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„Egyszer véget ér a lázas ifjúság…”
Május 4-én elballagtak a Berzsenyi
Dániel Gimnázium és Szakképzô
Iskola végzôs tanulói. Ezen a napon virágba borultak az osztálytermek, ünneplôbe öltöztek a diákok,
szülôk és tanárok, így búcsúztatták
a ballagókat.

Utoljára hallhatták a csengôszót a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképzô Iskola végzôs tanulói május 4-én.
A délelôtti órákban elsôként a gimnazisták vettek búcsút iskolájuktól, kezüket
egymásba fonva, a még nem végzôs
diáktársaik sorfala között végigjárták az
osztálytermeket, majd az iskola udvarán
sorakoztak fel szüleik, hozzátartozóik és
pedagógusaik elôtt. A gyermeki lázban
égô, de már a felnôttkor küszöbére érkezô végzôsökhöz Sipos Tibor igazgató
szólt elsôként. Beszédében abban erôsítette meg a diákokat, hogy egy korszak
lezárult az életükben, de az érettségi
vizsga az önálló élet elsô lépése, mely
tudásukat és kitartásukat is próbára teszi. Erôt és bátorságot kívánt a tanulóknak ahhoz, hogy az elôttük feltornyosult
akadályokat most és a jövôben is le
tudják küzdeni. Az ünnepi gondolatokat
követôen az elismerések átadása következett, melynek során könyvjutalomban
részesültek az osztályok legeredményesebb tanulói, a közösségi munkában
élenjáró diákok. Az ünnepélyen a fiatalabb gimnazisták is megajándékozták a
ballagókat, Weöres Sándor: A teljesség
felé címû kötetébôl adtak elô megzenésített részleteket. A maturálókat Fehér László polgármester is köszöntötte:
„A ballagás olyan ünnep, amelyben

egyszerre van jelen az emlékezés,
a búcsú és az új iránti kíváncsiság. Ahogy
végigvonultatok a megszokott tantermeken, benne volt valaminek a vége
és a majdani megérkezés reménye.”
Majd így folytatta: „Akár a felsôoktatásban folytatjátok tanulmányaitokat,
akár munkába álltok, kibontakoztatjátok tehetségeteket, remélem, hogy a
ma választása holnap is helytálló lesz.”
Az iskola nemcsak az érettségire készítette fel a tanulókat, hanem a falai között töltött évek alatt megtudhatták, mi
fán terem a barátság, az összetartás. „A
középiskolai évek meghatározó idôszaka
az ember életében” – mondta Gombási
Mónika 12. a osztályos tanuló aki a ballagók nevében az elmúlt négy év felejthetetlen pillanatait idézte fel. Végezetül
Jakab Roxána a 11. évfolyam képviseletében búcsúzott el idôsebb diáktársaitól,
arra biztatva ôket, hogy az iskola kapuja
mindig nyitva áll elôttük. Az ünnepség
zárásaként a két végzôs osztály közösen
énekelte el Máté Péter: Egyszer véget
ér címû ismert dalát, néhány pillanatig
talán maguk is átérezték, hogy „ami elmúlt, soha nem jön vissza már.”
Ugyanezen a napon az iskola végzôs
szakképzôsei is búcsút vettek az alma
matertôl. Az utolsó csengôszó, a ballagási dalok és a feldíszített tantermek
mind-mind nekik szóltak, jelképezve,
milyen fontos naphoz is érkeztek. Tarisznyával az oldalukon az informatikai,
ügyviteli szakmacsoportos diákok, a
géplakatosok, a bútorasztalosok valamint a pék-cukrászok még egyszer,
utoljára végigjárták a folyosókat, majd
a Sportcsarnokban sorakoztak fel.
Az ünnepség kezdetén Benkô Regina

11. a osztályos tanuló tolmácsolásában a
Szonett ballagóknak címû verset hallhatták a megjelentek. Ezt követôen Fehér
László polgármester szólt a nebulókhoz,
arra biztatva ôket, hogy bármerre is sodorja ôket az élet, mindig emlékezzenek
arra az intézményre, ahol gyermekbôl
felnôtté váltak, és építkezzenek az itt
megszerzett ismeretekbôl. Az iskolában
maradók nevében Németh Kitti 11. évfolyamos tanuló köszönt el az utolsó évesektôl, arra kérve ôket, hogy csak a szép
emlékek maradjanak meg emlékezetükben. A ballagók sorából Szûcs Viktória
lépett ki, a végzôsök nevében köszönetet mondott mindazoknak, akik az idáig
vezetô úton segítették ôket, majd egy
ismert dal részéletével köszönt el: „Elbúcsúzom, de ott leszek, ahol a szél zúg, a
nap nevet.” A ballagók átadták az iskola
zászlaját az utánuk jövôknek, majd szalagot kötöttek rá, így hagyva nyomot az
utókornak. „Nem lehetsz öreg és bölcs
anélkül, hogy ne lettél volna fiatal és
ôrült” – idézte Albert Einstein gondolatait Soós Andrea tagintézmény-vezetô, aki
ezekkel a szavakkal búcsúzott el a három
osztály 52 diákjától: „Az életben kitartásra lesz szükség. Végezzétek munkátokat
szakértelemmel, legyetek elhivatottak,
tartsátok mindig szem elôtt, hogy összefogással, a többieket tiszteletben tartva
segíthetjük egymást a célok elérésében.” Az érettségi és szakmai vizsgák
elôtt álló tanulóktól Sipos Tibor igazgató
is elköszönt, de a búcsúzás a nyugdíjba
vonuló matematika szakos tanárnak, Sulyokné Reicz Magdolnának is szólt, aki
1988 óta a tantestület egyik meghatározó egyénisége volt. A ballagó diákok közül néhányan jutalmakat vehettek át az
ünnepség végén, majd azzal a tudattal
léptek ki az ajtón, hogy az iskola mindig
visszavárja ôket.
»VZS
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Bemutatkoztak a lehetséges vízszolgáltatók
2013. április 29-én tartotta soros ülését
Celldömölk Város Képviselô-testülete.
A nyílt ülés elsô napirendi pontjában
Fehér László polgármester beszámolt
a két ülés között történtekrôl és a lejárt határidejô határozatokról. Ezután
Kovács Levente tûzoltó alezredes beszámolt a Sárvári Katasztrófavédelmi
Kirendeltség 2012-es munkájáról és
a katasztrófavédelmet érintô változásokról, majd Pintér Richárd tûzoltó
százados a Sárvári Hivatásos Tûzoltó
Parancsnokság 2012-es tevékenységérôl. Ezt követôen napirenden kívüli
felszólalások következtek: dr. Kovács
Zoltán a képviselôk egy csoportjának
Munkácson tett látogatásáról számolt
be. Söptei Józsefné alpolgármester-asszony elmondta, hogy az Együtt
Celldömölk Város Egyesület az esetkocsi igénylése kapcsán a Celldömölki Járási Helyi Védelmi Bizottsághoz,
majd a Megyei Védelmi Bizottsághoz
fordult, mindkét szerv a támogatásáról
biztosította az egyesületet. Hivatalosan is lemondott a Vulkán fürdô egyik
ügyvezetôje, Bakó István, aki 2005-tôl

mostanáig vezette a turisztikai létesítményt.
A testületi ülésen jelen volt dr. Farkas
Péter Imre, a Kemenesaljai Egyesített
Kórház igazgatója is, aki egy pályázati
lehetôségrôl számolt be a képviselôknek, amely által lehetôvé válhat a
járóbeteg- és fekvôbeteg-ellátás egy
telephelyen, azaz a kórház területén.
Ezáltal megvalósulhatna a 2008–2009es koncepció. A megcélzott pályázati
összeg nemcsak épületrekonstrukciót,
hanem mûszerek fejlesztését is lehetôvé tenné az intézményben.
Változott a víziközmû-szolgáltatókra vonatkozó törvény, mely szerint
ha a mûködési engedélyben foglalt
felhasználói egyenérték nem éri el a
százezret, akkor a mûködési engedélyt
2014. december 31. napjával, ha eléri
a százezret, de kevesebb, mint százötvenezer, akkor 2016. december 31.
napjával visszavonja a Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatal. Eszerint tehát a Kemenesvíz Kft.
nem felel meg a jelenlegi törvényi
elôírásnak, ezért a testületi ülésen két

vízszolgáltató, a Vasivíz ZRt., illetve a
Pápai Víz- és Csatornamû ZRt. képviselôit hallgatták meg a döntéshozók,
majd kérdéseket intéztek hozzájuk
– döntésre, hogy melyik vízszolgáltatóhoz társul a helyi szolgáltató, a
késôbbiekben kerül sor.
Döntött továbbá a képviselô-testület a
nemrég nyílt Vulkánpark Látogatóközpont jegyárainak módosítását illetôen
is. Felmerült az igény, hogy mivel
túlnyomó többségében csoportok látogatják az intézményt, célszerû lenne csoportos jegyárakat is bevezetni.
A döntés értelmében május 1-jétôl a
felnôtt csoportos jegy 1300, a kedvezményes csoportos jegy 900 forintba
kerül személyenként. 15 fô felett egy
kísérôjegy vehetô igénybe. Váltható
továbbá 10 alkalmas bérlet is, amely
egy szezonra (hét hónapra érvényes).
A felnôttek számára a 10 alkalmas bérlet 13000 forintba, a kedvezményes
bérlet (nyugdíjasok, diákok) 9000 forintba kerül. Lehetôség van fotós belépô váltására is, ez a jegy 3500 forint.
»LA

Adományok a katolikus egyháznak

garnitúra ágynemû, 50 darab kisméretû
színes televízió, valamint matracok,
asztalok, székek, polcok és éjjeli szekrények kerültek a kolostorhoz. A rakodás
során lelkes önkéntesek segédkeztek: a
munkában részt vettek a Szent Benedek
Katolikus Általános Iskola diákjai és Kirner Antal Zoltán plébános is. Jelen volt a
JUFA Ungarn Kft. ügyvezetô igazgatója,
Rudolf Wiedner, valamint Heinrich Máté
turizmusmenedzser. Az adomány egy
részébôl az épületben kialakított zarándokszálláshelyet bútorozzák be, kényelmesebbé téve ezzel a Mária zarándokút
celldömölki állomáshelyét. A másik részét pedig jótékony célokra ajánlják fel
rászorulóknak.
»KARVALICS ROXÁNA

Április 17-én, a bencés kolostorba egy
kamionnyi adomány érkezett az ausztriai Göstling an der Ybbs városából. A
szervezésben és a szállításban a JUFA Ungarn Kft. mûködött közre. A celldömölki
római katolikus egyház a szállítmányt a
JUFA Hochkar szállodájától kapta ajándékba. A korábban ifjúsági szállóként
mûködô épületet egy háromcsillagos
szállodává alakítják át. Az új szálloda
Alsó-Ausztriában épül, a Hochkar síparadicsom területén. A feleslegessé vált,
jó minôségû berendezési tárgyakat a
celldömölki egyházközösségnek adományozták. A berendezések közül 280

Idén is taroltak a Sághegyi borok Kôszegen
Kôszeg híres szôlô- és bortermelésének nevezetes dokumentuma a közel
300 éve vezetett, nagy becsben tartott könyv, a „Szôlô Jövésnek könyve”, melyben a Szent György-napi
szôlôhajtást jelenítették meg minden
esztendôben. Az ôsi hagyományt ma
is ôrzik a kôszegiek, a könyvet minden évben április 24-én, Szent György
ünnepén elôveszik. Ezen a napon lemetszik a hajtásokat a szôlôtôkérôl és
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bejegyzik a kötetbe. Az ünnepséghez
minden évben megyei borversenyt
is szerveznek, melyre rendszerint a
Ság hegyi szôlôsgazdák is benevezik
boraikat. Az idei évben három kategóriában, közel száz minôségi nedût
versenyeztettek a borászok. A zsûrizés során mérvadó volt a borok színe, illata, tisztasága, fajtajellege, de
az általános összbenyomást is vizsgálták. A megye legrangosabb bor-

versenyére a helyi szôlészek közül
Fehér Csaba Attila és Vörös Imre nevezett be. Mindketten a fehér borok
kategóriájában indultak el, a gazdák
bormintái megállták helyüket a 34
nedû között. Fehér Csaba Attila Sághegyi Olaszrizlingje valamint Pátriája
is arany minôsítést kapott, Vörös Imre
pedig három ezüsttel és két bronzzal
térhetett haza.
»VZS
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Dr. Oszkó Zoltánné Szalai Erzsébet (1934–2013)
Gyászoló Család, gyászoló Gyülekezet! Nehéz szívvel állok meg
Dr. Oszkó Zoltánné Szalai Erzsébet
hamvai elôtt, hiszen sok évtizedes
barátságról, munkatársi kapcsolatra
emlékezem. Több korosztályt, több
generációt nevelô és oktató pedagógustól búcsúzom. Celldömölk és
Kemenesalja közismert és szeretett
Szöszi tanárnijétôl.
1934. január 10-én
született Egyházashetyén, paraszti családból. Küzdelmes,
igen
eredményes
életet élt, s viszonylag szép életkort ért
meg. Szülei szerény
anyagi körülményeik
ellenére taníttatták.
Már kislány korában örökös szereplôje
volt a falu egyházi és községi ünnepélyeinek. Tanítói és a különös lelki és
szellemi fejlôdését támogató Magyar
János esperes úr ösztönzésére beíratták
a szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnáziumba. A sport iránti ragaszkodása
ide gyökerezik. Tanárai felfigyeltek tehetségére és így a Haladás nôi kézilabda-csapatának tagja lett. Érettségi után
Borgáta község tanácstitkáraként dolgozott. Itthon is aktívan sportolt. Vonzódott
a kultúrához is, különösen a színjátszás-

hoz. A sport és kultúra szeretete hozta
össze férjével. Kapcsolatuk a János vitéz
c. daljáték során kezdôdött, amelyben
férje játszotta a fôszerepet, Szöszi pedig
Iluskát alakította. Közben felvételt nyert
a Színmûvészeti Fôiskolára, de ô inkább
a pedagógus hivatást választotta. 1955ben házasságot kötött Oszkó Zoltánnal.
1957-ben született leányuk, Mariann.
Mindemellett elvégezte a tanítóképzôt
Zalaegerszegen, majd a Pécsi Tanárképzô Fôiskolán történelem-testnevelés
szakos tanári diplomát szerzett. Ettôl
kezdve a felsô tagozatban tanította
szaktárgyait. Emellett 10 éven át úttörô
csoportvezetô volt. Pedagógus pályája
alatt kiemelkedô nevelési és oktatási
eredményeket ért el mindkét szaktárgyában. Tanítványai rajongásig szerették mint osztályfônököt és szaktanárt
egyaránt. Történelembôl országos tanulmányi versenyen elsô díjat nyertek.
Kézilabdás lányai többször bejutottak
az országos döntôbe. Pedagógiai munkáját a szeretet, magas követelmények
jellemezték. Számára egyaránt fontos
volt a gyengék patronálása, a hátrányos helyzetûek segítése és a tehetséggondozás. Eredményes nevelô-oktató
munkáját magas szinten értékelték és
számos kitüntetéssel ismerték el. Kézilabdás lányaival szinte családi kapcsolatot alakított ki. Sokan közülük még a
közelmúltban is látogatták. 1989-ben,

55 éves korában nyugállományba
ment, de továbbra sem szakadt el a pedagógiától. Volt tanítványait készítette
fel szaktárgyából érettségire, fôiskolai,
egyetemi vizsgákra. Leánya, Mariann
jogász lett, jelenleg a Budai Táblabíróság csoportvezetô elnöke. Unokája,
Anna szintén jogász és a Kormányzati
Ellenôrzési Hivatalban dolgozik. A nyári
hónapokat balatonrendesi kis nyaralójukban töltötték. Szöszi halálával most
ennek a boldog, szeretetben töltött
együttlétnek is vége. Egy gazdag földi
élet lezárult: a költô szavaival: „Ha majd
munkád is betellett, s a végsô óra elközelgett, engedsz az égi szent hívásnak:
Enyém vagy! Jöjj! El nem bocsátlak!”
De a szeretet ereje a síron túl is elér,
s összeköti azokat, akik a földi létben
szerették egymást és szeretettel vették
körül embertársaikat. Aki jól végezte
tisztét, bízvást tekinthet a sír éjjelére is,
mert ahogy Jób szövegében meg van
írva: „Tudom, hogy az én Megváltóm él,
s az én porom felett megáll.”
Ezzel a hittel bocsátjuk el Szöszi hamvait
egy másik dimenzióba, s ezzel a hittel
búcsúzom tôle a család, egykori munkatársai, az Eötvös iskola volt és jelenlegi
pedagógusai, s mindazok nevében, akik
ismerték és szerették ôt.
Pihenjenek porai békében, legyen neki
könnyû a hazai föld. Szöszi, Isten Veled!
»MOLNÁR GÁBOR

Csökkent a bûncselekmények száma Celldömölkön
A január elsejétôl megalakult járási
hivatalokkal jelentôsen megváltozott
a közigazgatási rendszer, és ez természetesen befolyásolja az ezekhez
közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó szervezetek munkáját is. Az egyik
ilyen a kistérségi közbiztonsági fórum,
amely mostantól Járási Közbiztonsági
Egyeztetô Fórum néven mûködik tovább. Az április 16-i ülésre hivatalosak
voltak a Celldömölki Járás 28 településének vezetôi, a civil szféra, az egyházak képviselôi, rendôrök, polgárôrök,
továbbá mindazok, akik valamilyen
módon szerepet vállalnak a közbiztonság megteremtésében. A fórumon dr.
Tiborcz János dandártábornok, a Vas
Megyei Rendôr-fôkapitányság vezetôje
beszámolt a tavalyi év bûnügyi helyzetérôl. Elmondta, hogy Vas megyében
2012-ben 7555 bûncselekmény vált
ismertté, mely a 2011-es évhez ké-

pest 11%-kal kevesebb. Az országos
statisztika szerint Vas megye a húszas
lista elôkelô 19. helyén áll, ami azt
jelenti, hogy az országban csak Tolna megyében történt kevesebb bûntett az elmúlt esztendôben. Az esetek
túlnyomó többségét a vagyon elleni
bûncselekmények alkotják, össztársadalmi szinten megjelent az ún. „megélhetési” bûnözés. A dandártábornok
elmondta, hogy a lakosság szubjektív
biztonságérzetét növelô rendôri jelenlétet a közterületeken emelni tudták.
A közlekedési balesetekkel kapcsolatban dr. Tiborcz János elmondta, hogy
22 halálos kimenetelû balesetben 28an vesztették életüket, ez rosszabb
adat, mint 2011-ben. Celldömölk Város
és közigazgatási területének bûnügyi,
közrendi és közbiztonsági helyzetét
Dr. Palkó Andrea, a rendôrkapitányság vezetôje ismertette az ülésen. Be-

számolójában úgy fogalmazott, hogy
Celldömölk Város és közigazgatási területe mind közbiztonsági, mind bûnügyi szempontból szilárd. Az elmúlt
évhez képest csökkent a közrend elleni
bûncselekmények száma, a betöréses
lopások és az ittas vezetések száma
is. Rendészeti tevékenységeik közül a
celldömölki rendôrkapitány kiemelte
a közterületekre kivezényelt rendôri
erôk megnövekedett számát, illetve a
bûn- és balesetmegelôzési tevékenységüket, mely az iskoláskorú gyermekek közlekedési nevelésére irányul. A
beszámolókat követôen a jelenlévôk
osztották meg észrevételeiket a térség
közbiztonsági helyzetével kapcsolatban. A legtöbb hozzászólás a téli idôjárás okozta problémákkal kapcsolatban
érkezett, de szóba került egyéb közlekedést érintô kérdéskör is.
»VAJDA ZSUZSA
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(M)ilyen volt az idei érettségi?
A középiskolai ballagással a végzôsök számára lezárult életük egyik
meghatározó szakasza. Pihenésre
azonban nem sok idejük volt, május
6-án ismét beülhettek az iskolapadba, és az érettségi vizsgákon kellett
helytállniuk.
Az idei tanévben 139-en maturálnak a
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképzô Iskolában. Az érettségi eddig
zökkenômentesen lefolyt, tudtuk meg
Sipos Tibor igazgatótól. „Mivel a szakképzô iskola és a gimnázium egy intézményt alkot, ezért a szakközépiskolások
érettségije is a gimnáziumban zajlik.
Ez szerencsére különösebb nehézséget
nem jelentett számukra. Nagy számban
vannak azok, akik elôrehozott érettségit

tesznek, illetve vannak külsôsök is, akik
nálunk rakják le a vizsgákat. Az írásbelik sorát május 23-án az ügyviteli alapismeretekkel zárják a szakmacsoport
tanulói” – nyilatkozott az igazgató.
Május 6-án, hétfôn a magyar nyelv és
irodalommal kezdôdtek meg az írásbeli
vizsgák. Nemcsak a diákokat, hanem az
ôket tanító tanárokat is megkérdeztük
a középszintû érettségi feladatok nehézségérôl. A magyar érettségin három
feladat közül választhattak a tanulók.
Írhattak Márai Sándor Árva címû novellájában végbemenô jellemfejlôdésrôl,
összehasonlíthatták Vörösmarty és Berzsenyi egy-egy versét, de érvelhettek
az utazás mellett vagy ellen a lengyel
filozófus, Leszek Kolakowski esszéje
kapcsán. Szövegértési feladatnak Gósy
Mária nyelvész tanulmányát kapták.
Tóthné Bali Krisztina magyartanár úgy
nyilatkozott, hogy ez a feladat nem volt
nehéz, de a diákoknak sok kérdésre kellett a témával kapcsolatban válaszolni,
így jól kellett gazdálkodniuk az idôvel.
Az érettségizôk közül a legtöbben az
egy mû értelmezését választották, minden évben ez a legnépszerûbb a diákok
körében.
Kedden reggel nyolc órától a matematikai tudásukról adtak számot a diákok.
A vizsga nehézségérôl Lukács László
matematikatanárt kérdeztük: „Az idei
évben 25 pontot kellett elérni az elégségeshez, úgy gondolom, ezt nem volt

nehéz összeszedni a maximális 100
pontból. Viszont, ha valaki jól meg
akarta írni a vizsgalapot, annak átfogó
ismeretekre volt szüksége, hiszen a feladatok között kombinatorikával, valószínûségszámítással, halmazelmélettel
és egyenletmegoldással is találkozhatott. Olyan feladattípus viszont nem volt
a példák között, mellyel a négy év során ne találkoztak volna a diákok.”
A tanulók többsége nehéznek tartotta
a történelem érettségit, s ebben az iskola megkérdezett történelemtanára,
Mészáros Gábor is egyetértett. „Történelembôl 2005 óta tartanak írásbeli
vizsgát, azt megelôzôen csak szóban
kellett felelniük a diákoknak. 2011-ig a
forráselemzés sokat segített a tanulóknak, a tavalyi évtôl azonban a feladatok
megkövetelik a tárgyi tudást is, pusztán
logikai úton nem lehet kikövetkeztetni
a helyes megoldásokat. Emiatt tûnnek
nehezebbnek a feladatok” – mondja
Mészáros Gábor.
Vannak, akik már tavaly elôre hozott
érettségit tettek egy-egy tantárgyból.
Az emelt szintû érettségit általában
azok választják, akik minél jobb eredményeket szeretnének elérni, egyre
több egyetem ugyanis a bejutás feltételeként szabja ezt a vizsgatípust.
A megmérettetések sora azonban még
nem zárult le, júniusban szóban is bizonyítaniuk kell a végzôsöknek. A szakképzôs tanulókra is várnak a vizsgák, az
idei tanévben géplakatosok, bútorasztalosok valamint pék-cukrászok adnak
számot tudásukról.
»VAJDA ZSUZSA

Az Alsósági Tavaszi Napok részletes programja
Május 17., péntek
18.00 óra: az Alsósági tavaszi napok ünnepélyes megnyitója. Helyszín: az alsósági tagiskola udvara. Köszöntôt mond: Fehér László
Celldömölk város polgármestere, Erdélyi Antal, az Alsósági Részönkormányzat vezetôje.
A mûsorban közremûködnek: az alsósági
óvodások és az alsósági tagiskola diákjai.
19.00-24.00 óra: Retro Disco Dj. Bálint István (Muki)
•••
Május 18. szombat
07.00 óra: Zenés ébresztô. Helyszín: Celldömölk és Alsóság közterei
Közremûködnek: az Ádám Jenô Zeneiskola
Mûvészeti Alapoktatási Intézmény fúvószenekara.
08.00 óra: ATN nôi labdarúgó torna. Helyszín:
az alsósági sportcsarnok.
09.00 óra: Alsósági duatlon-verseny. Helyszín:
alsósági sportpálya. (sportcsarnok mögött)

14.30 óra: Freestyle biciklis, roller és gördeszka bemutató. Helyszín: alsósági sportpálya.
15.00 óra: Tavaszi játszóház – kézmûves foglalkozások gyerekeknek. Alsósági fakanál –
fôzôverseny.
15.00 óra: Csizmás kandúr és cimborái – zenés mesejáték. A Soltis színház elôadása.
16.00 óra: Tánc-Lánc – közremûködnek: a
Kemenesalja Néptánccsoport, a Rocky Dilly
ARRC táncosai, az Energy Dabaston Sporttánc
Egyesület tagjai és a KMKK mazsorettcsoportja és a Rózsa Tánccsoport.
17.00 óra: Egy kis nosztalgia – a Piroska Amatôr
Mûvészeti Csoport (Mersevát) mûsora.
17.30 óra: Celli Csapás SC Taekwando és Hakido csoportjának bemutatója.
18.00 óra: Alsósági fakanál – fôzôverseny
eredményhirdetése.
18.15 óra: Alsósági Mulatós Kacor Ferivel

19.00 óra: Régi slágerek fiatal elôadók tolmácsolásában.
20.00 óra: A Makoya zenekar mûsora.
20.30-24.00 óra: Utcabál. Zenél: Halmosi Duó.
•••
Május 19. vasárnap
8.00 óra: ATN utcák-terek férfi labdarúgó torna. Helyszín: az alsósági sportcsarnok.
18.00 óra: Ökumenikus istentisztelet. Helyszín: az alsósági katolikus templom. Közremûködnek: az alsósági tagiskola diákjai,
a református gyülekezet kórusa, Szekér Alexandra (ének) és Illés Attila (gitár)

Az ATN ideje alatt mini vidámpark és kirakodóvásár várja az érdeklôdôket.
Rossz idô esetén a programok helyszíne az
alsósági sportcsarnok!Rossz idô esetén a programok helyszíne az alsósági sportcsarnok!

ÚJABB VÁROSRÉSZI RENDEZVÉNY! 2013. június 8–9-én (péntek, szombat) – Dömölki Napok – kulturális, szórakoztató,
családi programok a romtemplomnál és az evangélikus templomnál.
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Ágról ágra száll a vállalkozás,
avagy zöldségbolt a belvárosban
A gyümölcsök, zöldségek szerepe
egészségünk megôrzésében, a betegségek elkerülésében kiemelten
fontos. Bôséges vitamin- és ásványianyag-tartalmukkal hozzájárulnak
szervezetünk optimális mûködéséhez. A Vitamin Zöldség- és Gyümölcsboltba betérve friss kínálat
tárul elém, itt aztán minden megtalálható, amire szükségünk lehet,
és barátságos kiszolgálásban van
részünk. A cég tulajdonosaival, Lászlóné Varga Katalinnal és László Tiborral beszélgettem a vállalkozás
múltjáról, és egyéb érdekességekrôl
a szakmával kapcsolatban. Elsôként
László Tiborhoz fordultam, akit a
kezdetekrôl kérdeztem.
– A történet édesapámhoz, László Lajoshoz nyúlik vissza, aki már 1975
óta ûzi ezt a szakmát. Ekkor ô még a
Sághegyalja Mezôgazdasági Termelô
Szövetkezet alkalmazottja volt. 1976ban édesanyám is csatlakozott hozzá,
és 1988 óta egyéni vállalkozóként vitték tovább az üzletet. A szülôk mellett az évek alatt közelebb kerültem
a zöldség- és gyümölcskereskedelem
világához, már 6–7 éves koromban
édesapám elvitt magával, történetesen a Budapesti Nagybani Piacra és
beavatott az árubeszerzés rejtelmeibe.
Szinte elôbb láttam azt, hogy mi folyik
egy ilyen hatalmas piacon, minthogy
számolni tudtam. 1993 és 2001 között
viszont vendéglátással foglalkoztunk,
és csak ekkor döntöttünk úgy, hogy
tovább ápoljuk a családi hagyományt.
Így 2001-ben megnyitottuk saját üzletünket a belvárosban. Az öcsém, Szabolcs pedig Alsóságon mûködtet egy
hasonló kereskedelmi egységet.
»Mennyire változott meg a vállalkozás
az elmúlt évek alatt?
– Kezdetekben a Celldömölkön mûködô intézmények konyháit láttuk el
áruval, például a Gáyer Gyula Általános Iskolát valamint a kórházat. Aztán
elkezdtünk nagyban gondolkodni, feltérképeztük Kemenesalját, hogy hova
lehetne még szállítani. Falvakba is eljuttatjuk termékeinket, például Kenyeribe, Pápócra és Intaházára. 2003-ban
és 2004-ben nagyot lendített a vállalkozáson a Cell-Coop Kft. zöldséggel és
gyümölccsel való ellátása, ami a mai
napig mûködik. Körülbelül 60 hely-

re szállítjuk portékánkat Vas megyén,
Veszprém megyén és Zala megyén keresztül. Celldömölkön, Sárváron, Bükfürdôn is ellátjuk a különbözô éttermek
és hotelek konyháit. Ugyanakkor 12 év
alatt mikrovállalkozásból kisvállalkozás
lettünk, és az induló létszámunk két
fôrôl összesen hét személyre bôvült.
»Az üzletben mindig friss zöldségeket
és gyümölcsöket látni. Honnan érkezik
az áru?
– Arra különösen odafigyelünk, hogy
egészséges termékkel tudjuk ellátni a
lakosságot, ezért heti négy alkalommal hozunk friss árut, túlnyomóan a
Nagybani Piacról. Ezen kívül törekszünk
arra, hogy állandó partnereink legyenek, így mindig ugyanolyan minôségû
kínálattal látjuk el a megrendelôinket
és vásárlóinkat. Különleges igényekre
is szívesen hozunk megrendeléseket
pl. articsókát, papayát, mangót vagy
vízitormát.
»Milyen nálatok az árubeszerzés és a
kiszállítás?
– Általában korán elindulunk kisebb
teherautónkkal a termékekért, a piacon vagy éppen a termelôknél öszszeszedjük ôket egy elôre megírt lista
segítségével, majd hazahozzuk a gyümölcsöket, zöldségeket a raktárunkba
és rendelés alapján összeállítjuk az
árut. Minden nap van árukiszállítás,
20–30 egységet látunk el napi szinten.
»Ez mind nagyon érdekesnek tûnik, de
gondolom, hogy vannak nehézségei és
hátrányai is ennek a szakmának…
– Nagyon sok idôt és energiát vesz
igénybe, hosszú órákon keresztül utazunk, ez kockázatos mindenki számára.
Ugyanakkor a szakma teljes mértékben
ki van téve a természetnek. Egyik legfôbb bizonytalansági tényezô az idôjárás. Bármilyen zord is az idô odakint,
mi akkor is minden árut kiszállítottunk,
még nem ragadtunk ott sehol, az idei
rengeteg hó ellenére sem. A 2012-es
év rendkívül aszályos volt, ez meg is
látszott az árakon. Ilyenkor egyes termékek ára duplájára is nôhet. Ugyancsak megéreztük a svájci frank alapú
hitel hatását, mint minden háztartás.
Üzlethelyiségünket és raktárunkat úgy
béreljük, erre is fordítanunk kell valamennyi összeget. Befolyásoló tényezôként említeném még meg az
ünnepeket. Ekkor ugyancsak az egekbe
szökhetnek a költségek, hisz a termelô

részérôl mindegy, hogy mennyiért adják el az árut, mert úgyis megvesszük.
A kereskedelem ezen területe nagyon
veszélyes. Ehhez talán érzék is kell,
vagy lehet, hogy ez velünk született
képesség. Valahogy el kell találni azt,
hogy annyi árut vásároljunk fel, hogy
ki se kelljen dobni és mindig mindenbôl álljon valamennyi a vevôk rendelkezésére.
»Nagyon népszerûek lettetek az elmúlt
évek során. Miben látjátok sikeretek
titkát?
– Úgy gondoljuk, hogy kivételes helyzetben vagyunk. Ez mind nem jött volna létre családom, kollégáim kitartása,
alázata nélkül. Bármikor számíthatok
segítségükre, bármit rájuk mernék bízni, sosem okoztak nekem csalódást.
Egy nagyon jó baráti kapcsolat alakult
ki közöttünk. Ezúton szeretném megköszönni nekik több éves kifogástalan
munkájukat és továbbra is várjuk kedves vásárlóinkat a mi kis vitaminbirodalmunkba.
»KARVALICS ROXÁNA

Kedves Olvasóink!
A cikkel kapcsolatban egy kérdést
rejtettünk el az újság egyik oldalán. A kérdésre helyesen válaszolók között 3000 forint értékû vásárlási utalványt sorsolunk ki, melyet
a nyertes a Vitamin Zöldség- és
Gyümölcsboltban vehet át.
Beküldési határidô: 2013. 05. 24.
Címünk:
ujkemenesalja@celldomolk.hu,
vagy
Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
és Könyvtár,
Dr. Géfin tér 1., II. emelet 9. számú
iroda
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A kilencedik Ezerlátó Mesefesztiválról
Jövôre jubilál a Soltis Lajos Színház
által évrôl évre megrendezett Ezerlátó Mesefesztivál. Idén kilencedik
alkalommal szólt két teljes nap a
meseelôadásokról, két helyszínen:
a színház kamaratermében és a mûvelôdési központ színpadán.
A május 6-án, 7-én zajlott mesefesztivál
elsô napján a házigazda Soltis Színház
Hamupipôke címû darabjával startolt
a gyermekközönséget szép számban
megmozgató találkozó. A fesztivál
állandó résztvevôjeként megjelent
csehimindszenti Pöttyös Gyermekcsoport elôadását követôen Danka Adél,
a Városi Általános Iskola igazgatója és
Rozmán László, a járási tankerület igazgatója köszöntötte a rendezvény szereplôit és közönségét, és méltatta a
soltisosok által életre hívott és minden
évben nagy népszerûségnek örvendô
mesefesztivált. A köszöntôk elhangzása
után zenés irodalmi mûsort hallhatott a
nagyérdemû Rozmán Kristóf és Varga
Richárd magyar szakos egyetemisták
tolmácsolásában. Egy hazai bemutató
után ismét vendégelôadás volt porondon: a Szelestei Színjátszók közremûködésében A fülemüle címû darabot
tekinthették meg az érdeklôdôk. Az
elsô nap utolsó elôadása a Vasvári Játékszín bemutatója volt, akik A bolond

király meg a Fót úr címû darabot tárták
közönségük elé.
A fesztivál második napja ismét soltisos
elôadással indult, a gyermekstúdiósok
szereplésével A beszélô fa címû produkció került bemutatásra. A Pölöskei
Hogyishívják nevû csoport a János vitézt
vitte színre, s mûfaji változatosságként
a Tücsök Bábcsoport tagjainak Bábfantáziája színesítette a programot. A második nap még a Reményik Suliszínház
Félôlény címû mesejátékát tartogatta,
valamint utolsó elôadásként a pápai
TheaTürr színjátszó csoport a Senák
címû Háy János színmûvet mutatta be.
A kétnapos fesztivál elôadásait természetesen ezúttal is neves szakemberek-

bôl álló zsûri minôsítette és értékelte.
A zsûrielnöki posztot az idei évben Solténszky Tibor rendezô, dramaturg töltötte be, bíráló munkáját Pataki András
rendezô, a Soproni Petôfi Színház igazgatója, és Kapornaki Rita drámatanár
segítette. Az eredményhirdetésen pedig
a szokásos díjak kerültek kiosztásra. Így
az elsô helyezésnek megfelelô Varázspálca díjat a pápai TheaTürr társulata,
a dobogó második helyével egyenértékû Csodalámpa díjat a Soltis Lajos
Színház gyermekstúdiósai érdemelték
ki. A bronzérmes Aranyhal díj pedig a
Rozmán Kristóf-Varga Richárd duó birtokába került.
»REINER ANITA

Weöres Sándor-emlékévet ünnepeltek Csöngén
2007-ben kezdôdött az a programsorozat, mely a tizenkét legszebb
magyar verset hivatott bemutatni.
Koltón kezdôdött, de szolgált már a
rendezvénysorozat helyszínéül Szombathely, Bozsok, Abda, Pannonhalma, Drégelypalánk, Balassagyarmat,
Esztergom, de Egyházashetye, Nikla,
Iszkáz, Érmindszent, Nagykároly és
Budapest is. Ennek részeként, a tizenkettedik legszebb magyar vers
helyszíne Weöres Sándor szülôháza
volt Csöngén, valamint Celldömölk
és Szombathely, hiszen a kiválasztott
tizenkettedik vers a Valse Triste lett.
Háromnapos emlékkonferenciát szerveztek Szombathely, Csönge és Celldömölk
közremûködésével Weöres Sándor születésének századik évfordulója tiszteletére. Csönge házigazdája volt az irodalmat
ünneplô programsorozatnak, amely a
Weöres Sándor–Károlyi Amy Emlékház
elôtt vette kezdetét. A költô életének
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meghatározó szakaszát, gyermekkorát
itt töltötte és tehetsége itt kapott szárnyra. Baranyai Ernô polgármester köszöntötte a résztvevôket, diákokat,
pedagógusokat, valamint a 12 legszebb
magyar vers programsorozat ötletgazdáit és megvalósítóit. A rendezvényen jelen volt Fûzfa Balázs irodalomtörténész,
egyetemi docens, aki a 12 legszebb magyar vers összeállításának megálmodója. A résztvevôk Weöres Sándor legszebb
versének tartott, a Valse Triste címû költeménnyel emlékeztek meg a magyar
irodalom egyik kiemelkedô alakjáról.
A rendezvényen mintegy 600 diák és
érdeklôdô szavalta együtt a 12 magyar
legszebb vers egyik gyöngyszemét Jordán Tamás Kossuth-díjas színmûvész,
a Weöres Sándor Színház igazgatójának
vezényletével. A nagy versmondás során mindenki különleges élményben
gazdagodott. Az emlékprogram Szombathelyen és Celldömölkön folytatódott.
A konferencia további helyszíne a celldö-

mölki Vasvirág Hotel volt, ahol minden
elôadó kifejthette szakmai véleményét
a Valse Triste címû verssel kapcsolatban.
A rendezvény célja az volt, hogy kísérletet tegyen a magyar irodalom 12
remekmûvének újraértésére és újraértelmezésére, hiszen ezen mûvek az
egyetemi képzés és a középiskolai tananyag fontos darabjai, melyek nemegyszer megmozgatták a tudományos
gondolkodást az elmúlt évtizedekben.
»KARVALICS ROXÁNA
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Munkácsy és az asztalitenisz kapcsolata
Április 25-én Munkácsy-tárlat nyílt Celldömölkön. A Pákh-gyûjtemény jelenleg
majdnem ötven Munkácsy-festményt
számlál. Ezzel ô rendelkezik a legnagyobb gyûjteménnyel. Abban, hogy
Pákh Imre gyûjteményébôl ez a húsz
alkotás ide kerülhetett, nagy szerepe
volt Fehér László polgármesternek.
»Hogyan került kapcsolatba Pákh Imrével?
– A sport, az asztalitenisz hozott össze
bennünket. Korábban ô volt a magyar
Asztalitenisz Szövetség elnöke, én elnökségi tag voltam. Értesült extraligás
csapatunk kiváló szereplésérôl, tudta,
hogy távol a fôvárostól, vidéki kisváros
vagyunk. Érdeklôdött, hogyan szervezzük a sportot, hogyan tudjuk elérni,
hogy játékosaink sikere töretlen. Kérdezgetett az utánpótlásról is.
»Mondhatjuk, hogy szép példája ez annak, hogyan profitál a kultúra a sportból?
– Tudtam, hogy Pákh Imre Munkácson
született, aki idôközben amerikai üzletemberré lett. A magyar kultúra, köztük

leginkább a Munkácsy-életmû megismertetését világszerte küldetésének
érzi – éppen ezért a tulajdonában lévô
alkotásokból vándorkiállításokat szervez az általa létrehozott Munkácsy
Alapítvány. Egyszer megkérdeztem,
nem hozhatnánk-e a gyûjteménybôl
kiállítani ide, Celldömölkre. Több, mint
egy évvel korábban eljöttek a Munkácsy Alapítvány alelnökével együtt, és
feltérképezték a lehetôségeket. Pákh
Imre a Városháza házasságkötô termét
találta alkalmasnak a kiállítás megrendezésére, de a mûvészettörténész
szempontjai szerint a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ és Könyvtár mellett döntöttek. Április elején kaptuk
az örömteli hírt, hogy – amennyiben
az elôírt feltételeknek eleget teszünk,
május elejétôl három hónapra kiállíthatunk húsz alkotást. Egy nagyon gyors
és összeszedett munka következett, hiszen a mûvelôdési központ galériáját
alkalmassá kellett tenni a festmények
elhelyezésére. Ennek köszönhetôen

Föld hete az Alsósági Tagiskolában
Április 22-én ünnepeljük a Föld napját.
Ehhez kapcsolódóan a Városi Általános
Iskola Alsósági Tagintézménye évek
óta szervez témahetet a diákok számára, hangsúlyt fektetve ezzel a gyerekek
környezetvédelmi nevelésére. A Föld
hete program célja egy tisztább, élhetôbb világ létrehozása. Az ilyen irányú szemlélet elmélyítése érdekében
vonták be a tanulókat ebbe a projektbe, melyet harmadik éve szervez meg
az intézmény. A pedagógusok fontosnak tartják, hogy tanulóik érezzék,
hogy a Föld megmentéséért meny-

nyi mindent tehet az ember, emellett
minden évben igyekeznek a környezetvédelmet, a környezetszennyezés
ártalmait közelebb hozni a diákokhoz
játékos feladatok segítségével. A projektbe alsó és felsô tagozatosokat egyaránt bevontak. A szervezôknek igazán
változatos feladatokat sikerült összeállítaniuk. A megnyitón a Föld napjához kapcsolódó akadályversenyen
mérhették össze tudásukat a diákok.
Az állomásokon elméleti és gyakorlati feladatokkal várták az osztályokat. A program a Téglagyári tó körüli

három hónapig, azaz július végéig
látogatható Celldömölkön a Munkácsy-kiállítás.
»LA
úton zajlott szemétszedés kíséretében.
A témahét további foglalkozásai szintén érdekesnek ígérkeztek. A tanulók
Szomju Tamás Amerika és Kanada címû
elôadását tekinthették meg, továbbá
rendbe tették az Eötvös-emlékmûvet,
prezentációt és faliújságot készítettek
földünk megmentésével kapcsolatban,
valamint megtekintették az újonnan
épült Vulkánházat és kiállítást rendeztek az általuk készített plakátokból.
A témahét elérte célját, hiszen a programok a tanulói kreativitást, a logikus
gondolkodást, az empátiát és a szociális készségeket egyaránt fejlesztették.
»KR

Dobogós helyezés az Alsósági iskolában
A Városi Általános Iskola Alsósági
Tagintézményének diákjai 3. helyezést értek el az Apáczai Kiadó által
meghirdetett ,,Barátaink, az állatok”
címet viselô komplex tanulmányi verseny országos döntôjén. Az iskola két
csapatot indított, akik három fordulón mutathatták meg képességeiket.
A budapesti döntôig a 4. osztályos
Sági Tudorkák csapata jutott el, ahol
utoljára adhattak számot tudásukról.
A csapat tagjai: Balogh Máté, Radányi
Gréta, Szabó Tamás. A versenyen több
száz csapat indult, akik közül negy-

venen jutottak tovább. A versenyzôk
különleges élményekkel gazdagodtak.
A szervezôknek sikerült játékos és logikai feladatokat összeállítani környezetismeret, matematika, szövegértés és
vizuális kultúra keretében. Természetesen a tanulók elôzetesen felkészültek
a szellemi küzdelemre, valamint meg
kellett tanulniuk, hogyan kell csapatként dolgozni. A sok erôfeszítés, szorgalom meghozta gyümölcsét, hiszen
a Sági Tudorkák oklevéllel és értékes
könyvekkel térhettek haza.
»KARVALICS ROXÁNA
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150 éve szentelték fel a sági evangélikus templomot
A felszentelési ünnepségrôl a Protestáns egyházi és iskolai lap 1863. február 15-ikei száma tudósított:
TEMPLOM-SZENTELÉSI ÜNNEPÉLY
ALSÓ-SÁGON, VASMEGYÉBEN,
JAN. HÓ 25-ÉN.

Mig a társadalmi világra csak rázkódtató nagyszerü események birnak fontossággal,-feltünôséggel; mig a nemzetek
életében csak azon napot jegyezi fel a
történetiró, mely milliók üdvét, vagy
szerencsétlenségét szülé; mig a kevésbé feltünô mozzanatok, legyenek
bárminô nemesek, közhasznuak s áldásdúsak a nagyszerü szokatlan után
sovárgó világ elôtt észrevétlenül sikamlanak le s jeltelen enyésznek el
mint egymást üzô, egymásba olvadó
habok; - addig az egyházi életben
örömmel üdvözöljük a legkisebb jelenséget is, ha az Isten dicsôségét,
vallásos életünk fejlesztését tényezi:
örömmel mutatjuk be a legszerényebb
fényü csillagot is, mit egyházunk egén
buzgóság, ügyszeretet nyujtott , mit
az egyházi élet felett éberen virrasztó
s azt tanulmányozó szem feltünni lát.
Örömmel sorozzuk be az egyház nagy
épületébe, örömmel rakjuk be a kisebb
homokszemeket is, melyek kiegészitô,
egybekapcsoló szükséges részei a
nagy alkotmány fenállhatásának.
Távol a világ lármás zajától a kies kemenesalji ev. esperességben van egy
igénytelen földmisektôl lakott helység
Ság, s benne egy 700 lélekre menô filialis ev. gyülekezet.
E kisded nyájnak volt örömnapja, jan.
hó 25-én, midôn templomszentelésének ünnepélyét tartá. Az újonnan
épitett templom ünnepélyes szertar-

tással, lélekemelô méltósággal, egyszerüen nagyszerü jelenetekkel történt
felszentelésének részlete következôk
valának. A templom szomszédságában
levô tanitói lakon sereglettek össze
a szent ünnepélyre megjelent áhitatos néptömegek. Sorakozott rendben
szent ének „örül mi szívünk, mikor ezt
mondják” zengedezése mellett indult
a templom felé a néphullám, hol a
templom ajtaja a szertartást vezetô esperes nagyt. Tóth János magasi lelkész
úr által vitt kulcscsal felnyittatván, az e
közben megjelent közel s távol vidéki
minden rendü s vallásu hallgatóság ,
hullámozott be a szent egyház ajtain,
míg nagy rész a templom mellett kinn
maradni kénytelenitetett.
Az ünnepély megkezdôdött. Alkalmi
ének elzengedezése után oltár elôtti
imát s beszédet e fiók gyülekezet rendes lelkipásztora, nagyt. Edvi Illés Pál
nemes dömölki lelkész úr tartott, buzgó imában esdvén áldást ez uj templomra a gondviselô Istentôl, s egy igen
érdekesen, a messze multra sokban
fényt deritô mûvészileg összeállitott
történetét olvasá fel e Sági filiának. A
szószéki szent beszédet kemenesalji
esperes nagyt. Tóth János úr tartá. Jeles
beszédének tárgya „mikép lehetnek a
hallgatók élô templomok” nagyon jól
talált s keresztülvitelében a mint tanuságos oly érdekes is vala. A tudományos szabatossággal készitett, a meleg
lelkesedéssel, apostoli erôvel elmondott beszéd egyike volt azon szónoklatoknak, melyeket hallván forróbban
szeretjük a vallást, közelebb hisszük
hozzánk az Istent.
Ott áll most egy szép ékes toronynyal
s az ujabb kor izlésében boltra épitett
mûvészi tökélylyel emelt templom.

A sági ev. hívek buzgóságát, vallásos
érzelmüket eléggé feltünni látjuk azon
körülményben, hogy a mi napjainkban majdnem a csudák sorába tartozik, egyedül önmagok erején a divatos
segélygyüjtés mellôzésével emelték
fel e nevezetes összegbe került templomot, dacára annak, hogy az egész
gyülekezet szegény, két kézi munkája
után élô nép. Volt alkalmam szemlélhetni az évek óta megkezdett aláirásokat láttam, ott egyes földmivesektôl
aláirt s ajánlott olyan összegeket, hogy
ezrekkel biró mivelt, vagyonos osztálybelieknek is oly áldozat dicséretökre
szolgálna.
Kedvesen meglepô volt látni az adakozók névsorában nemcsak katholikus
testvéreinket, de képviselve voltak
szép adományaikban még héber polgártársaink is.
Állj, te felszentelt háza az úrnak! Hirdettessék falaid között a megtisztitott
evangyéliom életadó beszéde;-legyen
szent templom benned és egy oltárral
több, melyen soha ki nem alvó veszta
lángként - az evangyéliom szent fénye
mellett, - lobogjon a legszebb örök tüz
… a nép buzgósága.
Nagy-Geresd, febr. 6-án 1863.
Trstyenszky Gyula
Források:
Payr Sándor: A dunántúli evangélikus
egyházkerület története. Sopron, 1924.
Molnár Dezsô: Az alsósági evang. ecclésia történetének sommázása. Kézirat.
Protestáns egyházi és iskolai lap 6.
évf., 7. sz., 221-222.o. 1863.02.15.
»BERECZ TIBOR

Felhívás!

Tisztelt Támogatóink!

Az Együtt Celldömölk Városért
Egyesület hívja és várja mindazokat a környezetükért, szeretteikért
tenni akaró embereket, akik szívesen áldoznak szabadidejükbôl
2013. május 25-én, szombaton
reggel 08.00 órára a celldömölki,
június 1-jén, szombaton pedig
az alsósági temetô megtisztítására, rendbe tételére. Kézi szerszámokat, kosarat mindenki hozzon
magával. Nagygépek, talicskák
rendelkezésre állnak. Szeretettel
várnak mindenkit!

Számos intézményhez hasonlóan az Ádám Jenô Zeneiskola költségvetésében is egyre kevesebb anyagi lehetôségünk van a mindennapi munka költségeinek finanszírozására, programjaink megvalósítására. Ezért hoztuk létre
a zeneiskola mûködését, szakmai munkáját segítô Mûvészetoktatásért Alapítvány-t.
2012 évben a személyi jövedelemadó felajánlott 1%-ból 304.000 Ft támogatást kaptunk, melyet az alapítványi célokkal összhangban hangszerek vásárlására, javítására, taneszközök beszerzésére fordítottunk.
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy az iskola mûködését elôsegítô alapítványunkon keresztül, továbbra is támogassák tevékenységünket adójuk 1 %-val!
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Milyennek találtad az érettségit?

»KÉRDEZ: REINER ANITA

»FOTÓ : VAJDA ZSUZSA

Virág
Viktor

Számomra nem volt nehéz
az idei érettségi. Matematikára és fizikára készültem fel
a legjobban, ugyanis mûszaki pályára készülök. A matek
egyáltalán nem volt könnyû,
de igyekeztem legjobb tudásomat elôvenni. Úgy gondolom, hogy a történelem és
a magyar írásbelik nem igényeltek különösebb felkészülést. Magyarból Márai Sándor
novellájának elemzését választottam. A töri feladatok
könnyen megoldhatóak voltak az atlasz segítségével. Az
érettségi elôtti napokban én
már nem idegeskedtem, inkább lazítottam.

Sebestyén
Loretta

Összességében elfogadhatóak voltak az idei érettségi
feladatok. Nem volt annyira
nehéz, bár könnyûnek sem
mondhatnám. Úgy gondolom, hogy a történelem volt
az, ami mindenkit megkínzott. A matematika írásbeli
elsô része megoldhatóbb
volt, a második része okozott kisebb problémát. Nekem ez volt nagyon fontos,
hiszen pénzügyi és számvitel szakon szeretnék tovább
tanulni. Tavaly elôrehozott
érettségit tettem német tantárgyból. Véleményem szerint, az elôzô évi érettségi
könnyebb volt, mint az idei.

Mesterházy
Helga

Esztergályos
Máté

A magyar érettségi feladatokat találtam a legkönnyebbnek, én az egy mû elemzését
választottam. Úgy érzem, a
matek nagyon jól sikerült,
nekem ez a tárgy volt a legfontosabb, mert turizmus-vendéglátás szakra jelentkeztem.
Viszont a tavalyihoz képest
nehezebb feladatok voltak,
ugyanis visszamenôleg minden év feladatsorát megcsináltam fakultációs óra
keretében. A történelmi eszszék könnyûek voltak, az elsô
fele volt a nehezebben megoldható. Németbôl és testnevelésbôl tavaly elôrehozott
érettségit tettem.

Magyarból emelt szinten
érettségiztem Szombathelyen.
Erre készültem a legtöbbet,
ugyanis
óvodapedagógus
szakra készülök tovább, ahol
még vár rám egy felvételi
vizsga is. A magyar írásbeli
elsô felében egy mûveltségi
feladatsort kaptunk, majd a
második felében három kifejtendô feladat volt. A matek
számomra nem volt nehéz,
én nehezebbre számítottam.
A történelmet könnyûnek találtam, az esszék nagyon tetszettek. Németbôl és testnevelésbôl a tavalyi évben elôre
hozott vizsgát tettem.

Szakszerû nevelés ideális környezetben

Kiegészítô szolgáltatásokkal várjuk a kisgyermekeket a Bölcsôdében

A Népjóléti Szolgálat Bölcsôdéjében a
bölcsôdés korú kisgyermekekkel szakképzett, felkészült, nagy tapasztalattal
rendelkezô szakemberek foglalkoznak.
Az intézményben a kisgyermekek napközbeni neveléséhez ideális környezet
áll rendelkezésre, melyet a tárgyi feltételek optimálisan egészítenek ki. Célunk
a testileg, lelkileg egészséges, érdeklôdô, a világ megismerésére törekvô,
aktív, kreatív, érzelmekben gazdag személyiség kialakítása a kisgyermekeknél
a dalok, mondókák, versek, bábjátékok
megismerésével, alkotó és egyéb tevékenységek által. A bölcsôdébe felvett kisgyermekeken kívül a bölcsôdés korú, de

nem bölcsôdébe járó gyermekeknek és
szüleiknek is kínáljuk szolgáltatásainkat.
» Nyári gyermekfelügyeletet vállalunk –
Ha egy napra szüksége van segítségre
gyermeke felügyeleténél halaszthatatlan dolga miatt, a bölcsôdében vállaljuk gyermekek napközbeni ellátását.
Az elôzetes idôpont-egyeztetés mellett
mindössze az szükséges, hogy a kérelmezett napot megelôzô napi orvosi
igazolást hozzon arról, hogy gyermeke egészséges. Gyermekfelügyelet
díja egész napra, négyszeri étkezéssel:
3000 Ft. Gyermekfelügyelet díja fél
napra, kétszeri étkezéssel: 1500 Ft.
» Étkezést biztosítunk gyermekének –
A bölcsôdés korú kisgyermekek számára elôírt napi energiaszükségletet tartalmazó, egészséges, friss feldolgozású
ételeket nyújtunk, melyeket éthordóban vihet haza gyermeke számára.
Vendégétkeztetés (ebéd) díja: 520 Ft.
» Sószoba – A sóval telített levegô kitisztítja a légutakat, és erôsíti az immunrendszert. A természetes sóterápiával
egyszerû az allergiás tünetek csökkentése. Sószoba használata: 1000 Ft/10
alkalom.

(Az árak az áfát tartalmazzák.)
Nyitva tartás:
hétfô–péntek, 6 órától 17.30 óráig.
Elérhetôség:
Bölcsôdevezetô: Benkôné Remport Lilla
Cím: 9500 Celldömölk, Vasvári P. u. 17.
Telefon: +36 95/420 190
Email: nsz.bolcsode@cellkabel.hu

HORGÁSZFÓRUM
Idôpont: 2013. május 22., 17.00
Helyszín: Városháza földszinti tanácskozóterme
Résztvevôk köre: A „Téglagyári
tóra” érvényes – személyre szóló
– éves horgászjeggyel rendelkezôk
Téma: horgászrend
(Az éves horgászjeggyel rendelkezôk titkos szavazással, egyszerû
többséggel döntenek az éjszakai
horgászatról. A szavazás akkor érvényes, ha az éves horgászjeggyel
rendelkezôk fele + 1 fô személyesen szavaz.)
TÓÜZEMELTETÔ VÁROSGONDNOKSÁG
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Immár negyedik alkalommal lett
aranyérmes a CVSE extraligás pingpongcsapata. Ebbôl az alkalomból
valamint a vezetôedzô Klampár Tibor 60. születésnapja alkalmából
gratuláltak többen is: a városvezetés
nevében Fehér László polgármester, Söptei Józsefné alpolgármester-asszony és Farkas Gábor jegyzô
ajándékkal köszöntötte a 60 éves
Klampár Tibort, a Magyar Asztalitenisz Szövetség részérôl Jónyer István,
mint utazó nagykövet, négyszeres
világbajnok gratulált a jeles alkalomból, és adta át a kupát. Az eseményen jelen voltak a támogatók is:
az Opál Zrt. részérôl jelen volt Skriba
Zsolt, a Celli Huke Kft. részérôl Rudolf
Wiedner, a Vörsas Kft. részérôl Illés
Zoltán.

»Mikor kezdôdött ez a sikersorozat? –
kérdeztük Fehér Lászlót, Celldömölk
polgármesterét, aki tudvalévôen szerelmese ennek a sportnak, és a mai
napig aktívan ûzi is.

NEGYEDSZER IS ARANYNAK ÖRÜLHETTEK AZ EXTRALIGÁSOK

Kérdés:

Sorozatban nyertek negyedszer is az asztaliteniszezôk

– A csapat kilenc éve került fel a magyar elsô osztályba, akkor egyszerre
bronzérmes lett. Az már egy nagyon
nagy bravúr volt, hogy újonc létére
dobogós helyezést ért el, ezután folyamatosan négy éven keresztül ezüstérmes volt. Ebben a négy évben volt egy
olyan mérkôzés, amikor a Magyar Asztalitenisz Szövetség két aranyérmet is
kihirdethetett volna, hiszen csapatunk
a döntô mérkôzésen Kecskeméten
nyert, a visszavágóra utaztak, amikor
autóbalesetben meghalt az egyik legjobb asztaliteniszezônk, Mercz Gábor.
A baleset miatt elmaradt mérkôzést
a szövetség úgy értékelte, hogy a két
arany helyett egy arany- és egy ezüstérmet hirdetett ki.
»Hogyan kerültek kapcsolatba a világbajnok asztaliteniszezô Klampár
Tiborral?
– Ebben nagyon nagy része volt a Vörsas Kft.-nek, amelynek élén elôször Illés
Ernô állt, majd a fia, Illés Zoltán került a
helyére. Ôk voltak, akik tulajdonképpen
megteremtették városunkban a profi
sport alapjait. A CVSE Cellsport Kft.-nek
többségi tulajdonosai ôk, az ô edzôjük
volt Klampár Tibor, akivel hosszú évekig
volt szerzôdésük, a Vörsas Kft. által kerültünk kapcsolatba vele, és immár hét
éve ô az extraligás csapat vezetôedzôje.

»Kik a nyertes csapat játékosai?
– A játékosok közül, akik most megnyerték a magyar bajnokságot, Fazekas Péter három mérkôzést vesztett az
egész idényben, illetve idén ô ezüstérmes volt az egyéni bajnokságban, tavaly egyéni magyar bajnok volt. Nagy
Krisztián eléggé hullámzó teljesítményt nyújtott, annak ellenére, hogy
ô a csapatból az állandó válogatott tag.
Az elmúlt két évben benne volt a top
12-ben is.
»Nemcsak az extraligás csapat mondhat sikereket magáénak…
– A celldömölki tartalékcsapat játszik
NB I-ben, igaz, hogy ott a bennmaradásért küzd, de elôtte megnyerték
a NB II-t, valamint két NB III-as csapatunk is jól teljesít. Immár a celldömölki asztaliteniszben Klampár Tibor,
Obráz István, Ölbei Péter és Péter Pál
is tevékenykedik. Az utánpótlásban is
most lettek változások, hiszen fél évvel
korábban Péter Pál ide került edzônek
Gyôrbôl, korábban pedig 30 évig Marosvásárhelyen vezetôedzô és szövetségi kapitány. Így immár a celldömölki
asztaliteniszben Klampár Tibor, Obráz
István, Ölbei Péter és Péter Pál is tevékenykedik, amelynek már láthatóak az
elsô eredményei.
»LA

Jubileumi Vulkán Futball Fesztivál
Megjelent a jubileumi, tízedik alkalommal megrendezendô fesztivál felhívása. Idén június 21-e és 23-a között kerül megrendezésre a torna a szokott helyszíneken, azaz a CVSE füves és mûfüves pályáin. Három férfi kategóriában (profi, amatôr és old
boys), valamint nôi kategóriában rendezik a versenyeket. A profi kategóriában sem életkor, sem igazolás tekintetében nincs
megkötés, az amatôrök között NB-s, vagy megyei I. osztályban igazolt felnôtt és utánpótlás korú játékos nem szerepelhet.
Az old boys kategória az 1974. január 1. elôtt születetteké, akik két 1979. január 1. elôtt született „fiatalt” is benevezhetnek.
A nôi mezônyben NB-s felnôtt játékosok nem játszhatnak. A fesztiválhoz jó szurkolást és jó szórakozást kívánnak a rendezô
egyesületek, a „VulkánFesztivál” Egyesület és a „VulkánSport” Egyesület. Nevezési határidô május 31-e.
»DOTTO
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Egy gyôzelem, egy döntetlen, egy vereség
Vasszécseny – Celldömölk 3-3 (2-2)
Vasszécseny, 100 nézô Vas megyei labdarúgó-bajnokság, 30. forduló (elôrehozva).
2013. május 1.
Vezette: Vass István (Márton Péter, Draskovits Norbert).
Vasszécseny: Neczpál – Kômûves, Kontics,
Hujber, Petô – Balogh, Szakács D., Kiss, Viszked (Szakács Z. 46. p.) – Pungor D. (Pungor
M. 82. p.), Vadász. Edzô: Koman Vladimir.
Celldömölk: Szíjártó – Mayer (Sebestyén
Sz. 87. p.), Györkös, Pupp, Simon (Ambrus
R. 73. p.) – Vajda, Szuh, Manganelli, Baranyai (Gaál 67. p.) – Gyôri, Németh. Edzô:
Kelemen Kornél.
Góllövôk: Pungor Dávid 2 (21. és 32. p.),
Petô Krisztián (70. p.) illetve Vajda László
(34. p.), Pupp Richárd (44. p.), Szuh Ferenc
(80. p.).
Elômérkôzés: Vasszécseny U19 – CVSE U19
2-7 (1-1). A második félidô végére elfogyott
a hazaiak ereje. G.: Böcskör Nagy Barnabás,
Hajas Máté, Mógor Krisztián, Virágh Martin
(2), Gersey Bence, Baráth Máté.
Celldömölk – Vép 2-0 (1-0)
Celldömölk, 200 nézô Vas megyei labdarúgó-bajnokság 25. forduló 2013. május 4.
Vezette: Kovács Balázs (Sándor Zoltán,
Szvorda Melinda).
Celldömölk: Szijártó – Vajda (Sebestyén
R. 10. p. Simon 78. p.), Györkös, Megyesi,
Pupp – Ambrus R., Manganelli Zs., Szuh,
Baranyai (Ambrus A. 83. p.) – Gyôri, Gaál
(Németh 46. p.). Edzô: Kelemen Kornél.
Vép: Derdák – Kányási (Kiss 82. p.), Varga
M., Joó, Vermes – Horváth Á., Molnár, Németh (Beke 82. p.), Szemes B. – Nagy, Varga E (Kiricsi 46. p.). Edzô: Marton Róbert.
Góllövôk: Manganelli Zsolt (22. p.) és Gyôri
Gergely (69. p.).
Elômérkôzés: CVSE U19 – Vép U19 11-1
(5-0). A vártnál könnyebb gyôzelem az
élmezônyhöz tartozó vendégek ellen. G.:
Mógor Krisztián (2), Hajas Máté (3), Lôrincz
Gábor (3), Böcskör Nagy Barnabás, Gersey
Bence (2).
Bük – Celldömölk 4-2 (2-0)
Bük, Vas megyei labdarúgó bajnokság, 26.
forduló. 2013. május 11.

Vezette: Tóth Róbert (Polgár Balázs, Horváth Patrik).
Bük: Fabsitz – Toldi, Jugovics, Horváth (Szôke 70. p.), Marton – Hajós (Büki 90. p.), Kiss,
Jagodics, Polyák (Csonka 87. p.) – Kovács,
Kocsis. Edzô: Stieber József.
Celldömölk: Szíjártó – Mayer (Ambrus A.
37. p.), Györkös, Megyesi, Pupp – Ambrus
R. (Gaál 46. p.), Szuh, Manganelli, Baranyai
(Sebestyén Sz. 75. p.) – Gyôri, Németh.
Edzô: Kelemen Kornél.
Góllövôk: Marton Zsolt (7. p.), Hajós Attila
3 (23., 68. és 73. p.), illetve Németh József
2 (83. és 90. p. 11-esbôl).
Elômérkôzés: Bük U19 – CVSE U19 3-6 (13). Küzdelmes, fontos gyôzelem, továbbra
is 100%-os teljesítmény tavasszal. G.: Hajas Máté, Gersey Bence, Mógor Krisztián
(3), Hideg Ádám.
Változatos meccset vívott egymással a Vaszszécseny és a Cell a május elsejére elôrehozott eredetileg utolsó fordulós mérkôzésen.
A találkozót azért kellett most lejátszani,
mert június második hétvégéjén már az
NB III-as osztályozós meccsek következnek.
A Vas megyei bajnok – minden bizonnyal a
Kôszeg – az NB III. Dráva csoport 3. helyezettjével játszik oda-vissza alapon, a vasiak ellenfele nagy valószínûséggel a Komló
csapata lesz. Jóval kisebb tétért játszottak a
csapatok most Vasszécsenyben, a hazaiak
ugyan már biztos, hogy kiesô helyen végeznek, de nem mindegy, hogy hol, hiszen
várhatóan lesznek az osztályt nem vállaló
csapatok, akik helyett esetleg mégis lehet
maradni. Ennek megfelelôen lendületesen,
agresszíven kezdtek és két védelmi bizonytalanságunkból gyorsan kétgólos elônyre
tettek szert. Félô volt, hogy a Cell megrogy,
de a félidôbôl hátralévô szûk negyedóra
elég volt az egyenlítésre. Elôbb Gyôri életerôs távoli bombáját a hazai hálóôr középre ütötte ki, a labdára Vajda nagy sprinttel
mindenkit megelôzve elsônek érkezett és
jó tíz méterrôl bevágta a szépítô gólt. A második találat Pupp érdeme, egy beívelésbôl
kifejelt labdát gyûjtött be a vendégtérfél
közepén, néhány lépést követôen pedig
kilôve a sarkot egalizálta az eredményt.
Most már a Cell került lélektani fölénybe,

de egy újabb védô baki miatt megint a
hazaiak kerültek elônybe. Kelemen Kornél
ekkor húzott egy merészet, hátul csökkentette a létszámot, így teljesen beszorítottuk
a hazaiakat. Ennek ellenére egymás után
maradtak ki a biztosabbnál, biztosabb helyzetek, mígnem a most is nagyot hajtó Szuh
szép lövéssel ismét egyenlített. A döntetlent aztán nem kis szerencsével a hazaiaknak sikerült is megôrizni a lefújásig.
A Vép elleni hazai összecsapás nem ígérkezett könnyû menetnek, mert a vendégek
idegenben tavasszal öt meccsükbôl négyszer gyôztesen jöhettek le a pályáról, igaz
viszont az is, hogy a celliek tavasszal még
nem kaptak ki hazai környezetben. Ehhez
képest a számszerûségben ugyan nem mutatkozva, de nagyon magabiztos gyôzelmet
arattunk. Az elsô félidô közepén Manganelli
szerzett labdát a vendégtérfélen, egy mozdulattal két rátámadót is becsapott, majd
egy szép lövéssel megszerezte az elônyt.
A második félidô közepén szabadrúgáshoz
jutottunk, középen az oldalvonal mellôl,
Szuh élesen belôtt labdáját Gyôri csúsztatta
a hálóba.
Nem jött össze viszont a büki vendégjáték,
a kiesés réme elôl menekülô hazaiak jól sikerült lövésekkel már négy góllal vezettek,
a mezônyben még talán fölényben is játszó
celliekkel szemben, amikor Németh találataival kozmetikáztunk csak az eredményen.
Sokat nem lehet rágódni ezen a fiaskón,
hanem menni kell elôre, mert olyan sûrû
a középmezôny, hogy egy-egy pontvesztés máris átírja a veszélyes helyeken lévôk
listáját és mi ebben a három fordulóban
elvesztett öt ponttal elértük, hogy ismét
utolért minket a vihar szele. Ráadásul nem
is könnyû sorozatunk jön: az erôltetett menetben, május 18-án az ezüstéremért játszó Haladás fiatalokat fogadjuk, majd két
nappal késôbb az elmaradt Rábapaty elleni
meccset pótoljuk, szintén itthon. Ôsszel a
Haladás kipofozott minket 5-2-re, a patyiak
ellen pedig volt az a rossz emlékû félbeszakadt mérkôzés, amin vezettünk, de a
pontokat nem mi kaptuk, hanem az ellenfél 3-0-val. Az etapot az Uraiújfaluval zárjuk
idegenben (ôsszel itthon 3-2-re nyertünk),
Csákvári Zsolt csapata nagy sorozatban van
a menekülés a kiesés nevû játékban, így
aztán a presztízs csata mellett akár élet-ha»DOTTO
lál harcot is hozhat a találkozó.

I M P R E S S Z U M

CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

KIADJA a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • FELELÔS KIADÓ: Lengyel
László • FELELÔS SZERKESZTÔ: Dr. Györéné Losoncz Andrea • SZERKESZTÔSÉG: Csuka László, Dummel Ottó, Farkas
Gábor, Gyuricza Imre, Káldos Gyula (nívódíjas), Reiner Anita, Takács Mária, Vajda Zsuzsa, Horváth Lajos
(örökös tag) • HIRDETÉSSZERVEZÔ: Nagy Antal (06 70/3389880) • KAPCSOLAT: 9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.
Telefon: 06 70/4505749. Email: ujkemenesalja@celldomolk.hu • NYOMDA: Logomotív Kreatív Mûhely
Kft. Szombathely • ISSN 0685 1175 • LAPZÁRTA: minden páratlan hét péntek • ELÔFIZETÉS VIDÉKRE: egy évre
1.440 Ft, félévre 780 Ft, egy hónapra 170 Ft. • Fotókat, kéziratokat kizárólag elektronikus formában áll
módunkban elfogadni.

13

MÚLTIDÉZÔ «

Új Kemenesalja » 2013. 05. 17.

FELHÍVÁS
2013. évi sárga kukás gyûjtési napok
A Celli HUKE KFT. ezúton értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a
csomagolási hulladékok szelektív gyûjtését az alábbi napokon végzi:
június 4.

június 18.

július 2.

július 30.

augusztus 13.

augusztus 27.

szeptember 10.

szeptember 24.

október 8.
november 5.
december 3.
2013. évi biohulladék gyûjtési napok
A Celli HUKE KFT. ezúton értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a
szerves hulladékok szelektív gyûjtését az alábbi napokon végzi:
május 2., 9., 16., 23., 30.
június 6., 13., 20., 27.
július 4.,11., 18., 25.
augusztus 1., 8., 15., 22., 29.
szeptember 5., 12., 19., 26.
október 3., 10., 17., 24.
november 7., 21.
december 5., 19.
Kérjük, a gyûjtôedényeket a fenti napokon reggel 6.00 óráig szíveskedjenek a ház elé kihelyezni!

Fedezd fel a vulkánok lenyûgözô világát
és törj ki a hétköznapokból
A Kemenes Vulkánpark Látogatóközpont 11 bemutatótere interaktív táblákon, maketteken
keresztül mutatja be a vulkán erejét, a gigantikus méretû, szinte percrôl-percre lezajló
geológiai változásokat. Ismerd meg Naprendszerünkben társbolygóink vulkanikus mûködését, illetve, hogy miként alakították ezen földtani folyamatok a Kárpátok hegyvonulatait.
A Kemenes Vulkánpark április 23-tól október 31-ig a hét hat napján, keddtôl-vasárnapig
10.00 órától 18.00 óráig várja az érdeklôdôket.
Belépôjegy árak:
Felnôtt belépôjegy:
Kedvezményes (diák, nyugdíjas, stb.) belépôjegy:
Családi belépôjegy (2 felnôtt, korlátlan számú gyermek):
6 éves korig a belépés ingyenes
Csoportok esetében minden 15 fô után 1 ingyenes kísérôjegy.
Csoportos kedvezmények (15 fô felett)
Felnôtt csoportos jegy:
Kedvezményes (diák, nyugdíjas, stb. csoportos belépô):
Bérlet felnôttek számára (10 alkalomra)
Bérlet diákok, nyugdíjasok számára (10 alkalomra)
Fotós belépô (maximum három fô)
Elérhetôségek:
Cím: 9500, Celldömölk, Sághegyalja körút 1.
Tel.: +36 95/ 777-400,
E-mail: info@kemenesvulkanpark.hu
Web: www.kemenesvulkanpark.hu
Megtalálnak minket a Facebook-on is!
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1.500,- Ft
1.200,- Ft
3.500,- Ft

1.300,- Ft
900,- Ft
13.000,- Ft
9.000,- Ft
3.500,- Ft

Lakások eladók!

Celldömölkön, Sági u. 43. (II. ütem) és Szalóky u. 5. sz.
alatt lakások eladók. Várható átadás: 2013. június 30.
Érdeklôdni: 06 70 /317–4194, 06 95/422–493 telefonszámokon.
További információk a www.kiniczky.hu/aktualis menü–
pont alatt találhatók.

Porszívó akció! 1200 W-os 4.000 Ft, 1600 W-os 5.000 Ft
AKCIÓ! DAEWOO mikró 20 l-es 15.000 Ft
OLCSÓ KONYHAI KISGÉPEK ÉRKEZTEK!
Polaroid energiatakarékos égôk 3 év garanciával.
Duracell elemek.

Celldömölk, Sági u. 41. (Tesco mellett)

Nyitva: hétfô-péntek: 8:00–12:00, 13:00–17:00
szombat: 8:00–12:00

Tel: 06 70/410–9337 www.elektrodiszkont.bolt.hu

