója. – Kezdeményeztük
a képviselõ-testület felé, ha már úgyis
teljes körû vízvizsgálat esedékes, folytassuk tovább azt a gyógyvízzé minõsítés irányába.
»Mikor fúrták ezt a kutat?
– A Cell-6-os kút fúrása a fürdõ második ütemének beruházásakor, 2006ban történt. Ez egy 1250 méter mély
kút, és eddig a vize nem volt minõsítetve. Annál is inkább célszerû bevizsgáltatni a vizet, mert a nagyberuházások következtében – amely kereskedelmi szálláshelyek kialakítását eredményezi – várhatóan megnõ a fürdõ
vendégköre, másrészt üzemelésbiztonsági szempontból is jó, ha két kútból
nyerjük a gyógyvizet.
»Milyen panaszok enyhítésére illetve

gyógyítására lesz alkalmas a vizsgált
víz?
– A vizsgálatok megkezdése elõtt két
irányt jelöltünk meg: egyik a mozgásszervi betegségek panaszainak enyhítésére irányul, a másik pedig bizonyos
nõgyógyászati kismedencei gyulladásos panaszok enyhítését célozza meg.
»Hol tart most ez a vizsgálat?
– A Vízkutató Vízkémia Kft. végezte a
teljes körû vízlabort. Ennek eredményével fordultunk az Országos Tisztifõorvoshoz abból a célból, hogy a kút vizét fürdési célra minõsítse ásványvízzé.
Ezt követte a második fázis, a gyógyvízzé minõsítés. A protokollt és a jelenleg zajló – a Regionális Kutatásetikai
Bizottság által jóváhagyott és a Vas
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (volt ÁNTSZ)
által engedélyezett – humánbiológiai
kísérletet ugyanaz a hévízi gyógyfürdõkórházban dolgozó orvosi team végzi,
mint korábban, ennek a csapatnak a
kutatásvezetõje most dr. Kulisch Ágota.
Dr. Schrott Olga és dr. Márton Katalin
háziorvosok irányították hozzánk a derékpanaszokkal élõ betegeket. Mindegyikük részt vett egy megelőző vizsgálaton a kádfürdõ-kúra megkezdése
elõtton, majd kérdõíveket töltöttek ki.
»Hány fõvel és mennyi ideig végzik a
kísérletet?

Intenzív terápiás gyógyúszás
Bakó István, a Vulkán fürdõt üzemeltetõ Városgondnokság igazgatója arról tájékoztatta lapunkat, hogy a tavalyi érdeklõdésre való tekintettel
idén nyáron is szerveznek egyhónapos intenzív terápiás gyógyúszás foglalkozásokat azoknak a 18 év alatti
gyerekeknek és fiataloknak, akiknek
erre igényük van.
A terápiás gyógyúszás foglalkozások
orvosi vény ellenében vehetõk igénybe – ebben az esetben az Országos
Egészségpénztár 100%-ban támogatja, így sem a foglalkozásokért, sem a
belépõért nem kell fizetni. A szükséges szakorvosi vizsgálatot (400 Ft) dr.
Záborszky Zita végzi a következõ idõpontokban: május 23-án, 26-án, és
30-án, valamint június 6-án, a fürdõ
gyógyászatán. Szerdai napokon

15.00–19.00, szombati napokon 9–
13.00 óra között végzi a doktornõ a
vizsgálatot. Amennyiben az orvos úgy
ítéli meg, a nyáron 26 napon át vehetõ igénybe a terápiás gyógyúszás
június 20-tól július 31-ig. Ez azt jelenti, hogy akinek 26 alkalmas terápiát
írtak fel, az napi egy, akinek 52-t, az
napi két foglalkozáson vesz részt. Az
elsõ foglalkozás délután két órától
kezdõdik, a második pedig délután öt
órától. A két foglalkozás között –
igény szerint – felnõtt felügyelete
mellett, kulturált körülmények között
strandolhatnak, játszhatnak a gyerekek. A foglalkozások az egészség javításán, megõrzésén túl kellemes idõtöltés a résztvevõknek, a szülõknek
pedig megnyugvás, hogy gyermekük
felügyelet alatt van.
»LA

– A május 7-én ismételt orvosi vizsgálattal és kérdõíves felméréssel záruló
21 napos kísérletsorozatban 66 fõ vett
részt. Ezt követõen a kapott eredmények feldolgozása már az orvosi team
dolga. Május végére remélhetõleg egy
olyan anyag kerül elénk, ami megalapozza a gyógyvízzé minõsítést.
»Az ízületi panaszok enyhítésén túl bevizsgálják a vizet a nõgyógyászati gyulladásos panaszok enyhítésére vonatkozóan is?
– A jelenlegi vizsgálatok befejeztével
ebbe az irányba kívánjuk folytatni a
vizsgálatokat, hiszen ha a feltételezés
megállapítást nyer, remélhetõleg egy
szélesebb betegkört fog számunkra
eredményezni, ami egyúttal a gyógyászat kihasználtságát fogja növelni.
»LA

Gazdálkodó szervezetek
kamarai regisztrációja
A gazdálkodó szervezetek kötelezõ regisztrációjának határideje ugyan lejárt, de akik
nem tettek eleget ennek a kötelezettségnek, illetve az újonnan indított vállalkozások regisztrálhatnak folyamatosan online
módon a www.vmkik.hu-n, vagy a www.
kamreg.hu-n. A regisztrációhoz kapcsolódó,
ötezer forintos kamarai hozzájárulás befizetésére lehetõsége van a vállalkozásoknak a kamara székházában az ügyfélszolgálat ideje alatt, vagy a díjat átutalással is
ki lehet egyenlíteni az OTP Banknál nyitott
számlaszámra: 11747006-20222972.
A regisztrált vállalkozások részére térítésmentes alapszolgáltatásokat is biztosít a
kamara: tanácsadást gazdasági, pénzügyi,
adózási, hitelezési kérdésekben, valamint
pályázatfigyelést, üzleti partnerkeresést.
Május 16-án 9.00–12.00 a Celldömölk
Polgármesteri Hivatalban vállalkozói fórumot tartanak, melynek témája: adóbevallások, beszámolói kötelezettség, aktuális
pályázati lehetõségek.
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Változások a hulladékgyûjtési rendszerben
A Ság hegy lábánál lévõ hulladékgyûjtõ
konténerek felszámolásáról döntött
legutóbbi, április 26-ai ülésén városunk
képviselõ-testülete. A hulladékok elhelyezésére ezután is lesz lehetõségük a
gazdáknak, ennek módjáról illetve a lakossági hulladékgyûjtésben bekövetkezõ változásokról Vass Ritát, a Celli
HUKE Hulladék Kezelési Kft. ügyvezetõ
igazgatóját kérdeztük.

»A Ság hegy alatti elkerülõ út mentén
kihelyezett konténerek felszámolásáról
döntött a képviselõ-testület. Miért volt
erre szükség?
– Ezeket a konténereket az önkormányzat azért helyeztette ki, hogy a
Ság hegyi gazdák keletkezõ hulladékaikat elhelyezhessék. Sajnos voltak emberek, akik rendszeresen megrakott
utánfutókkal érkeztek és több köbméter hulladékot helyeztek el a konténerek mellett. A rendezett, tiszta környezet fenntartása érdekében döntött úgy
a képviselõ-testület, hogy megszünteti a Ság hegy lábánál a négy darab
1100 literes hulladéktároló edényt.
»Milyen lehetõsége lesz ezután a Ság
hegyi gazdáknak a hulladékok elhelyezésére?
– A sikló alsó részén, a buszfordulóban
elhelyezett ötköbméteres konténer ürítését fogjuk sûríteni heti két alkalomra.
»Az országgyûlés új hulladéktörvény
elfogadását tervezi. Milyen változások
várhatók?
– Az új törvény tervezetében hulladéklerakási járulék bevezetésérõl olvashatunk. Ez azt jelenti, hogy a lerakóra

szállított hulladék minden egyes kilogrammja után adót kell fizetni. Ez természetesen jelentõsen növelni fogja a
költségeket, ezért nagyon fontos, hogy
minden hasznosítható hulladékot szelektáljunk, mert így csökkenthetõ a lerakóba kerülõ hulladék mennyisége, és
ezáltal a felmerülõ költségek is.
Másik fontos eleme az új hulladéktörvénynek a házhoz menõ szelektív gyûjtés bevezetése, amely városunkban
már évek óta jól mûködik. Ennek is köszönhetõ, hogy Celldömölkön országos
viszonylatban is nagyon alacsony szinten tudtuk tartani a lakossági hulladékszállítási díjakat.
»A lakossági hulladékszállításban várható-e valamilyen változás?
– A külön gyûjtött hasznosítható anyagok mennyiségének növekedését oly
módon szeretnénk segíteni, hogy a
sárga kukák házhoz menõ gyûjtésének
gyakoriságát a nyári hónapokban megduplázzuk, vagyis havonta kétszer fogunk üríteni. Ebben az idõszakban
megnõ az ásványvizek, üdítõ italok fogyasztása, így reményeink szerint a
szelektált hulladék mennyisége is nö-

vekedni fog. A pontos ürítési rendrõl az
Új Kemenesaljában, a helyi TV-ben és a
negyedéves számla melletti tájékoztatóban fogjuk értesíteni a lakosságot.
»Városunkban évek óta mûködik a szelektív illetve az ún. szerves anyagok, a
biohulladék különgyûjtése. Milyen gyûjtési eredményekrõl tud beszámolni?
– A sárga kukás gyûjtésrõl már említettem, hogy szeretnénk növelni a begyûjtött hulladékok mennyiségét. Kiemelném, hogy a mûanyag frakcióban
az ásványvizes, üdítõs ún. PET palackok
mellett a mosószeres, öblítõs flakonokat is várjuk, ezekbõl nagyon kevés érkezik. Valamint szintén szeretném ösztönözni a lakosokat az üveghulladékok
különgyûjtésére, mert ebbõl a hulladékfajtából szintén nagyon keveset
szelektálnak a celliek. Az üveghulladék
ugyan nem gyûjthetõ házhoz menõ
gyûjtéssel, ezek a hulladékok azonban
elhelyezhetõk a város 13 pontján található ún. „szelektív szigeteken”, és a
Pápai úton mûködõ hulladékudvarban,
ahol a celldömölki lakosok – a hulladékszállítási díj befizetését igazoló
csekkszelvény bemutatása mellett –
hétfõtõl szombatig reggel 8 órától délután 5 óráig, vasárnap reggel 8 órától
12 óráig ingyenesen helyezhetik el
egyéb hulladékaikat is.
Jól mûködik városunkban a 2010-ben
bevezetett biogyûjtés. Az idei évben
januártól április végéig 210.090 kg
szerves anyagot szelektáltunk, ami
16.430 kilogrammal több, mint a tavalyi év azonos idõszakában volt.
»VZS

Schiffer András a „zöld fordulat” programjáról
Dr. Schiffer András, az LMP országgyûlési képviselõje országjáró körútja egyik
állomásaként tartott sajtótájékoztatót
városunkban május 5-én. Az ellenzéki
képviselõ a lakossági fórumokon a párt
által kínált alternatívákat kívánja népszerûsíteni: „Az egykulcsos adórendszer
helyett progresszív adórendszert vezetnénk be, végrehajtanánk egy ökológiai
adóreformot, tehát az adómixen belül
növelnénk a környezetszennyezés után
befizetendõ különbözõ díjak, bírságok
arányát. Illetve két olyan fejlesztési alapot tudnánk létrehozni – egyrészt egy
zöld beruházásit, másrészt egy helyi
gazdaságfejlesztõ alapot –, amely egyszerre kínál lehetõséget a tartósan munkanélküli képzetlen emberek számára;
másfelõl pedig felkészítené a magyar
gazdaság szerkezetét az ökológiai vál-
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ság kihívásaira.” A Lehet Más a Politika
a 2010-es választások elõtt még egy
alacsony ismertségû párt volt, mégis elérte a parlemanti küszöböt. A 2014-es
választáson viszont már úgy szeretne elindulni, hogy minden kistérségben jelen
van. Az LMP egykori frakcióvezetõje elmondta, hogy a jelenlegi felmérések
alapján a párt stabilan õrzi azt a pozícióját, amit megszerzett 2010 áprilisában,
céljuk, hogy megerõsödve, kormányképes alternatívaként álljanak 2014-ben a
választópolgárok elé. A politikus feltételezése alapján 2013-ra várható az áttörés, véleménye szerint a választók ekkor
érzékelni fogják, hogy új választás jön,
ismét lesz tétje annak, hogy mit gondolnak a politikáról, és tudni fogják, melyik
pártra érdemes voksolni 2014-ben.

»VZS
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» PORTRÉ

Testvérvárosi kapcsolatok ápolása Erdõszentgyörgyön
Celldömölk több mint egy évtizedes
múltra visszatekintõ testvértelepülési
kapcsolatot ápol az erdélyi Erdõszentgyörggyel. A határon túli – többségében magyarlakta – kisváros április végén adott otthont a testvértelepülések
találkozójának, ahol díszpolgárrá avatták a kapcsolatokat kezdeményezõ és
ápoló küldötteket. A rendezvényen e
nemes címet városunk képviseletében
Döme László vehette át, akit a kapcsolatalakítás elõzményeirõl kérdeztünk:
»Mióta kötõdik az erdélyi testvérvároshoz?
– Szüleimmel gyerekkoromban gyakran
kirándultunk Nagy-Magyarország történelmi helyszíneire, így korán elhatároztam, hogy végigjárom Magyarország
történelmi emlékhelyeit. „Szenvedélyes
szurkolója” vagyok magyar hazámnak.
Ugyanakkor nemcsak a történelem, hanem az irodalom is közel áll hozzám,
számos erdélyi származású író-költõ tartozik a kedvenceim közé, így Vass
Albert, Reményik Sándor, Nyírõ József
és Maderspach Viktor mûveit is a legjobbak közé sorolom.
Erdély iránti szeretetem még soproni
erdész tanulmányaim ideje alatt forrott
ki. Ez részben a tanáraimnak is köszönhetõ, akik erdélyi származásúként belém táplálták a szomszédos ország iránti érdeklõdést, ahova 1987-ben, 17 évesen jutottam ki elõször. Akkor annyira
rabul ejtett ez a vidék, hogy azóta minden évben legalább egyszer – de inkább
többször – visszatérek.
»Hogyan alakult ki a két település között a testvérvárosi kapcsolat?
– 1998-ban közéleti szereplést vállaltam
Celldömölkön. Önkormányzati képviselõként 1998 és 2006 között, két ciklus
ideje alatt tevékenykedtem. 1999-ben
kezdeményeztem egy többségében
magyarlakta erdélyi település felkutatását, amellyel testvérvárosi kapcsolatot
lehet létrehozni. Erdészként mi sem lehetett természetesebb, minthogy
Erdõszentgyörgyöt választom, mely abban az idõben ilyen minõségben még
nem kötõdött egyetlen magyar településhez sem. Úgy gondoltam, ha már
Trianon elszakította õket hazánktól,
ilyen formában próbáljuk meg segíteni
õket, amennyire lehet. 2000 tavaszán
meghívást kaptunk a Szent György napokra, ugyanazon év õszén pedig õk is
ellátogattak hozzánk a szüreti napokra.
A testvérvárosi szerzõdést még ebben
az évben megkötöttük, azóta folyamatosan fenntartjuk és ápoljuk.
»Milyen jellegû kapcsolat alakult ki
Celldömölk és Erdõszentgyörgy között?

DÖME LÁSZLÓ LÁTOGATÓBAN ERDÉLYBEN CELLDÖMÖLK ÉS ERDÔSZENTGYÖRGY VEZETÔINEK TÁRSASÁGÁBAN

– Elsõsorban kulturális téren jelentõs, hiszen a Soltis Lajos Színház az erdõszentgyörgyi Bodor Péter Mûvelõdési Egyesülettel alakított ki jó kapcsolatot, valamint a Kemenesalja Néptánccsoport
tagjai is visszatérõ vendégek a településen. Egy celldömölki küldöttség egy
erdõszentgyörgyihez hasonlóan, minden évben ellátogat a testvérvárosba.
Az emberi kapcsolatok azonban, minden köteléknél erõsebbek, hiszen bármikor, amikor ellátogatunk Erdélybe,
úgy érezzük, mintha hazamennénk.
Habár Trianon elválasztott minket – ami
nekem nagyon fájdalmas –, de az emberi kötelékek továbbra is összekötnek
minket.
»Mennyire jelentõsek a gazdasági kapcsolatok?
– A jelenlegi gazdasági helyzetben sajnos ezen a téren nehezebb biztosítani a
támogatást, de lehetõségeinkhez mérten próbáltunk némi anyagi segítséget
is nyújtani. Bartos Miklós tanár úr megírta Erdõszentgyörgy településmonográfiáját, mely segítségünkkel 2005-ben
1000 példányban kiadásra került. A vízzel elárasztott bözödújfalusi templom
helyébe épült fel 2004-ben az erdõszentgyörgyi katolikus templom, melynek újjáépítéséhez Celldömölk Város
Önkormányzata és magánszemélyek is
hozzájárultak adományukkal. Örömmel
látjuk a város fejlõdését, mely a közel
6000 lélekszámával erejéhez mérten
gyarapodik. Mindenkit csak biztatni tudok, ha még nem járt Erdélyben, keresse fel a testvértelepülésünket, ahonnan
csillagtúrákon be lehet járni a környéket.
»Milyen tervek körvonalazódnak a
jövõre nézve?
– A helyi fiatalok Württemberg Huszár
Egyesületet hoztak létre Erdõszent-

györgyön, ennek mûködését a lehetõségekhez mérten támogatni kellene. Az egyesület ötlete történelmi múltra tekint vissza, hiszen Erdõszentgyörgyhöz kötõdik az angol uralkodóház
gyökere. II. Erzsébet angol királynõ dédnagyanyjának, Rhédey Claudiának –
Württemberg Sándor feleségének –
szülõhelye, és földi maradványainak
nyughelye a település. Ezen kívül jó lenne, ha a helyi szõlõsgazdák megismernék a Kis-Küküllõi borvidéket. Itt terem
Erdély legjobb bora, ezért Ság hegyi
gazdaként ajánlom mindenkinek.
»A történelmi Magyarország emlékhelyeinek „kutatása” mellett mivel foglalkozik a hétköznapokon, hogyan ismerhetik a helyiek Döme Lászlót?
– Erdészként Celldömölk és környékén
1988-tól kezelem az állami és magánerdõket. Emellett aktív résztvevõje vagyok civil szervezeteknek, így az Önkéntes Tûzoltó Egyesület, az Alsósági
Életfa Egyesület Elnökeként illetve a
Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete tagjaként is ismerhetnek.
»Legutóbb pedig Erdõszentgyörgy díszpolgárává avatták… Hogyan érintette a
kitüntetés?
– Meglepetésként ért a díszpolgári cím,
megtiszteltetésnek és hatalmas megbecsülésnek érzem, amit nekem ajándékozott Erdõszentgyörgy. Úgy gondolom, ez a cím nemcsak nekem, hanem
Celldömölk egészének szól, mindazoknak, akik tettek valamit a kapcsolat
fenntartásáért. Így Celldömölk Város
Önkormányzata, a hajdani és jelenlegi
képviselõk, a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár, a Soltis Lajos
Színház, a Kemenesalja Néptáncegyüttes, valamint számos magánszemély is
részese a kitüntetésnek.
»VAJDA ZSUZSA
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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 keretében az intézmény a
fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták ösztönzésére
5 rendezvényt rendez. A bruttó
3.572.800 Ft összköltségû, 95%-os intenzitású támogatás célja, hogy a diákok mélyrehatóbban megismerjék az
õket körülvevõ világ mûködését és
problémáit, és a környezetkultúra alapvetõ feltételeivel tisztában legyenek. A
projekt 2011. március 1. és 2012. június 30. között valósul meg.
A szóban forgó, KEOP-6.1.0/A/112011-0116 azonosítószámú projekt 3.
rendezvénye 2012. Április 16-án került
megrendezésre összesen 57 felsõ tagozatos diák bevonásával, ahol alapvetõen a fenntartható fejlõdés alapel-

veivel ismerkedtek meg a résztvevõk.
A fõtémához fûzõdõen a gyermekek
megnézték a „Otthonunk” c. filmet,
majd meghívott elõadók tartottak a
tárgyban elõadást és csoportfoglalkozásokat egyaránt. Az elõadás a környezettudatosság és a fenntartható fejlõdés fontosságát mutatta be az ifjú hallgatóságnak. A gyerekek az új ismeretek mellett hasznos tanácsokat és tippeket is kaptak arra vonatkozólag,
hogy mit tehetnek a környezetükért.

Az elõadást követõen a csoportfoglalkozásokon nem csupán ismereteiket
bõvíthették a tanulók, hanem az elsõ
rendezvényhez hasonlóan egy „ökológiai lábnyom”-tesztet is kitöltöttek,
amely megmutatta, hogy a gyerekek és
családjaik mennyire folytatnak környezettudatos életvitelt. A foglalkozások során kitöltésre kerültek még a vetített
rajzfilmmel kapcsolatos feladatlapok, és
egy játékos totózásra is sor került.
A rendezvény ezúttal a „Bringázz a suliba!” c. pályázattal zárult, melynek témája, hogy 1 hónap alatt minél többször vegyék igénybe a kerékpárokat, illetve az energiatakarékosság voltak. A
vetélkedõ során díjak kerültek kiosztásra.

A környezettudatos magatartásért
A fenntarthatóság jegyében zajló programjának harmadik állomásához érkezett a Celldömölki Városi Általános
Iskola. A KEOP-6.1.0/A/11-2011-0054
azonosítószámú projekt keretében
megvalósuló, környezettudatos látásmódot formáló sorozat április 17-én, a
hatodik évfolyamon tanulók részvételével zajlott. A program fõ témáját az
energiatakarékosság adta. A felsõ ta-

gozatos diákok „A Kellemetlen igazság” címû filmet nézték meg közösen,
mely a globális felmelegedés okozta
problémákra hívta fel a figyelmet. A
témához kapcsolódóan a diákok
elõadást hallhattak, megszerzett ismereteikre pedig a csoportfoglalkozáson
építhettek. Alsóbb évfolyamos társaikhoz hasonlóan ökolábnyom-tesztet töltöttek ki, amely megmutatta, hogy

családjaik mennyire folytatnak természettudatos életvitelt. A környezettudatos energiafelhasználás kérdéskörét
gondolattérkép segítségével járták körbe a gyerekek. Közvetlen környezetük
megóvása érdekében a diákok rajzpályázatra is nevezhettek a program részeként, alkotásaikkal az energiapazarlás veszélyeire és azok megoldásaira
hívhatták fel a figyelmet.

Továbbképzés a korszerû oktatás szolgálatába
A pályázat keretében támogatható volt
olyan pedagógus oklevéllel záruló képzése a felsõoktatás rendszerében, aki a
pedagógus munkakör ellátására feljogosító elsõ szakképzettségét legalább
10 éve szerezte meg, és pedagógus
munkakörben áll a pályázó intézmény
alkalmazásában. A projekt az Európai
Unió támogatásával az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Pályázatunkat 2010. 02. 09-én adtuk
be a pályázati kiírásoknak megfelelõen, és 2010. 07. 01-én értesítést kaptunk arról, hogy elnyertük a megpályázott összeget, azaz 4.596.930 forintot.
A pályázat keretében Horváthné Görög
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Marianna óvodapedagógus lehetõséget kapott, hogy 4 féléves képzés keretében a Szegedi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karán, a Hollandmagyar intézményvezetõ és középvezetõ képzés pedagógus szakvizsgára
felkészítõ szakirányú továbbképzési
szakán tanulmányokat folytasson.
A pályázaton nyert összegbõl megvásárolhatta a képzéshez szükséges tankönyveket, jegyzeteket, útiköltségét,

szállásköltségét a Budapestre kihelyezett képzésben, illetve korszerû tanulását egy laptop is segítette.
Az elõírt nyilvánosság biztosításának
érdekében óvodánk falára kihelyeztük
a pályázatról tájékoztató táblát, és létrehoztunk egy óvodai blogoldalt, amin
szintén elhelyeztük a pályázati tájékoztatót.
»HORVÁTHNÉ NÉMETH PIROSKA
ÓVODAPEDAGÓGUS, PROJEKTMENEDZSER
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» MÛVELÕDÉS

Kórusok, ha találkoznak…

Immár 21. alkalommal rendezte meg
Bárdos Lajosról elnevezett fesztiválját a
Liszt Ferenc Vegyeskar, ezúttal Celldömölk Város Önkormányzatával és a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtárral közös szervezésben. A kórusok találkozójára az eddigi évek hagyományaival szakítva új helyszínen
került sor április 29-én.
Idén nem az Apáczai Kiadó, hanem a
mûvelõdési központ galériája adott otthont a 21. Bárdos Lajos Fesztivál délutáni programjának. A délelõtt folyamán a 11 órai szentmise keretében
énekeltek a kórusok a katolikus templomban. A délutáni rendezvényen
Karádi Mihály, az önkormányzat város-

fejlesztési és költségvetési bizottságának elnöke köszöntötte a kórustalálkozó résztvevõit, beszédében Kodály
Zoltánt idézte: „Az ének szebbé teszi az
életet, az éneklõk másokét.” Elsõ fellépõként a több évtizedes múltra viszszatekintõ Celldömölki Liszt Ferenc
Vegyeskar szerepelt, melynek karnagya, Süle Ferenc így méltatta a helyi
tavaszi rendezvények sorában elõkelõ
helyet elfoglaló, Bárdos Lajosról elnevezett fesztivált:
– Nekem is hihetetlen, hogy 1992 óta
él ez a fesztivál, ez alatt az idõ alatt
nagyon sok kórus megfordult itt, külföldiek is. Én mindig nagy Bárdos-imádó voltam, Kodály mellett õ a legkedvesebb zeneszerzõm, személyesen is
ismertem, sok tanfolyamán részt vettem. A fesztiválon résztvevõ énekkaroknak négy kórusmûvet kell megtanulniuk, ez a belépõ. Bárdos Lajostól a
Missa Tertia-t, az Aeterne Rex-et, valamint a Tábortûznél címû mûvet. Emellett, mivel Celldömölkön vagyunk, nem
szabad megfeledkeznünk Uhlár Gyula
nagyszerû kántorunkról, akinek nevéhez fûzõdik az „Ó, kiscelli Szent Szûz”

kezdetû egyházi ének megzenésítése;
délelõtti szereplésünket a templomban
mindig ezzel nyitjuk.
A házigazda vegyeskar Purcell-mûvel
kezdett, majd Liszt Ferenc kórusmûvel
folytatta a szereplést, és természetesen egy Bárdos-mû is felcsendült elõadásukban, amit néger spirituáléval fejeztek be. A cellieket a Zalaapátiból érkezett Apáti Capella Kórus követte, akik
2003-as megalakulásukkor a többszólamú kamarazene népszerûsítését tûzték ki célul. Repertoárjukban egyházi
mûvek, romantikus és reneszánsz darabok, bordalok szerepelnek.
A Szentgotthárdi Városi Vegyeskartól tiszai dallamokat, pataki diákdalokat,
könnyûzenei darabot hallhattak a közönség soraiban ülõk. A rendezvény
utolsó fellépõjeként a publikum a sárbogárdi Schola Catolicának tapsolhatott, akik a kötelezõ Bárdos-mûvön kívül a kortárs zeneirodalomból válogattak, de spirituálét és olasz dalt is énekeltek. A hagyományoknak megfelelõen az idei fesztivál is a zárószám
közös produkciójával ért véget, a résztvevõ kórusok Bárdos Lajos Tábortûznél
címû dalának együttes éneklésével búcsúztak egymástól és közönségüktõl.
»REINER ANITA

Húsz év után újra Celldömölkön Torjay Valter
Az intarziaképek lekerülése után Torjay
Valter festõmûvész, mûvészettörténész alkotásai foglalták el a mûvelõdési központ
galériájának falait.
Az alkotó festményeibõl április 27-én nyílt
kiállítás. A tárlat megnyitóján az Ádám Jenõ
Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény tanára és növendéke mûködtek
közre hangszeres darabjukkal, majd maga
az alkotó, Torjay Valter ajánlotta a közönség figyelmébe mûveit. Saját életútját is-

mertetve elmondta, nagyapjának köszönheti, hogy festészettel kezdett foglalkozni.
Alkotómunkája során célja, hogy érzelmeket, értékeket adjon az embereknek, ecsettel, ceruzával, vonalakkal. A figuratív mûvészet áll közel hozzá, van egy belsõ festõi világa, ami titokzatos és misztikus, de egy
petrarcai mondást követ: kicsit vissza kell
vonulni a világtól ahhoz, hogy az ember alkotni tudjon, de ki is kell belõle látni.
„Fontos, hogy az ember mind a látható világot át tudja helyezni úgy, hogy abból

Soltis Lajos Színház: Menedék
Ismét új darab színrevitelével örvendeztette meg közönségét a Soltis Lajos Színház.
Az elõadást a társulat második mozgásszínházi produkciójaként tartják számon, melynek premierjére április 14-én várták az érdeklõdõket. A darab címe Asylium, vagyis
tébolyda, menedék. Asylium egy panzió
egy képzelt Kelet-Európában, egy képzelt
háború utáni idõtlenségben. Egy menedék,
mely egyetlen éjszakára menekvést nyújt a
külvilág elõl, hogy befelé fordulj. Egy tébolyda, ahol hatalmas játékot játszik a sors
egy éjszaka. A panziót egy család vezeti:
egy katonaözvegy asszony, aki annyira
igyekszik megboldogult férje szellemében
nevelni fiát és lányát, hogy közben elfelej-

ti õket megismerni. Az õ rideg, gyöngédségtõl és szenvedélytõl mentes világukba
érkeznek az utazók. Három különleges férfi, akiket furcsa idõtlenség, magabiztosság
és erõ vesz körül. Játékmesterek õk, kik a
családot és a késve érkezõ szereplõket: egy
leszerelt katonát és a szeretõjét életük talán legfontosabb táncába forgatják bele.
Véletlenszerûen összeverõdött emberek
közös lélekörvénye ez az egyetlen éjszaka
testekben elbeszélve. Nagy Gábor társulatvezetõ elmondta: A rengeteg szószínházi
elõadás után néhány évvel ezelõtt rájuk talált Deák Varga Rita az Álomevõkkel, melyben szavak nélkül, a mozgásszínház eszközeit felhasználva játszottak, nem is akárho-

mûvészeti alkotás szülessen, mind pedig a
benne levõ látomásokat felszínre tudja hozni. Ezt a kettõs feladatot igyekszem ellátni”
–hangsúlyozta a mûvész. Legfõbb kifejezõeszköze az olajfesték, monotípiái is ezzel készülnek. Torjay Valter nem elõször
mutatkozott be Celldömölkön, a kilencvenes években elsõ nagyobb kiállítását városunkban rendezte. A mûvelõdési központ
galériáján kiállított festmények június 6-ig
tekinthetõk meg.

»REINER ANITA

gyan; hiszen, mint ismeretes, a darab többszörös fesztiváldíjas és nemzetközi porondot is megjárt produkció lett. Aztán jött egy
fesztivál, ahol találkoztak a táncos-koreográfus, színész Víg Ágival, aki megismerve a
társulat tagjait, újabb mozgásszínházi elõadásban kezdett gondolkodni. A kölcsönös
egymásra találás és a tavaly õsz óta folyó
tréningek után a begyakorolt jelenetekbõl
kialakult egy történet, mely a színészek folyamatos, megfeszített egymásra figyelésére alapozva, szavak nélkül, testbeszéddel
és mozdulatokkal meséli el az Asylium történetét. A társulatvezetõ hangsúlyozta,
hogy a mozdulatokban elbeszélt kemény,
de mégis érzelmes ballada színrevitele kétségkívül további szakmai fejlõdést jelent a
társulat számára.

»RA
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A korszerû továbbképzés
az életre való nevelés alapja

A celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium sikeres pályázatot nyújtott be a
pedagógiai kultúra javítása, a természettudományos tárgyak oktatási színvonalának emelése érdekében. A pályázat keretében két kolléga mesterképzésben való részvételének támogatására nyílt lehetõség 4.860.835 Ft erejéig. Fehérné Gyömörey Katalin földrajzból, Salamonné Csótár Adrienn biológiából felvételizett a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi
Központja által meghirdetett mesterképzésre. Az eredményes felvételi
vizsga után a tényleges munka 2010
szeptemberében kezdõdött el. A pályázati támogatásnak köszönhetõen a két
tanárnõ a 2010–11-es tanév során
50%-os munkaidõ-kedvezményben részesült abból a célból, hogy az egyetemi követelményeknek maradéktalanul
eleget tehessenek. A munkaidejük másik felében pedig õk maguk is újra diákká változtak, elõadásokra, terepgyakorlatra, konzultációkra jártak, dolgozatokat, elemzéseket, portfóliót készítettek, beszámolókon, vizsgákon adtak

számot az újonnan megszerzett tudásukról. A zökkenõmentes iskolai élet
megszervezéséhez azonban munkahelyük is kapott segítséget a pályázati keretbõl. A távollétük miatt kiesõ tanítási
órákat a pályázat által biztosított anyagi keret segítségével szakszerûen lehetett helyettesíteni. A helyettesítéseket
– egy óraadó alkalmazásától eltekintve
– saját dolgozók többletmunkájával oldottuk meg. A pályázat azonban nemcsak ebben a vonatkozásban bizonyult
pozitívnak. Az egyetemi tanulmányokhoz szükséges tankönyvek, jegyzetek,
taneszközök beszerzését is támogatta.
A legnagyobb horderejû beruházás a
pályázat keretében két darab laptop
vásárlása, amelyet a tanulmányok és a
pályázat fenntartási ideje alatt a két
kolléganõ használ. Sor került ezen kívül
még számos szakkönyv vásárlására is,
melyek modern tudásanyagukkal segítséget nyújtanak az iskola tanárainak, hogy tanulóikat a lehetõ leghatékonyabban készítsék fel a továbbtanulásra, a közép- és emelt szintû érettségire. Ezek a könyvek a továbbiakban
természetesen az iskolai könyvtár állományát gazdagítják. A fentieken túlmenõen anyagi segítséget kaptak a
kollégák a szükséges utazások költségeinek fedezésére, esetleges hosszabb
távollétek esetén a szállásköltség finanszírozására is.
A két kolléga zökkenõk nélkül vette az
akadályokat, a továbbképzés mindkét
félévét határidõre teljesítette. 2011 júniusában sikeres államvizsgát tettek, és

kézhez kapták második egyetemi oklevelüket.
Kollégáik, tanártársaik elé a szakmai,
pedagógiai megújulás példáját állítot-

ták: mintegy húsz esztendõvel ezelõtt
kapták kézhez elsõ diplomájukat. Mai,
egyre gyorsabban változó világunk kihívásainak megfelelni óhajtó pedagógusok õk, akik elhivatottak a színvonalas
nevelés-oktatás mellett. 2011 illetve
2012 szeptemberétõl a két kolléga aktív részesévé válik a földrajz és a biológia oktatásának. A középiskola, amely
2011. augusztus elseje óta összevont
intézményként mûködik tovább, nagy
hangsúlyt helyez pedagógusainak korszerû képzettségére: a hétköznapi pedagógiai munka így válik tanárnak, diáknak egyaránt maradandó élménnyé,
a közös erõfeszítések pedig sikerré –
mindannyiunk megelégedésére.

Nyolcadikosok matematikaversenye

A Cselekvõ Összefogással Celldömölkért
Egyesület az elõzõ évekhez hasonlóan,
idén is meghirdette hagyományos matematikaversenyét a celldömölki és kistérségi általános iskolák nyolcadik osz-
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tályos tanulói számára. A Városi Általános Iskola negyedik alkalommal adott
otthont a vetélkedõnek, mely az idei
évben húsz nyolcadikos részvételével
zajlott, május 7-én. A versenyre érkezõket Danka Adél, a Városi Általános
Iskola igazgatónõje köszöntötte, majd a
diákok kézhez kapták a feladatlapokat.
A versenyzõknek másfél óra állt rendelkezésükre, hogy matematikai ismereteiket felelevenítve, a lehetõ legjobban töltsék ki a hét példából álló tesztlapot. A versenybizottság elnöke, Hegyi
Dániel, nyugalmazott matematikatanár
volt, aki a vetélkedõ szellemi atyjaként,
évrõl évre közremûködik a feladatlapok

összeállításában. A diákok munkáját
Csótár Anikó, Lampért Kálmánné,
Horváth Sándorné és Lórántfy Tibor
zsûritagok értékelték. A pontok összeadása után a végeredmény a következõképpen alakult:
1. Dummel Damján (Városi Általános
Iskola és EPSZ, Celldömölk, felkészítõ:
dr. Pörneczi Károlyné)
2. Bordi Bianka (Szent Imre Általános
Iskola, Jánosháza, felkészítõ: Keresztesné Mészáros Gertrúd)
3. Gyõrffy Róbert (Szent Benedek Katolikus Általános Iskola, Celldömölk, felkészítõ: Finta Katalin).
»VAJDA ZSUZSA
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Milyen volt az idei érettségi?

»KÉRDEZ: REINER ANITA

»FOTÓ: VAJDA ZSUZSA

Csirkovics
Dávid

Az érettségi elsõ napján még
nagyon izgultam, aztán elszállt a vizsgadrukk. A matematika elég nehéz volt, bár
a feladatok között voltak
egyszerûbbek is, nagyjából
hatvan százalékos teljesítményt saccolok magamnak.
A történelem szerintem nem
volt túl nehéz, az angol körülbelül középszintûnek felelt meg. Még a biológia van
hátra, és természetesen a
szóbeli vizsgák. Gyõrbe szeretnék menni közlekedésmérnöki szakra, így oda a
matematika és a biológia
eredményem számít. Bízom
benne, hogy jól sikerül az
érettségim.

Tóth
Eszter

Továbbtanulásomhoz a magyar és a biológia érettségi
eredménye számít, ezért
ezektõl nagyon tartottam.
Magyarból nehezebbre számítottam, és a matematika
is könnyebbnek tûnt az
elõzõ évekhez viszonyítva. A
történelem nem az erõs oldalam, de remélem, négyes
az is meglesz. Németbõl tavaly elõrehozott érettségi
vizsgát tettem, így most
nyelvbõl nem kell vizsgáznom. Gyõrbe készülök, szülésznõnek szeretnék tanulni.
Nagy megkönnyebbülés,
hogy az írásbeliken túl vagyok, a szóbeli szerintem
már könnyebb lesz.

Göcsei
Daniella

A magyar érettségi viszonylag könnyû volt az elõzõ
évekhez viszonyítva, bár a
szövegalkotási feladatban
jobban szerettem volna novellaelemzést. Matematikából sokat gyakoroltunk régebbi érettségi feladatokból,
szerintem az idei feladatsor
könnyebb volt. Történelembõl emelt szintû érettségit
írtam, az sokkal nehezebb
volt, mint a korábbi években. Angolból a hallásértést,
és a nyelvkészséget találtam
nehezebbnek, a vizsga másik része nem volt vészes.
Pénzügy-számvitel szakra
készülök, a matek és történelem számít.

Vadócz
Jenõ

Magyarból a szövegértés kicsit nehezebbnek tûnt, bonyolultan fogalmazták meg
a kérdéseket, de a második
rész már könnyebb volt. Matematikából viszont az elsõ
rész tûnt egyszerûbbnek, az
utána következõ némileg
ne hezebbnek, de annak
meg oldása sem okozott
problémát. A történelem jóval könnyebb volt a vártnál,
bár ott is adódtak gondolkodtató kérdések. Az angol
érettségi eleje nehéz volt, de
aztán egyszerûsödtek a feladatok. Informatikából már
két éve letettem az érettségit, mechatronikai mérnök
szeretnék lenni.

Fogathajtó bajnokság
Tisztelettel meghívjuk Önt és családját
2012. május 19-én, szombaton
a Celldömölk-Alsóságon
negyedik alkalommal megrendezésre kerülõ
C kategóriás 2-es fogathajtó bajnokságra.
Helyszín: Celldömölk–Alsóság Sportcsarnok
mögötti focipálya.
Az ünnepélyes megnyitó kezdete: kb. 13.00 óra.
»TISZTELETTEL: IFJ. ROZMÁN FERENC
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19. országos KIDS tornaverseny a Szent Benedek iskolában
Ismét a celldömölki Szent Benedek
Katolikus Általános Iskola adott helyet
a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége által 19. alkalommal megrendezett országos tornaversenynek. A rangos rendezvényen több, mint 260 diák
mérette meg magát csapatonként és
egyéniben is, felkészítõikkel és kísérõikkel az ország legkülönbözõbb részeirõl érkezve.
A celliek sikere az idén sem maradt el,
korcsoportonként több csapattal is indultak, és minden csapat szépen helyt
állt. Az I. és II. korcsoportban is I. helyezettek lettek a Szent Benedekes lányok. A csapat tagjai: I. kcs.: Czupor
Anna, Galovich Lili, Giczi Gréta, Pápai
Alexandra, Papp Dorottya, Takács Vivien. II. kcs.: Barcza Fruzsina, Csomai Regina, Gaál Fanni, Somlósi Blanka, Szalai
Fanni és Szerdahelyi Petra. Egyéni érmek is születtek: Giczi Gréta elsõ, Pápai
Alexandra második, Takács Vivien és
Szalai Fanni harmadik helyezettek lettek egyéni összesített eredményük
alapján. A nagylányok szintén szépen
szerepeltek: a III-IV. korcsoportban 2.
helyezést értek el: Bérdi Csenge, Döme

r

Réka, Jagodich Mira, Kálmán Diána,
Sebestyén Evelyn és Sebestyén Fanni.
Egyéniben Sebestyén Fanni második,
Jagodich Mira harmadik helyezett lett.

A csapatok felkészítõje: Bellovics
Diána, a verseny szervezésében szakmai segítséget nyújtott Czupor
Ferencné.

V. Szobi Tibor emlékverseny

lévõ Rosta Ilonát, Szobi Tibor özvegyét is. A
verseny felnõttek között két kategóriában
zajlott, a gyerekek között pedig négy korcsoportban. A celliek mindenhol szépen
helytálltak: Czupor Attila elsõként a dobogó
legfelsõ fokára állhatott, Lenner Luca 3.,
Fürdõs Nóra 4., Galovich Máté 5. és Czupor
Anna 6. helyezést értek el. A felnõtt celldömölki férficsapat 3. helyezett lett. A csapat
tagjai: Kasza István, Falusi Tamás és Olasz
Jenõ. A sok celli eredmény a városi sakkélet
fellendülését bizonyítja.

2012. május 5-én rendezte meg a celldömölki Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola 5. alkalommal azt a nemzetközi sakkversenyt, amelyet Szobi Tibor, városunk egykori kiváló sakkozójának emlékére szerveztek, és a Ság Hegy Kupa elnevezést kapta. A
messzirõl ideérkezõ diákokat és felnõtt sakkozókat Söptei Józsefné alpolgármester-aszszony köszöntötte, majd üdvözölték a jelen-

Az Olimpiáról a könyvtárban
2012. május 30-án (szerdán) a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság kínálatában ezúttal sporttörténeti témák kerülnek terítékre. A KMKK Kresznerics Ferenc Könyvtárában 17.30 órakor Kis János, az Európai Sport Hagyományõrzõ
Egyesület és a Dr. Mezõ Ferenc Olimpiai
Baráti Kör elnökének Harmadszor Londonban címû olimpiatörténeti elõadását
hallgathatják meg az érdeklõdõk, majd
Horváth Vilmos, a Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományõrzõ Egyesület elnöke
villant fel érdekességeket az olimpiák
sokszínû históriájából. A 2012-es londoni ötkarikás játékok közeledtével minden sportbarátot szeretettel várnak a
szervezõk!
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Rendõrök a pályán
A Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság 2001ben alapította kispályás labdarúgás sportágban a Szent György-napi vándorkupát.
Minden évben más-más vasi település a
rendezvény házigazdája, idén a nyolc csapatos tornát a celli Rendõrkapitányság szervezhette a CVSE mûfüves pályáján. Május
4-én – az esõ ellenére – kiválóan megrendezett tornát ezúttal a Vasvári Rendõrkapitányság csapata nyerte, akik a döntõben, a
vendégként fellépõ Celldömölk Önkormányzat-Kemenesvíz közös csapatát gyõzték le. A bronzérmek is Cellben maradtak,
miután a helyi kapitányság Policell csapata
maratoni hétméteres rúgássorozattal a végén megnyerte a kisdöntõt. A legjobb hazai
játékos címet Tóth Károly érdemelte ki, míg
a torna legjobb kapusa a szintén a hazai
csapatot erõsítõ Pócza Balázs lett. »DOTTO

Ligeti kispályás
Idén nyolc csapat részvételével indult be
az V. Városi Kispályás Labdarúgó-bajnokság küzdelme a Vulkánsport Egyesület
rendezésében a Ligeti mûfüves pályán. A
kedd koraeste zajló meccsek két fordulója után még három csapat maradt veretlen, a tavalyi bajnok Áramütöttek, a
Merse Amigo és a Gera Zoli. Õket két csapat követi a középmezõnyben: a Szivacsok és a Benkõ Fürdõszobaszalon 3-3
ponttal. Átmenetileg három csapat nem
rendelkezik még ponttal, a csak egy
meccset játszó Ügyetlenek, meglepetésre a Szalai Szaki és a DC Ördögei. A góllövõ tabellán ketten állnak az élen négynégy góllal Pécz Károly (Áramütöttek) és
Nagy Szabolcs (DC Ördögei).

»DOTTO
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Hat pont az elõny

ÖT MECCSEL A VÉGE ELÔTT HAT PONT AZ ELÔNYE A CSAPATNAK

Celldömölki VSE – Vép 2-0 (0-0)
Celldömölk, 200 nézõ, Vas megyei labdarúgó-bajnokság, 24. forduló. 2012.
május 6.
Vezette: Bazsó Ferenc (Polgár Tamás,
Rózsa Tamás).
Celldömölk: Szíjártó – Ambrus A., Megyesi, Györkös, Velencei T. (Döbrönte
68. p.) – Mayer, Mészáros (Enyingi 84.
p.), Ambrus R., Hegyi – Vánkos, Gyõri.
Edzõ: Kelemen Kornél.
Vép: Derdák – Liszka, Varga M., Németh, Vermes (Illés 46. p.) – Joó, Dancs
(Beke 68. p.), Molnár (Kiss 88. p.),
Kányási (Varga E. 68. p.) – Kiricsi (Budai
77. p.), Horváth. Edzõ: Marton Róbert.
Góllövõk: Gyõri Gergely (52. p.) és Vánkos Balázs (84. p.).
Elõmérkõzés: CVSE U19 – Vép U19 4-1.
G.: Böcskör Nagy Barnabás, Balázsi
Krisztián, Lõrincz Gábor (2). A hét perc
alatt lõtt négy góllal a meccs hajrájában fordítottak az ifisták.
Petõfi SE Vasszécseny – Celldömölki VSE
0-2 (0-2)
Vasszécseny, Megyei Magyar Kupa 4.
forduló 2012. május 9.
Vezette: Lóránth Sándor (Kovács László,
Kovács Jenõ).
Celldömölk: Szíjártó – Mayer, Megyesi,
Györkös, Velencei T. (Sebestyén R. 90.
p.) – Mészáros (Hideg P. 88. p.), Enyingi,
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Hegyi (Németh II. J. 33. p.), Döbrönte –
Vánkos (Balázsi K. 72. p.), Gyõri (Tóth A.
66. p.). Edzõ: Kelemen Kornél.
Kiállítva: Szíjártó Kristóf (65. p.).
Góllövõk: Vánkos Balázs (33. p.) és
Mészáros Dávid (41. p.).
A tavaly szeptemberben lejátszott harmadik fordulót követõen immáron a
nyolc közé jutásért játszottak a csapatok. Két 16 éves játékosnak is (Hideg
Péter, Balázsi Krisztián) lehetõséget
adó Cell, kiállítással is fûszerezett mecscsen, a megyei II. osztály szombathelyi
csoportját vezetõ Vasszécseny ellen
gyõzedelmeskedett.
Rum – Celldömölki VSE 1-1 (0-0)
Rum, Vas megyei labdarúgó-bajnokság, 25. forduló. 2012. május 13.
Vezette: László Ferenc (Horváth Zoltán,
Marácz Zoltán).
Rum: Busi – Szalai, Farsang, Kontics,
Smidéliusz – Kraft (Oláh 84. p.), Horváth (Rosta 89. p.), Molnár, Kiss –
Fülöp, Leitgeb. Edzõ: Simon Miklós.
Celldömölk: Tóth A. – Ambrus A.,
Megyesi, Györkös, Velencei T. (Sebestyén 88. p.) – Mayer, Enyingi, Ambrus
R., Mészáros (Németh II. J. 67. p.) –
Vánkos, Gaál (Döbrönte 78. p.). Edzõ:
Kelemen Kornél.
Góllövõk: Farsang Ádám (9. p.), illetve
Ambrus Roland (27. p.).

Elõmérkõzés: Rum U19 – CVSE U19 2-6
G.: Fülöp (2), illetve Mógor Krisztián
(3), Gersey Bence (2) és Lõrincz Gábor.
Továbbra is az élen a celli ificsapat.
Rendhagyó módon a szokásos tudósítást egy „Köszönjük Jánosháza!” felkiáltással illik kezdeni. A jánosháziak a 24.
fordulóban kétgólos hátrányból fordítva
4-3-ra legyõzték a tavasszal még eleddig veretlen Büköt, így a Cell már azzal
a nyugalommal léphetett pályára, hogy
ha meg is botlana a Vép ellen, akkor
sem tud közelebb kerülni hozzá a tavaszi remek teljesítményével egyetlen
potenciális veszélyforrássá vált büki
csapat. De a Cell ráadásul nem is botlott
meg, nem egy magas színvonalú mecscsen ugyan, de nyertek a kék-sárgák.
Az elsõ félidõben a kapuk szinte nem is
forogtak veszélyben, a játékosok a
mezõnyben gyûrték egymást, feljegyezni való helyzetig nem jutva el. A
szünet után némileg váratlanul, de sorozatban alakult ki „esemény” a vépi
kapu elõtt, elõször egy beívelést úgy
húzott le a vendégportás, hogy a jelen
lévõk jelentõs számban a gólvonal mögött látták már a labdát, kivéve a játékvezetõket és a kapust természetesen.
Aztán Gyõri esett el nem önszántából a
büntetõterületen belül, de a síp ismét
néma maradt. Egy perccel késõbb Gyõri
nemes bosszút állt, egy, a hosszúra átívelt labdát szépen fejelte a hálóba,
majd nagyot ugorva az idõben, a meccs
zárószakaszában az õ pontos kiugratásából szerezte Vánkos a csapat második, egyben a gyõzelmet bebiztosító találatát. Még õsszel a Rum megtréfálta
hazai pályán a Cellt egy döntetlennel,
vicces kedvükbõl nem kifogyva most
Rumban osztoztak meg a csapatok a
pontokon. A hazaiak hamar megszerezték a vezetést, a tartalékos vendégek
erejébõl ezúttal csak az egy pont megszerzésére futotta. A Bük viszont nyert
hazai pályán, így most a két csapat között hat pont a különbség, nem rossz
lehetõség az elõny megtartására, hogy
a Cell a következõ három meccsén a
három sereghajtóval találkozik, kezdésként május 19-én az õsszel nagyon kitömött Pecölt (0-8) fogadjuk.
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Bravúroztak a celldömölki középiskolások a Helikon Ünnepségeken

A középiskolás korosztály egyik legnagyobb seregszemléje a
keszthelyi Helikon Ünnepségek, mely egyedülálló kulturális
eseménye a Dunántúlnak és talán mondhatni, hogy hazánknak is. A celldömölki középiskolások évek óta aktív résztvevõi a fesztiválnak, a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképzõ iskola tanulói az idei évben is taroltak a mûvészeti
versenyen.
A Helikon közel kétszáz éves múltra tekint vissza, 1817-ben
gróf Festetics György hívta életre Keszthelyen. Az azóta eltelt
két évszázad során több átalakuláson is átesett a rendezvénysorozat, mai formáját 1992-ben nyerte el. Az idei évben
jubilált az ifjúságot megmozgató kulturális rendezvény, hiszen jelenlegi formájában huszadik alkalommal került megrendezésre, április 26–28. között. A háromnapos Balaton-parti esemény ideje alatt közel négyezer diák lépett a zsûri elé,
hogy megmutassa tehetségét. Ahogy mondani szokták, a tehetségnek ezer arca van, így a fesztivál több, a mûvészethez
kapcsolódó kategóriát hirdetett meg a diákok számára. A
nagyszabású rendezvénysorozat keretein belül 18 mûvészeti kategóriában mérték össze tudásukat a középiskolások.
Többek között vers, próza, színjátszás, komolyzene, kórus,
könnyûzene, mozgásmûvészet, folklór, film és mozgókép,
képzõmûvészet és irodalom is szerepelt a meghirdetett kategóriák között.
A Helikon Ünnepségekre a diákok középiskolán keresztül nevezhetnek. A celldömölki tehetségeket évek óta Dr. Bérdiné
Stipkovits Ildikó, a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképzõ
Iskola tanára kutatja fel és nevezi be a versenybe.
– A fesztivál népszerûsége arra vezethetõ vissza, hogy azoknak a diákoknak, akik a mûvészeti szakközépiskolák helyett
a gimnáziumot választják, a Helikon kitûnõ terepet biztosít
tehetségük bemutatására, hiszen egy gimnazista is jártas lehet a mûvészetekben. Az utóbbi idõkben egyre több mûvészeti szakközépiskola is felfedezte a Helikont, és benevezték
tehetséges növendékeiket, ezért a verseny egyre inkább eltolódott a profizmus felé. Mivel a Helikon egy igényes és
színvonalas rendezvény, ezért a gyerekek szívesen jönnek
ide, nagyon nagy elismerés, ha valaki itt minõsítést kap.
Miután ebben az évben összevonták a város két középiskoláját, sikerült a Tagintézményben is felfedeznem nagyon
ügyes és lelkes fiatalokat, akik csatlakoztak a gimnázium
énekkarához – mondta el lapunknak Dr. Bérdiné Stipkovits
Ildikó, aki az iskola kórusát vezeti. – Az idei évben, akárcsak
ezt megelõzõen, a celldömölkiek szinte valamennyi kategó-
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riában elindultak, hiszen nagyon sok tehetséges diákkal dolgozunk iskolánkban, és mindnyájuknak igyekszünk lehetõséget nyújtani a bemutatkozásra. A versenyre iskolánként 1-2
produkció vagy mûalkotás nevezhetõ kategóriánként, így
már a Helikonon való részvétel is kitüntetésnek számít.
Vannak, akik önállóan készültek fel a versenyre, de a legtöbb
kategóriában a diákok munkáját komoly szakemberek segítették. Többek között: Nagy Gábor, a Soltis Lajos Színház
mûvészeti vezetõje, Ipsics Péter, a Kemenesalja Néptánccsoport mûvészeti vezetõje, Varga Diána, az Ádám Jenõ Zeneiskola népi ének tanára, Tóth Éva magán-énektanár, de természetesen köszönet az egyéb kategóriákban indult versenyzõk felkészítésében résztvevõ tanároknak is – hangsúlyozta a tanárnõ.
A helyiek körében született eredmények önmagukért beszélnek: Arany minõsítést kapott: a celldömölki Berzsenyi Dániel
Gimnázium és Szakképzõ Iskola kórusa az Oh, happy day c.
dal elõadásával. Karnagy: Dr. Bérdiné Stipkovits Ildikó, szólót
énekelt Orsós Eszter. Ezüst minõsítést kapott: Jakus Melánia
rajz – képzõmûvészet kategóriában, CBG Színpad Pilnay Sára:
Akarva akaratlan címû darabjával, színjátszás kategóriában,
CBG Kemenesalja Néptánccsoportja vasi táncokkal, folklór kategóriában, Galagonya együttes bukovinai népdalcsokorral,
folklór kategóriában, Orsós Eszter Kelly Clarkson: Because of
You címû dalával a könnyûzene ének kategóriában.
A Helikon Ünnepségek népszerûségének másik oka lehet,
hogy a versenyprodukciók mellett a fesztivál minden évben
felhõtlen szórakozást ígér a Balaton-parton. A versenyprogramon kívül az esti órákban komolyzenei és könnyûzenei
koncerteken, színházi elõadáson, táncházakon, vagy éppen
spontán utcazenélésen szórakozhatnak nem csak a résztvevõ
fiatalok, hanem a városba látogató érdeklõdõk is. A háromnapos fesztivál ideje alatt idén is ellepték Keszthely városát
a fiatalok, és pezsgésükkel megtöltötték a város utcáit és tereit. Így tettek a berzsenyis diákok is, akik fergeteges utcabáli hangulatot teremtettek a Balaton-parti városban. Egy
teljes órán át uralták a sétálóutcát, ahol fellépett az Obszidián együttes, Geiger Nikolett és Orsós Eszter, valamint a
showtáncosok. Tömegeket vonzott az iskola kórusa és Varga
Diána is, aki már nem elõször varázsolta el gyönyörû hangjával hallgatóit. A fiatalok felpezsdítették a keszthelyi életet,
az egész utca velük táncolt, végül Shakira Waka Waka címû
dalával búcsúztak a keszthelyi Helikontól.
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Fa-Gyula Faáru Bolt
Celldömölk, Sági u. 47.
Tel. 95 423-177

FALÉ C EK FA-GYULÁTÓL!

• Fenyõ szárított gyalult léc 24x44 mm-es: 120 Ft/fm
• Kerítéslécek keményfából 12 féle méretben
raktárról kaphatók
• OSB lapok 8 méretben kaphatók

Konyhai munkalapok divatos színekben
a környék legjobb áraival, kiváló minõségben!
Búvárszivattyúk, szennyvízszivattyúk
nagy választékban kaphatók üzletünkben.

KARÓ , FAKÉ REG FA-GYULÁTÓL!
• Fenyõkéreg mulcs: 700 Ft/zsák (1 2 Ft/l)
• Faapríték mulcs 60 l: 400 Ft/zsák (7 Ft/l)
• Akác karó 3,5x3,5x200 cm: 311 Ft/db,
3,5x3,5x150 cm: 233 Ft/db,
2,5x2,5x100 cm: 100 Ft/db

Az Új Kemenesaljában, TV-Cellben
hirdetni reklámozni szeretne?

NAGY ANTALT KERESSE
Tel: 06 70/338-9880

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

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

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

1+1 akciók egész májusban:
• szombatonként napi családi jegy mellé
minden második gyerekjegy ráadás
• ha hétköznap infraszaunázik,
párjával együtt teheti!
Wellness-szolgáltatások
már csomagokban is
Megnyitottuk a strandmedencéket!

Gyereknapi programok május 27-én, vasárnap:
ugrálóvár 11.00–18.00 óráig, kézmûves foglalkozások
13.00–17.00 óráig, lovaskocsikázás 15.00–17.30 óráig,
lovaglási lehetõség
13.00 – 17.00 óráig,
Taekwondo bemutató 16.00 – 16.20 óráig
A programok csak érvényes fürdõbelépõjeggyel látogathatók.
A programváltoztatás jogát a fürdõüzemeltetõ fenntartja.

Hosszabbított ünnepi nyitva tartás május 27-én és 28-án.

Nyitva tartás június 1-jétõl:
hétfõtõl csütörtökig, valamint vasárnap:
9.00–19.30;
péntek, szombat: 9.00–20.30.

