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„Már a tálon a sok fánk…”
(Osváth Erzsébet)
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ELEKTRO DISZKONT
Celldömölk. Sági u. 41 a TESCO mellett.

TV-k, HIFI-k, hűtők, mikrók, porszívók,
villanytűzhelyek, mosógépek, olcsó konyhai
kisgépek óriási választékban!

A Bakó Trex Kft. celldömölki varrodájába
(Építők u. 10.) folyamatos felvételt
hirdet szak- és betanított varrónőknek,
egyműszakos munkarendbe!
Étkezési jegy, bejárási támogatás vagy
saját buszjárat.
Érd.: napközben 06.00–15.00 között,
a 421-791-es telefonszámon.
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TV AKCIÓ!
Mosógép, hűtő, mosogatógép CSEREAKCIÓ!
Régi gépét 5.000 Ft/db-ért beszámítjuk és ingyen
házhoz szállítjuk 25 km-en belül!
Hősugárzók, olajradiátorok 30% kedvezménnyel!
Aktuális heti akciónkat láthatják kirakatunkban is!
Tel.: 06/70/410-9337
www.elektrodiszkont.bolt.hu
Nyitva tartás: H–P 8–12, 13–17, Szo: 8–12
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Értékelte a 2014-es évet a város polgármestere
A hagyományok szerint idén is megtartotta Fehér László, Celldömölk
polgármestere az előző évről szóló értékelést. A február 6-i rendezvényen
a 2014-es év önkormányzati munkájáról számolt be a városvezető.
Február 6-án teltházas érdeklődés
mellett tartotta meg évértékelő beszámolóját Fehér László polgármester a
KMKK mozitermében. A polgármester
elsőként a 2014-es év jubileumi jelentőségét hangsúlyozta, megemlékezve a
településegyesítés 110 éves, valamint a
várossá avatás 35. évfordulójáról. Beszédében megemlékezett továbbá a tavalyi évben elhunyt Kiss Péterről, a város
díszpolgáráról, aki politikai pályafutása
során folyamatosan támogatta a település fejlődését, bővülését. Felidézte a
nemrégiben elhunyt Limpár József, Celldömölk egykori tanácselnöke emlékét,
aki közel negyven éven keresztül tevékenykedett aktívan a város életében.
A 2014-es jubileumi év jegyében számos rendezvény, hagyományőrző vagy
épp hagyományteremtő program került
megrendezésre a városban. Ehhez köthető például a tavalyi évben megrendezett Móritz-kiállítás, mellyel egybekötve
a KMKK kiállítóterme 2014-ben felvette
a celldömölki származású festőművész
nevét. Az egész éves színes programkínálatból a polgármester kiemelte az
első alkalommal megszervezett Tulipán
Fesztivált, melynek keretében a tavalyi
évben hetvenezer tulipánhagyma került
elültetésre városszerte. A május első
hétvégéjén megrendezett fesztiválon
a különböző kézműves és művészeti
programok mellett számos szórakoztató
műsorszám is hozzájárult a város nevének népszerűsítéséhez. A polgármester az ünnepi programok sorozatában
többek között kitért még a szintén hagyományteremtő céllal megrendezett
Vulcanus fesztiválra, a Vulkán Gyógyés Élményfürdő 9. születésnapjára, az
augusztusi motoros találkozóval egybekötött rockfesztiválra, a VulkánSág
Szíve rendezvényre valamint a Sághegyi Szüreti Napokra. A város kulturális rendezvényeiről szóló tájékoztatók
után a polgármester beszámolt az októberi választásokról, valamint a város
új képviselő-testületének felállásáról.
Megköszönte az előző ciklus képviselőinek a városért végzett eredményes
munkájukat, valamint megjegyezte,
bízik abban, hogy a jelenlegi testülettel
is hasonló sikereket érhetnek majd el.

Az eredményes munkához azonban
megfelelő anyagi forrásokra van szükség. A tavalyi évben sokszor körüljárt
téma volt az adósságkonszolidáció, ami
2013-ban 407 millió, 2014-ben 325
millió forintot jelentett a város számára.
Ezzel párhuzamosan azonban az állam
elvonta az önkormányzattól a gépjárműadó 60%-át, ami évente körülbelül
45-47 millió forint veszteséget jelent,
valamint megszűnt a személyi jövedelemadó településeknek történő viszszaosztása, amely évi 160 millió forint
bevételkiesést jelent az önkormányzatnak. Az adók kapcsán azonban pozitív
változások is történtek a tavalyi évben:
az iparűzési adóbevétel 2014-ben elérte a 747 millió forintot. A jelentős
növekedés a város kis- és nagyvállalkozóinak érdeme, akik tevékenységének köszönhetően gyarapodhatott a
város. A polgármester külön kiemelte
a Swietelsky Vasúttechnika Kft. másfélmilliárd forintos beruházását, valamint
a Wewalka Kft. bővítéseit. Az elmúlt
évben számos korszerűsítés történt a
városban, melyek közül Fehér László
egyik legnagyobb beruházásként számolt be a több százmilliós út-, járda- és
közlekedésfejlesztésekről. A „Parkolj és
utazz!” program keretében a város 200
millió forintos fejlesztést hajtott végre
a MÁV Zrt.-vel és a Vasi Volán Zrt.-vel
együttműködésben. Jelentősen bővült a
város szálláshelykínálata is. Az osztrák
Jufa szállodalánc beruházásával megépült a négycsillagos hotel és a kem-

ping. A beruházásokkal párhuzamosan
növekedett Celldömölkön a vendégéjszakák száma, és ezzel együtt az idegenforgalmi adó is. Az új létesítmény
továbbá munkalehetőséget is jelentett a város lakosai számára. Közel 700
millió forintos forrásból jelentős változásokon ment át a Vulkán Gyógy- és
Élményfürdő, az arculatváltással együtt
bővült a fürdő szolgáltatási köre is.
Habár az iskolák fenntartása állami kézbe került, működtetésük továbbra is az
önkormányzatok feladata. A fejlesztés
és a hatékony üzemeltetés érdekében
2014-ben a városvezetés napelemekkel
szerelte fel az alsósági iskola épületét,
hasonló jellegű energiahatékony beruházások pedig jelenleg is folyamatban
vannak. Emellett az önkormányzat a
tavalyi évben több százmillió forintot
költött út- és járdafelújításokra az egész
város területén, mindezt saját forrásból.
A polgármester kiemelte még a celli
fiatalok komfortérzetét és szórakoztatását célzó fejlesztéseket, mint például
a játszóterek bővítését, a skate-pálya
megépítését valamint a főtéri ingyenes wifi hálózat kiépítését. Celldömölk
közbiztonságának és szintén a lakosok
komfortérzetének javítása érdekében a
tavalyi évben bővült a város térfigyelő
kamerarendszere is.

Fehér László beszámolója végén a 2014ben eltervezett célokról is említést tett,
mint például a megújult Soltis Lajos
Színház épületének környezetéhez méltó piactér kialakításáról, a gimnázium
épületének energetikai korszerűsítéséről,
valamint a kórház területén épülő rendelőintézetről és az izsákfai szennyvízcsatorna kiépítéséről. Kiemelt célként nevezte
meg a fiatalok megtartását. Ennek érdekében igyekeznek a hazatérni vágyók és
a Celldömölkön munkát vállalók számára
megkönnyíteni a lakhatási körülményeiket, így például a városvezetés tervei között szerepel egy úgynevezett Fészek-ház
létesítése a Budai Nagy Antal utcában lebontott épület helyén.
»NÉMETH NÓRA
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Műhelytalálkozó a településfejlesztés jegyében
A „Fenntartható településfejlesztés a
kis- és középvárosokban – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása”
című projekt keretében a Belügyminisztérium nyújt szakértői támogatást az azt
igénylő, magyarországi járásszékhely
kis- és középvárosok önkormányzatai
számára Integrált Településfejlesztési
Stratégiájuk elkészítéséhez. A dokumentum célja a város eredményes felkészítése a 2014–2020-as európai
uniós tervezési időszakra, a település
középtávú fejlesztési irányait meghatározó, átfogó elemzéseken keresztül. Az
ITS-készítés folyamatába a társadalmi
folyamatokban meghatározó, vagy a
stratégia megvalósításában kulcsszere-

pet betöltő szervezetek és azok képviselői kerülnek bevonásra, elősegítve, hogy
a szervezetek tevékenységének jövőbeni eredményei és elképzelései már a tervezés során meghatározásra kerüljenek,
és beépüljenek a stratégiai célok, illetve
a kulcsprojektek közé. Február 6-án 10
órakor a Városháza tárgyalótermében
gyűltek össze partnerségi műhelytalálkozóra a város vezetői és szakemberei,
valamint a pályázatban kijelölt budapesti cég képviselői, hogy egyeztessenek az
előzetes szakértői elemzés eredményeiről és az eddigi munkákról. „A város egy
belügyminisztériumi pályázat segítségével készíti el a következő nyolc-tíz év településfejlesztési stratégiáját” – számolt

be a találkozóról Dummel Ottó, a műszaki osztály vezetője. „A Belügyminisztérium egy budapesti céget bízott meg
a Dunántúlon pályázatot nyerő városok
integrált stratégiájának elkészítésére. Ez
a stratégia próbálja összefoglalni az elkövetkező évek településfejlesztő céljait
a nagy tematikus tervektől egészen a kisebb, városrészekre vonatkozó tervekig.”
A beszámolókban részletesen kitértek a
tervezés gazdasági, társadalmi, közösségi területeire, az épített és természeti környezetre, valamint a közösségi és
közszolgáltatásokra. Megtárgyalták az
említett területek problémáit és hiányosságait, valamint rangsorolták a legfontosabb kitörési pontokat.
NN

Január 29-én hagyományteremtő
céllal rendeztek állásbörzét a művelődési központ aulájában. A programon számos helyi cég képviseltette
magát, munkalehetőséget kínálva az
érdeklődőknek.
A 2014-es év végén számos statisztikai
adat látott napvilágot a foglalkoztatottsággal és a munkanélküliségi mutatókkal
kapcsolatban. Kiderült, a munkanélküliségi ráta kedvezően alakult a térségben. 2013-ban a munkakeresők száma
1080 fő volt, ami a gazdaságilag aktív
népességnek a 9,3%-a, 2014-ben ez a
létszám 725 főre csökkent, ami a munkanélküliségi rátában 6,4%-os mutatót

Trükkös tolvaj
Az utóbbi időben megemelkedett az
úgynevezett trükkös lopások száma
Celldömölkön és környékén. A kifejezés
olyan bűnelkövetési magatartásra utal,
mely a károsult jóhiszeműségére építve
tereli el a sértett figyelmét a tettes valódi
szándékáról. Ez a szándék általában mások értéktárgyainak, készpénzének megszerzésére irányul. Horváthné dr. Németh
Ildikó, a Celldömölki Rendőrkapitányság
bűnügyi osztályvezetője elmondta, hatóságuk az utóbbi időben több ilyen jellegű
bűnelkövetői csoportot is felderített és
több fórumon is megelőzési tanácsokkal látták el a lakosságot az ilyen esetek
elkerülése érdekében. Ennek ellenére
újra és újra találkozhatunk ilyen típusú
bűncselekményekkel. Ezek a tolvajok
főként idős emberekre specializálód-

jelent. Nincsenek könnyű helyzetben
például a pályakezdő fiatalok, akiknek
mindössze 18%-a keres a munkaügyi
kirendeltségen keresztül állást. A térségben a munkanélküliek 16%-át teszik
ki azok a fiatal pályakezdők, akiknek elhelyezkedési lehetőségeiket leginkább
iskolai végzettségük befolyásolja. Nagy
számban vannak jelen az álláskeresők
között a 8 általánost végzettek, részarányuk 38%, de a gimnáziumi érettségivel rendelkezőknek is komoly gondot
okoz az elhelyezkedés. A megrendezésre került állásbörze épp ezért várta
mindazokat a látogatókat, akik számára problémát jelent az elhelyezkedés,
vagy egyszerűen csak tájékozódni sze-

retnének a térség munkalehetőségeiről.
A börzén számos helyi cég képviseltette
magát, hogy információkat szolgáltassanak az érdeklődőknek. A tapasztalok
alapján elmondható, hogy az eseményen megjelentek elsősorban a szakmát
vagy az alacsonyabb iskolai végzettséget igénylő munkalehetőségek közül
válogathattak, mint a pályamunkás, a
pék és sütőipari munkás, a gépbeállító
vagy az operátori munkakörök. Az egész
délelőttös börzén folyamatos volt az érdeklődés, a látogatók igyekeztek minél
szélesebb körben tájékozódni a különböző foglalkoztatási körökről és felmérni a térség nyújtotta lehetőségeket.
»NÉMETH NÓRA

tak. Az általuk használt trükkök tárháza
szinte végtelen. Elmondható, hogy ezek
az emberek általában jó modorúak, jól
öltözöttek és rendkívül gyorsan tudnak
alkalmazkodni váratlan helyzetekhez.
Elsősorban arra törekednek, hogy bejussanak a sértett lakásába, majd felmérjék
azt, és így tulajdonítsanak el készpénzt
illetve értéktárgyakat. A bűnelkövetés e
módja többféleképpen valósulhat meg.
Általában a tolvajok nagyobb címletű
pénz felváltására kérik meg leendő áldozatukat, de az utóbbi időben előfordult
olyan eset is, ahol az elkövető nyugdíjbiztosítási igazgatóság vagy más hatóság
alkalmazottjának adta ki magát, ezzel
megtévesztve leendő áldozatát. A rendőrség arra kéri a lakosságot, vigyázzon
otthon tartott készpénzére, illetve értéktárgyaira, ezek hollétét ne adja ki senkinek, főleg idegenek számára. A legjobb
megoldás azonban továbbra is az lenne,

ha nagyobb mennyiségű készpénzt illetve nagyobb értékkel bíró tárgyakat senki
nem tartana otthon ezek biztonsága, valamint a tulajdonos testi épségének biztonsága érdekében.
»NÉMETH ALÍZ

Kérdés: Melyik utcába költözött az S.A.P. Autópatika?

Helyi cégek mutatkoztak be a celldömölki állásbörzén

Fizioterápia
A Népjóléti Szolgálat fizioterápiás rendelője (Celldömölk, Szalóky S. u. 3.)
várja az orvosi beutalóval rendelkező
gyógyulni vágyókat hétfőtől péntekig
7–11 óráig.
Kezelések fajtái: Ultrahang • Interferencia vákuummal • Diadinamik •
Iontopforézisek • BEMER
Ár: 3000Ft/10 alkalom.
Előzetes időpont egyeztetés:
0670/381-1549, 0695/525-912
Kuruczné Falusi Tünde
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Bemutatjuk az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottságot
Az önkormányzati választásokat követően, november 13-án a képviselő-testület döntött az Ügyrendi, Jogi
és Közbiztonsági Bizottságot alkotó
tagokról is. A bizottság elnöke Bakó
László, tagjai: Benkőné Remport Lilla,
Hetényi Endre, Nagy László, Holpert
Jenőné, Tolnai Margit és Nagy Tímea
lettek. A bizottság munkájáról, feladatairól Bakó Lászlót, a bizottság elnökét kérdeztük.

Kérdés: Melyik utcába költözött az S.A.P. Autópatika?

együttműködni a városvezetéssel a város
és lakóinak érdekében.
»Hogyan és hány taggal működik az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság?
– Jelenleg hét taggal működik a bizottságunk, akár a korábbi választási ciklusban.
A tagok közül hárman az előző időszakban is tagjai voltak a bizottságnak,
négynek a személye változott. Mivel rendeletalkotásról is szó van, sajnos - a korábbi ciklus tagságától eltérően – jelenleg
nincs jogi végzettségű bizottsági tagunk.
Nem szeretnék hibázni a munkánk során,
és amikor úgy érzem, hogy segítségre
szorulunk, saját hatáskörben kérünk jogi
tanácsot olyantól, aki a jogi ügyekben jártasabb nálunk. Ezért személyesen megkértem Benkőné dr. Bagoly Terézt - aki
korábban tagja volt a bizottságnak, jogi
végzettséggel rendelkezik -, hogy legyen
szíves segíteni munkánkat.
»Milyen feladatok hárulnak a bizottságra?
– Az ügyrendi bizottság legfontosabb feladatai közé tartozik, hogy közreműködjön
az önkormányzati rendelet-tervezetek elkészítésében, és véleményezze azokat;
figyelemmel kell kísérnie a Szervezeti
és Működési Szabályzat hatályosulását,
indokolt esetben indítványozza annak
módosítását vagy kiegészítését. El kell
látnia továbbá a képviselő-testület működésével kapcsolatos ügyrendi feladatokat, lebonyolítja a titkos szavazásokat;

állást foglal a hatályos jogszabályok, a
Szervezeti és Működési Szabályzat, vagy
az önkormányzati rendeletek értelmezésével kapcsolatban felmerült kérdésekben, biztosítja a magasabb szintű és
a helyi jogszabályok közötti összhangot
ez utóbbival kapcsolatban jegyzem meg,
hogy az országos rendeletek helyi szintű
leképezését úgy szeretnénk hatályosítani, hogy az itt élők életminőségét pozitívan befolyásolja. Az ügyrendi bizottság
feladata még, hogy figyelemmel kísérje
a képviselő-testület határozatainak törvényességét, vizsgálja a testületi határozatok végrehajtását; figyelemmel kísérje
és elősegítse a képviselő-testület tagjai
jogainak érvényesülését és kötelezettségei teljesítését; a bizottság hivatott nyilvántartani és ellenőrizni a polgármester,
a képviselők valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozatait is.
»Milyen célokat fogalmaztak meg a működésükkel kapcsolatosan?
– Célunk, hogy odafigyeljünk arra, hogy
a képviselő-testület határozatai a törvényességet tükrözzék, és hogy az önkormányzat a törvényesség keretein belül
működjön. Személyes célom pedig, hogy
függetlenül a delegáltak párthovatartozásától kontstruktív, csak a szakmaiságra
koncentráló hangnem alakuljon ki, mert
nekünk a lakosság érdekeit kell szolgálnunk.
»LOSONCZ ANDREA

Bemutatkozik a Közbeszerzési Bizottság

ség, valamint a korrupció kiküszöbölése.
A közbeszerzési eljárások során a bizottság fontos feladata külső szakértők
felkérése, akik biztosítják a különböző
területekre való hozzáértő rálátást. A
folyamat minden szakaszában érvényesülnie kell a közbeszerzés tárgya szerinti,
a pénzügyi és a közbeszerzési szakértelemnek. Az eljárások megindítása előtt
ellenőrizni kell, hogy rendelkezésre állnak-e a szükséges engedélyek, tervek,
műszaki leírások, illetve a pénzügyi
fedezet, közbeszerzési eljárás ugyanis
csak a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állása esetén indítható meg.
Felállása óta a Közbeszerzési Bizottság
már szerződést kötött a 2015-2016. évre
történő villamos energia beszerzésével
kapcsolatban, figyelembe véve az ajánlattevők gazdasági és pénzügyi, műszaki
és szakmai alkalmasságát. További aktuális feladatai közé tartozik még például
a gázellátás beszerzése, valamint az
izsákfai szennyvízcsatornával kapcsolatos pályázat közbeszerzésre vonatkozó
feladatainak ellátása – nyilatkozta Vórum
István, a bizottság elnöke.
»NÉMETH N.

– Először is köszönöm a
megkeresést. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság valós
ténykedésével kapcsolatosan vissza szeretnék
térni a novemberi időszakra, amikor is gyakorlatilag arról volt
szó, hogy a választási eredmény kapcsán
a politikai szokásjognak megfelelően
szerettük volna, ha a külsős bizottsági
tagság aránya is oly módon érvényesül,
mint a képviselő-testületben. Sajnos, ez
nem valósult meg, hiszen 18 külsős bizottsági hely közül csupán egyet kapott a
Fidesz-KDNP. Mi azonban nemcsak ezt kifogásoltuk, hanem azt is, hogy időközben
alakult a Társadalmi, Ifjúsági és Külkapcsolatok Bizottsága, amelyről korábban
nem is volt tudomásunk. Ennek ellenére
mi azt mondtuk, hogy készek vagyunk

A november 13-i képviselő-testületi
ülésén a többi bizottsághoz hasonlóan újraalakult a város Közbeszerzési
Bizottsága is. Az öttagú testületben
a korábbi ciklushoz képest mindössze
egy személyi változás történt: a bizottság vezetőjének Vórum Istvánt választották meg az ülésen, tagjai Kiss
István, Lengyel László, Söptei Józsefné
és Zsámboki Zoltán. A Közbeszerzési
Bizottság feladatairól a bizottság elnöke, Vórum István számolt be:
– A Közbeszerzési Bizottság a 2011. évi CVIII. törvény alapján működik,
feladata a Celldömölk
Város Önkormányzata
által történő közpénzek
felhasználásának
ésszerűsítése, átláthatósága és széles
körű nyilvános ellenőrizhetőségének
megteremtése, a közbeszerzések során
a vállalkozói verseny tisztaságának és

az ajánlattevők esélyegyenlőségének
biztosítása. Ez a szabályzat határozza
meg egyben a közbeszerzési eljárás
előkészítésének, lefolytatásának, belső
ellenőrzésének felelősségi rendjét, az
ajánlatkérő nevében eljáró, valamint az
eljárásba bevont személyek és szervezetek felelősségi körét, a dokumentálás
rendjét, a döntésekért felelős személyeket és testületet. A bizottság felelőssége
alá tartozik az árubeszerzés, a szolgáltatás-megrendelés, az építési beruházások, valamint az építési és szolgáltatási
koncessziók. A bizottság köteles minden
költségvetési év elején, jelen esetben
legkésőbb március 31-ig az önkormányzat által a tárgyévre tervezett közbeszerzéseiről az éves összesített közbeszerzési
tervet elkészíteni, melynek módosításáról és jóváhagyásáról a képviselő-testület
dönt. A közbeszerzési terv dokumentációit a tárgyévet követő öt évig meg kell
őrizni, mely rendelkezés célja szintén
az átláthatóság és nyomon követhető-
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S.A.P. Autópatika – orvosságok tárháza autója számára
S.A.P. Autópatika. A név régóta ismerősen cseng Celldömölk lakosai számára. A 2005 óta létező üzlet 2014
novemberétől új helyen várja eddigi és
leendő vásárlóit az általuk megszokott
magas szintű szakértelem mellett. Az
Autópatika tulajdonosával, Sebestyén
Attilával beszélgettem.

»Mikor jött létre az S.A.P. Autópatika? Mi
volt kezdetben a vállalkozás fő profilja,
hogy változott meg ez az idő múlásával?
– Az S.A.P. Autópatika 2005 végén alakult.
Ez idő tájt csak autóalkatrész-kereskedésként működtünk. Később több, különböző
jellegű bővítést hajtottunk végre, de fő
profilnak mindig is az autóalkatrész-kereskedést tekintettük. Ilyen bővítés keretében először kamion-alkatrészekkel,
valamint teherautó-alkatrészekkel bővült
kínálatunk, majd idővel nagyobb tervek
megvalósításához is hozzáláttunk. Így jött
létre üzletünkben egy mezőgazdasági
részleg, az Agropatika. Itt mezőgazdasági
gépek alkatrészeit szerezheti be a vásárló. Ezen részleg megalapítását követően
pedig létrehoztuk a Hidropatikát, mely tulajdonképpen egy hidraulikatömlő-gyártó
és ezeket javító részleg.
»Minden részleg neve magában foglalja a
–patika szót, mint utótagot. Mire utal ez?
– Egyik zalaegerszegi látogatásom során
fedeztem fel egy ottani üzletet, melynek
neve tartalmazta az autópatika szót. Tulajdonképpen innen jött az ötlet, mert nagyon megtetszett, igencsak kifejezőnek
találtam. Az ember a patika szóról rögtön
a gyógyszertárra gondol, a gyógyulás folyamatára asszociál. Ha betegek leszünk,
bemegyünk az egészségünk visszaszerzéséhez szükséges gyógyszerért a patikába.
Így van ez járműveinkkel is. Ha „betegek”
lesznek, tehát ha valamilyen módon
meghibásodnak, a tulajdonosnak csak
be kell jönnie az autópatikába és rögtön
megoldást találunk az adott problémára
szakértő eladóink segítségével.
»Honnan jött az ötlet a bővítésekhez?
– Ezt tulajdonképpen az élet hozta magával. Rengeteg vevő jött be üzletünkbe
azzal a kérdéssel, hogy kapható-e esetleg
autóalkatrészek mellett mezőgazdasági
tevékenységgel kapcsolatos áru. Ennek
hatására döntöttem úgy, hogy szükség
van egy ilyen jellegű bővítésre, így jött
létre az Agropatika. Tehát tulajdonképpen a vevői igények kielégítésének vágya
hozta magával, hogy ezt a mezőgazdasági vonalat is megnyissuk. Önmagában
egyik részlegünk sem lenne életképes.
Sem az Autópatika, sem az Agropatika,

sem a Hidropatika. Celldömölk területén
ezekre a szolgáltatásokra csak így együttesen van igény, több kisebb szolgáltatás
egységesítéséből alakul ki egy egész, kerek vállalkozás.

»Az Autópatika címe megváltozott, új
helyre költöztek…
– Igen, így van. A Kolozsvár utcában kezdtük anno ezt a tevékenységünket, egy
80 m2-es bérelt üzlethelyiségben voltunk
megtalálhatóak. Tudni kell, hogy ez az üzlet közvetlenül egy jól működő, jól funkcionáló benzinkút mellett helyezkedett
el. Ez a kedvező területi pozíció jelentős
forgalmat generált számunkra is. Másfél
éve ez a benzinkút azonban bezárt, így
nyilván saját vásárlóink száma is visszaesett. Ez változásra késztetett bennünket.
El kellett gondolkodnunk azon, hogy keressünk magunknak egy új helyet, mivel
benzinkút nélkül szinte teljesen a város
perifériájára szorult a bolt. A cél az volt,
hogy olyan helyet találjunk, ahol nagyobb a forgalom, a nyüzsgés. Már régóta hosszú távú terveink közt szerepelt
az, hogy bérleményből saját üzlethelyiségbe költözzünk, a benzinkút bezárása
pedig csak felgyorsította ezt a folyamatot. Az új helyünk 2014 novembere óta
a Wesselényi utcában található, melyhez
külön parkoló tartozik. Mikor erre a helyre rátaláltunk, már működött a közelében
egy autómosó, később megtudtuk, hogy
benzinkút fog nyílni mellette, amely azóta már üzemel is. Így elmondható, hogy
több szempontból is ideális helyszínre
tudtuk áthelyezni székhelyünket. Ezzel
tulajdonképpen létrejött a városban egy
olyan rész, mely az autósok igényeinek
szinte teljes körű kiszolgálását biztosítja.
Gazdasági szemszögből ilyen rövid idő
alatt nem lehet kijelenteni, hogy nőtt a
forgalmunk, viszont laikus szemmel, kívülálló megfigyelőként már első blikkre
is megnövekedett vásárlóink száma. Eladóink száma pedig plusz egy fővel gyarapodott.
»Az sem mellékes, hogy a vasútállomás,
illetve a buszpályaudvar közel fekszik a
bolthoz…

– Igen, így van. Ha most elvonatkoztatunk a benzinkúttól és az autómosótól,
és csak az adott városrész vagy út forgalmát nézzük, már akkor is elmondható
az, hogy igencsak pezsgő forgatag halad
át ezen az útszakaszon nap mint nap.
A pályaudvarok közelsége pedig lehetőséget biztosít arra, hogy a vidéken élők is
könnyen meg tudjanak minket közelíteni.
»A költözéssel együtt a termékkínálat is
kibővült? Milyen tervei vannak a jövőre
nézve?
– Az új üzlethelyiséget a régi bolt kínálatával indítottuk el, de már most elmondható, hogy az általunk kínált termékek
sora folyamatosan bővül és bővülni is
fog. A jövőre nézve főleg a mezőgazdasági vonalat szeretnénk erősíteni, itt próbálunk szélesebb körű kínálatot nyújtani
majd a vevők számára. További célkitűzés
a kamionalkatrész-kereskedés bővítése. A vállalkozás ezen részlegébe eddig
csak rendelésre tudtuk hozni az árut. A
közeljövőben kialakításra fog kerülni egy
jelentősebb részleg konkrétan a boltban,
mely reményeink szerint felgyorsítja ezek
kereskedelmének folyamatát, valamint
még több vevőt vonz hozzánk.
»Az internet manapság nélkülözhetetlen
a vállalkozások életében is. Hol találhatja
meg önöket az online érdeklődő?
– Fenn vagyunk a legnépszerűbb közösségi oldalon, a Facebookon, ez az oldal
egyelőre azonban nagyon friss és még
nem túl aktív. Ennek oka a költözés nehézségeiben, fáradalmaiban, valamint
az ebből fakadó időhiányban keresendő.
Mindenképp tervezzük az oldal naprakésszé tételét, melyen keresztül az üzletünket kedvelő internetező értesülhet
majd legújabb akcióinkról, a bolttal kapcsolatos friss információkról. Van egy honlapunk is, de még ez is a régi cím szerinti
üzletet hozza be, ennek korszerűsítése
szintén elsődleges céljaink közt szerepel.
»NÉMETH A.

Nyereményjáték
Az újság egyik oldalán elrejtettünk egy kérdést, melyre a helyes
válasz megtalálható a szövegben.
A beküldők között 1 db 5000 forintos ajándékutalványt sorsolunk ki.
Beküldési határidő: 2015. február 20.
Címünk: ujkemenesalja@celldomolk.
hu, vagy Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, II. emelet 9.
számú iroda (Dr. Géfin tér 1.)
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»KÖZÉLET

„Már kisgyermekkoromban pedagógusnak készültem”
Január 21-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából adta át a város önkormányzata a 2008-ban megalapított
Kresznerics Ferenc-díjakat. Lendvay
Istvánnét a magyar nyelv és irodalom hagyományainak ápolása és a
honismeret területén kifejtett több
évtizedes kimagasló tevékenysége
elismeréseként jutalmazták a kitüntetéssel. A jelenleg is aktív pedagógus így tekint vissza pályájára:
– Már
kisgyermekkoromban pedagógusnak
készültem, mikor még
az alsósági általános iskola növendéke voltam.
Egy barátnőm hatására
aztán mégis közgazdasági szakközépiskolában tanultam tovább,
majd egy év irodai munka után képesítés nélküli pedagógus lettem. Miközben Jánosházán tanítottam, magam is
tanultam a Pécsi Tanárképző Főiskolán,
76-ban magyar-történelem szakos tanári
diplomát szereztem. Később egykori iskolámban, Alsóságon kezdtem el tanítani,
ahol aztán egykori pedagógusaim lettek

a tanárkollégáim, a diák- és a tanárközösség is egyaránt nagyon nagy szeretettel
fogadott. 1982-től a Gáyer Gyula Általános Iskolában tanítottam, majd 2000-től a
Szent Benedek Katolikus Általános Iskola
pedagógusaként tevékenykedek. A képesítésemhez hűen tanári tevékenységem
központjában a magyar nyelv és irodalom, valamint a történelemtudomány
ápolása áll. Feladatomnak érzem, hogy
megismertessem és megszerettessem
ezeket a területeket a diákokkal, amihez
lendületet ad nekem a gyerekek kíváncsi
tekintete, és lendületet adnak a tehetséges, fiatal munkatársak, akiktől nem szeretnék lemaradni. Szeretem a munkámat.
Ha olvasok egy jó könyvet, vagy hallok
egy jó előadást, esetleg egy továbbképzésen jó ötleteket mondanak, egyből arra
gondolok, hogy milyen jó lesz mindezt
megosztani a gyerekekkel. Legnagyobb
sikernek természetesen a tanítványaim
eredményeit könyvelem el. Az évtizedek
alatt gyermekek sorát készíthettem fel
szavaló, irodalmi és nyelvészeti helyi, régiós és országos versenyekre, melyeken
eredményesen szerepeltek. A tanítványok
nemcsak a szép beszédet, kifejező előa-

dásmódot tanulhatják meg a tanórákon,
de az irodalmi és nyelvészeti ismeretek
alapjait is elsajátíthatják. A pedagógusi
tevékenység mellett szívesen foglalkozom helytörténettel és honismerettel, ami
nem kismértékben köszönhető egykori
igazgatóm, Zongor Ferenc korai iránymutatásának. Immár közel három évtizede
veszek részt a Honismereti munkaközösség munkájában, az utóbbi években a csoport vezetőjeként. Tagja vagyok továbbá
a Vas Megyei Honismereti Egyesületnek
is. A pályám csúcsának azonban a mostani időszakot tartom, az igazgató úrnak
köszönhetően „jutalomjátékot” kaptam,
így nyugdíjasként csökkentett óraszámban taníthatok jelenleg is, mielőtt végleg
elbúcsúznék a pedagógusi pályától. Ez a
munkásságom betetőzése. Örülök, hogy
megtaláltam azt a területet, ami valóban
az én világom, és ahol ismereteket adhatok át a diákoknak. A gyerekek érdeklődése és szeretete a legfontosabb számomra,
hiszen ha elérem, hogy kedveljenek, akkor a tantárgyamat is kedvelni fogják. A
jövőben, miután végleg befejezem a tanítást, többet szeretnék olvasni, pihenni és
legfőképpen utazni.
»NÉMETH NÓRA

„Legkiemelkedőbb sikeremnek a nívódíj elnyerését tartom”
A hagyományokhoz hűen idén is két példaértékű pályát tüntetett ki Celldömölk
Város Önkormányzata a Kresznerics Ferenc-díjjal. Lendvay Istvánné mellett
Celldömölk kulturális és közéletének hű
megörökítésében végzett több évtizedes kimagasló újságírói és fotóriporteri
tevékenysége elismeréseként Völgyi
Lászlót részesítették kitüntetésben a város vezetői. A nyugalmazott pedagógus
szívesen mesélt az elmúlt évtizedekről:
– A megyeszékhelyen,
Szombathelyen végeztem
a felsőfokú tanítóképzőt.
A kötelező féléves gyakorlatot Alsóságon töltöttem, mikor végeztem,
épp megürült egy hely,
így 1962-ben végleg Alsóságra kerültem,
ahol harmincnyolc éven keresztül tanítottam. Először csak alsó tagozatban, majd a
tanítás mellett a Pécsi Tanárképző Főiskolán testnevelés szakos tanári diplomát is
szereztem. Hamarosan már sportszakkört is
szerveztem a városban. Legközelebb mindig is az atlétika állt hozzám, magam is
sokat futottam, így kis idő múlva létrehoztam egy atlétikai szakosztályt. Rengeteg

versenyre jártunk országszerte, megfordultunk Debrecenben, Szegeden, és büszkén
mondhatom, hogy a tanítványaimmal szép
sikereket értünk el. Ekkoriban kezdtem el
szerkeszteni a Rajt című lapot, amelyben
a diákok versenyeredményeiről tudósítottunk. Így tulajdonképpen pedagógusként
kezdtem el az újságírással foglalkozni, később a diákönkormányzatot vezető pedagógusként létrehoztam a Diákszó című lapot
is. Szép lassan híre ment az írásaimnak,
aztán 91-ben felkértek, hogy dolgozzak az
Új Kemenesaljának. Elvállaltam a feladatot,
és aztán tizenhét évig dolgoztam a városi
újság szerkesztőjeként. Ekkoriban sporttal
egyesületi szinten már nem foglalkoztam.
Újságírói tanfolyamot soha nem végeztem,
az írást autodidakta módon sajátítottam el,
ennek ellenére igyekeztem mindig tárgyilagos és korrekt lenni a munkám során. A
munkakörömnek köszönhetően számos nevezetes eseményen, rendezvényen megfordultam, híres emberekkel beszélgettem,
és szerencsére elmondhatom, hogy az írásaimra soha nem érkezett kifogás. Minden
terület érdekelt, így például az évek során
meghonosítottam a lapnál a napi aktuális
fotókat, a „Megkérdeztük, válaszoltak” rovatot, majd a keresztrejtvényt is. A legnép-

szerűbb rovatom azonban egyértelműen a
„Jegyzet” volt, ezt 2003-ban kezdtem el
írni és négy éven át szerkesztettem. Mikor 2008-ban felhagytam az újságírással,
ezt hiányolták a legtöbben. Pályám során
a legkiemelkedőbb sikeremnek a nívódíj elnyerését tartom, melyet 2001-ben
kaptam meg tízéves kiemelkedő újságírói
és fotóriporteri munkám elismeréseként.
Mindeközben más írói tevékenységet is
folytattam, 1996-ban a millecentenárium
alkalmából körbejártam és megörökítettem a kistérség falvait, igyekeztem hiteles
képet adni a települések helyzetéről, problémáiról, terveiről. Nem volt kis munka, de
büszke vagyok rá. Mindemellett tizenkét
évig dolgoztam a Vas Népe külső munkatársaként, folyamatosan jelentek meg
írásaim és fotóim a megyei napilapban.
Az újságírást mindig is egy másik világnak
tartottam, ahol prominens személyekkel
találkozhattam, és közvetlen rálátásom lehetett a különböző területekre. Habár mind
a sporttal, mind az újságírással nagyon szerettem foglalkozni, mostanra felhagytam a
szakmai tevékenységekkel, nyugdíjasként
leginkább olvasással és keresztrejtvényfejtéssel foglalkozom, és igyekszem folyama»NN
tosan formában tartani magam.
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Berzsenyis diákok az Eötvös-kollégiumban
Az ELTE Eötvös József Collegiumáról köztudott, hogy nem csupán az egyetemisták szálláshelye, hanem 120 éves múltra
visszatekintő fellegvára a tehetséggondozásnak, elsősorban a bölcsészettudomány és a középiskolai tanárképzés
területén. Ha valaki ide be akar kerülni
a sikeres felvételi után, külön megmérettetésen, az ún. „fejkopogtatáson” kell
megfelelnie. Megtisztelő felkérés érkezett Dr. Horváth László úrtól, az intézmény
igazgatójától a múlt év decemberében.
Levelében arra kért, hogy vegyek részt
az ELTE-EJC III. Tehetséggondozó Táborának előkészítésében. A szervezők azokat
a pedagógusokat keresték meg, akik az
elmúlt években versenyeredményeikkel
bizonyították, hogy képesek felismerni
és segíteni a tehetségeket. Rajtunk ke-

resztül akarták megszólítani az érettségi
és felvételi előtt állókat, és kiválasztani
az ország középiskoláiból azt a 44 diákot,
akik január utolsó hetében részesei lehetnek a rangos rendezvénysorozatnak.
Itt a választott szakiránynak megfelelő

Ausztrália és Új-Zéland kultúrája vetélkedő
Január 29-én immár harmadik alkalommal szerveztek járási angol nyelvű versenyt a Berzsenyi Dániel középiskola
gimnáziumi tagintézményében a 6-7-8.
osztályos tanulók számára. A próbára
ezúttal hat csapat nevezett a Városi Általános Iskolából, a Szent Benedekből és a
celli gimnáziumból. A verseny feladatai
ismét egy adott téma köré csoportosultak, a diákoknak ezúttal Új-Zélanddal és
Ausztráliával kapcsolatos ismereteikről
kellett számot adniuk. A játékos feladatokkal a zsűri így nem csak a tanulók nyelvi készségeit mérhette fel, de
a versenyzők angol nyelvterületű kultúrákban való jártasságáról is megbizonyosodhatott. A verseny öt feladatból állt:
mozaikdarabokból kellett turisztikai látványosságokat kirakniuk és megnevezniük, illusztrációkat és hírességeket kellett
felismerniük, valamint egy húsz kérdésből álló kvíz tesztet is ki kellett tölteniük

a csapatoknak, mely főként topográfiai,
történelmi és kulturális kérdéseket tartalmazott. Obráz István, a verseny egyik
szervezője elmondta, kollégáival hisznek
abban, hogy az idegennyelv-oktatás akkor lehet igazán hiteles és életszerű, ha
a célnyelvi országok kultúrájával, az ott
élő emberek szokásaival, hagyományaival is próbálják megismertetni a tanulókat. A verseny során az iskola igazgatója,

előadásokon, kulturális és szabadidős
programokon vehetnek részt, s megismerhetik a kollégium életét és az ott
folyó szakmai munkát. Szaktanárként és
osztályfőnökként jó szívvel ajánlottam
figyelmükbe három tehetséges tanítványomat: Boznánszky Annát, Horváth
Esztert és Ipsics Áront. Hamarosan megérkezett az örömhír: mindhárman meghívást kaptak a táborba. Felejthetetlen
napokat töltöttek diákjaink a kollégium
falai között! A rendezvénysorozat segítette őket döntésükben, a szemináriumi
munka pedig megerősítette önbizalmukat: képességeik és tudásuk alapján
méltó helyük van a legrangosabb iskolák tanulói között. Dákjaink számára jó
lehetőség volt a tábor, iskolánk számára
elismerés. Az iskolaválasztás előtt állóknak pedig üzenet: a helyi középiskolából
is be lehet kerülni a legjobbak közé!
»HORVÁTH SAROLTA

Sipos Tibor is megjegyezte, az angol
nyelv társalgási szintű ismerete ma már
világszerte alapvető készségnek számít.
A globalizáció korában ezért is különösen
fontos, hogy a diákok már fiatalon megismerkedjenek különböző kultúrákkal és
elsajátítsák az idegen nyelveket, ahogy
azt az iskola szervezésében megrendezett verseny is hivatott volt szolgálni. A
vetélkedőn első helyezett lett a Nobody
(Vraskó Zsófia, Söptei Vivien, Paluska Laura) a Berzsenyi Dániel Gimnáziumból,
második helyezett lett a Down Under
(Káldi Csenge, Szabó Tamás, Remport
Donát) a Városi Általános Iskolából, a
harmadik helyen pedig a Nightmares
csapata végzett (Erőss Luca, Groszmann
Júlia, Szabó Benedek) szintén a Berzsenyi Dániel Gimnáziumból.
Támogatók: Celldömölk Város Önkormányzata, Németh Tibor, a Kresznerics
Ferenc Könyvtár vezetője, Maxim Könyvkiadó Kft., Strucc Könyvkiadó, Nemzeti
Tankönyvkiadó, DExam vizsgaközpont,
Wewalka Kft.
»NÉMETH NÓRA

Első fordulóját tartották meg az idei LÜK-bajnokságnak
A Dinasztia Kiadó által szerkesztett és
kiadott LÜK-feladatgyűjtemény és játék
kisiskolásoknak nyújt lehetőséget képességeik és készségeik fejlesztésére. A
speciális szisztéma alapján összeállított
feladatsorok nagy sikereket értek el a gyerekek, a szülők és a pedagógusok körében
egyaránt. Ezért is döntött úgy a kiadó öt
évvel ezelőtt, hogy elindítja a LÜK-bajnokságot, melynek keretében a gyerekek a
már jól ismert feladattípusok megoldásával mérhetik össze tudásukat. A LÜK a

logika, az ügyesség és a kitartás programja, melynek keretében a kisdiákok játszva
fejleszthetik kompetenciáikat. Idén ötödik
alkalommal, immár hagyományszerűen
került megrendezésre a LÜK versenysorozat intézményi fordulója a Celldömölki
Városi Általános Iskolában február 5-én. A
megmérettetésen az általános iskola 2.,
3. és 4. osztályos tanulói vehettek részt.
A különböző korcsoportokból csak a legjobban teljesítők juthattak tovább a térségi fordulóba, tehát minden osztályból az

a három kisdiák, akik a legkevesebb idő
alatt oldották meg hibátlanul a feladatokat. A második osztályból első helyezett
lett Bakonyi Boldizsár, második Bakonyi
Boglárka, harmadik pedig Horváth Hanna. A harmadik osztályból első lett Fonyó
Virág, második Győrvári Gréta, harmadik
Németh József. A negyedik osztályosok
közül első helyen végzett Cziki Adrián,
második lett Végh Tamás, valamint harmadik helyen a térségi fordulóba továbbjutott még Szabó Márton.
»NN
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»MÛVELÔDÉS

A bevételből a gyülekezeti ház vizesblokkjai újulhatnak meg
A báli szezon közepén, február 7-én tartotta hagyományteremtő jelleggel megrendezett jótékonysági rendezvényét a
celldömölki evangélikus gyülekezet. Az
evangélikus bál nem újdonság, az idei
ugyanis már a harmadik a sorban. Jótékonysági jellegéből kifolyólag a gyülekezet minden évben épületei, intézményei
korszerűsítésére, felújítására fordítja a belépők árából összegyűlt összeget. Idén a
gyülekezeti ház vizesblokkjának helyrehozatala a cél. A bál létrejöttével azt hivatott
képviselni továbbá, hogy hitélet nem csak
a templom falain belül létezik, az evangélikus felekezet számára rendkívül fontos közösségi életük ápolása. Az estet Rác
Dénes evangélikus lelkész köszöntője nyitotta meg, aki beszédében hangsúlyozta: a rendezvény célja a lelki feltöltődés,
melynek segítségével a továbbiakban is
örömmel és hálával tudják folytatni tevékenységüket, munkásságukat a gyülekezet tagjai. A felszólalás kiemelkedő
szerepet tulajdonított a szeretetnek és az

elfogadásnak, mint vezérelvnek mindennapi életünkben. A köszöntő Pál apostol
szavaival zárult: „Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek”. Az est
megnyitása után a produkciók következtek. Elsőként a legkisebb korosztály vette
birtokba a színpadot. A Hajnalcsillag Evangélikus Óvoda gyermekei mutatták be
vidám, zenés farsangi műsorukat a közönség nagy örömére. A kicsik produkciója
osztatlan sikert aratott a nézők körében.
A folytatásban a muzsikaszó került kö-

Páratlan zenei élmény a farsang jegyében
Nem először jött szerepelni városunkba a Győri Filharmonikus Zenekar.
Február 7-én délután farsangi koncertjüket hozták el a művelődési központ
falai közé.
A zenekartól megszokhattuk, hogy mindig meglepetés-vendéggel érkeznek:
tavaly Hajnóczi Soma bűvész színesítette programjukat, idén pedig Litkai Gergely Karinthy-gyűrűs humoristát kérték
fel eme nemes feladatra. A szórakoztató
ipar jeles személyisége, mint elmondta,
nagy örömmel vállalta két évvel ezelőtt
a felkérést, a kapcsolat azóta is fennmaradt, és már több városra kiterjedt közös koncertturnéjuk. „Mindenkinek csak
javasolni tudom, hogy próbáljon ki egy
ilyen együttműködést egy szimfonikus
zenekarral, mert ez épp olyan gyerekkori
álom, mint tűzoltóautót vezetni, vagy ejtőernyővel ugrani; egyrészt kockázatos,
másrészt óriási élményt ad az embernek” – taglalta a humorista, akitől azt is
megkérdeztük, hogyan fér meg egymás
mellett a komolyzene és a humor. Véleménye szerint nagyon jók a visszajelzések, a közönség kellőképpen „veszi” a
műfaji keveredést, mindemellett pedig a
zenészéknek, és a hallgatóságnak is felüdülés egy kis bolondozás a színpadon.
Nem volt ez másként a szombati koncerten sem, hiszen farsang időszakához

méltóan a bemutatott zeneművek is a vidámságot, könnyed szórakozást képviselték, és az igazi kikapcsolódás feltételeit
teremtették meg.
A győri filharmonikusok repertoárja szinte
az egész zeneirodalmat átíveli, a konkrét
témához kötődő koncerteken előadott darabok pedig ennek megfelelően kerülnek
kiválasztásra. Így most farsangi koncert
lévén, a vidám, farsangi dallamok, a bálokhoz kapcsolódó tánczenék, keringők,
polkák kerültek előtérbe. A felcsendülő
komolyzenei darabok olyan zeneszerzők
munkásságát idézték meg, mint Johann
Strauss, Waldteufel, Verdi, Csajkovszkij. A
népszerű, klasszikus dallamok közt a közönség olyan közismerteknek tapsolhatott, mint a Nabucco, a Kék Duna keringő,
a Terefere polka, vagy a Radetzky-induló.
Berkes Kálmán, a zenekar Liszt-díjas
karmestere egyebek mellett arra a kérdésünkre is választ adott, hogy mi az
általa irányított együttes hitvallása: „Én
úgy gondolom, hogy egy zeneművésznek
azt kell hagynia, hogy a komponista által
megírt fantasztikus zenemű a lelkére hasson, és az ő lelkéből tükröződjön vissza,
de a zeneszerző gondolata legyen az, ami
visszatükröződik. Ehhez próbálom tartani
magam, miközben a zenekart vezényelem, és nagyon szerencsésnek érzem
magam, hiszen a hobbim egyben a foglalkozásom is.”
»REINER ANITA

zéppontba. Az evangélikus kamarakórus
katolikus tagokkal kiegészülve játszotta el
a Gyűrűk Ura című mozifilm egyik ismert
betétdalát, majd a Soltis Lajos Színház
műsora következett. Benkő Ágnes, Ziembiczki Dóra, Stangl Franciska, Boznánszky
Anna, valamint Sipos László énekhangjukkal kápráztatták el a nagyérdeműt, de
nem csak a zenéről szólt az este. A színház
repertoárja tartalmazott még egy mini bűvész show-t, mely Tóth Ákos egyedi előadásában manifesztálódott a színpadon,
valamint a jelenlévők tanúi lehettek egy
rég elfeledett kabaréműsor újra felfedezésének Szalai László tolmácsolásában. A
programok tárháza az evangélikus gyülekezet katolikus tagokkal kiegészült fiatal
tánccsoportjának produkciójával ért véget. Az ifjú tehetségek olyan műfajokat
csempésztek a színpadra, mint az angol
keringő, a tangó, vagy a cha-cha-cha.
A rendezvény zárásaként a megjelentek
hangulatos, zenei aláfestéssel kísért va»NÉMETH ALÍZ
csorán vehettek részt.

Köszönetnyilvánítás
A Ligeti Óvoda Munkáját Segítő
Alapítvány megköszöni felajánlását
mindazoknak, akik 2013. évi adójuk
1%-ával támogatták az alapítvány
munkáját. A felajánlott 187.696 forintot fejlesztő játékok vásárlására
fordítottuk. Köszönettel:
KÉRI JÓZSEFNÉ, A KURATÓRIUM ELNÖKE

Tisztelt támogatóink!
Számos intézményhez hasonlóan
az Ádám Jenő Zeneiskola költségvetésében is egyre kevesebb anyagi lehetőségünk van a mindennapi
munka költségeinek finanszírozására, programjaink megvalósítására.
Ezért hoztuk létre a zeneiskola működését, szakmai munkáját segítő
Művészetoktatásért Alapítvány-t.
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy az
iskola működését elősegítő alapítványunkon keresztül, továbbra
is támogassák tevékenységünket
adójuk 1%-ával!
Köszönettel:
Művészetoktatásért Alapítvány
Adószám: 18897432-1-18
www.zenadam.eoldal.hu
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Régi épületeink 4.
Egykor, városunk főterén, főleg a Kossuth
utcában sétáló fiatalokat, fiatal párokat,
iparosokat, kereskedőket gyakran lehetett látni. Volt rá igényük és idejük, hozzátartozott a mindennapi társasági élethez,
különösen a késő délutáni, esti órákban,
főként ünnepnapokon volt tele a tér a
Kossuth utca. Valószínű azért alakult így,
mert az utca elején volt a Korona, átellenben a Központi Kávéház, vele szemben a
söröző, az utca túlsó végén az új kávéház,
két vendéglő egymással szemben, és a
sort a resti zárta.

A sétálgató iparosok, kereskedők közül, ki
az egyik, ki a másik szórakozóhelyet vette
igénybe. Fehér abrosszal terített asztalok
mellett, egy kávé, egy fröccs elfogyasztása közben üzletek köttettek, és folytatták
a sétát.
Idővel a sétálás a járdákra szorult, változott a divat is. Egy délceg vasutas a Korona

Új Kemenesalja » 2015. 02. 13.

sarkán figyeli a járókelőket, érkező fiatal
ismerőse köszönti és érdeklődik hogyléte felől. Ő így válaszol: tudod, amíg ilyen
csinos miniszoknyás leányok járnak az utcán, és kétszer két deci badacsonyit megihatok pálmafás, virágos környezetben,
addig nincs baj, kedves úri barátom. Ki
tudja ma már, milyen bögrecsárdáról van
szó? Így nevezték a néhány házi termelői
borkimérést. Ezeknek is törzsvendégeik
voltak, kis zárt közösségek. Változott a
világ, az életmód, a régi, hagyományos
értelemben vett séták elmaradtak.

Farsang idejét éljük. A néphit szerint telet, hideget, sötétséget legyőző örömünnepként emlegették egykor a farsangot.
Kemenesalján is egyértelműen a vidámság időszaka volt. Nagy hagyománya volt
a báloknak. A 19. század elejéről Dukai
Takách Judit költőnő maga is beszámol
ilyenekről. Farsang idején csak akkor tartózkodott Dukán, ha a környéken – Sümegen, Szombathelyen, Kiscellben – bál
nem volt. Különösen kedvelte a kiscelli
bálokat, ahova „idegen” megyékből is

sok jó táncos érkezett. Az ő idejében a
Fekete Sas és a Szarvas vendéglők híres
bálok színterei. Száz évvel később ezt olvashatjuk: az Erzsébet Nőegylet báljára
a kocsik egymásután robogtak a Korona
Szállodába, a bál nyitótáncát, a Négyest
40 pár táncolta. hasonló tudósítást olvashatunk a Griff Szállóról is. A hintóval
érkező selyemviganós hölgyeket, kalapos
urakat fogadó bizottság kísérte asztalukhoz. A hölgyek egy szál virágot is kaptak.
Természetesen minden társadalmi réteg
igyekezett közösségén belül farsangolni.
A kocsisok például felhajtott fehér ingujjban hajnalig járták a „kopogóst”. Egy-egy
bál – már a felkészüléssel is – élénkítette
a város életét. Utána pedig sokáig beszédtéma volt, ki, kivel táncolt, kit kísért
haza, milyen új ruhákat, frizurákat vonultattak fel a hölgyek. A fiatalok tánciskolában sajátították el a lépéseket, az illemet.

A befogadó intézmények – titkok tudói – a
Korona, a Griff. Más vendéglátó-helyek a
»KÁLDOS GYULA
múlt ködébe vesznek.

Disznóvágás – hagyományteremtő szándékkal
A tél régóta a disznóvágások időszaka is. Praktikus okai vannak ennek: a
hideg időben az állat bontása biztonságosabb, mint melegben. A másik
ok: a paraszti társadalmakban ilyenkor nem volt a szántóföldön munka,
a gabonatermés mellé télre nőtt meg
a malac, és elő lehetett állítani az évi
hústermést. Egyre kevesebben hizlalnak azonban manapság sertést, kihalóban van ez a családot, családokat
összehozó népszokásunk is. Az Együtt
Celldömölk Városért Egyesület hagyományteremtő szándékkal igyekezett
feleleveníteni ezt a szokást.
Elhatározásukat tett követte: vásároltak
egy 180 kg-os hízót, és február 7-ére
megszervezték a disznóvágást. A tett
színhelyére még autóbuszt is szerveztek, így mintegy 50-en lehettek részesei
az eseménynek. A hideg, de napsütéses
idő is a kezükre játszott. A disznó leölését követően a katlanok befűtve, főtt az

abalé, az asszonyok a hagymát pucolták,
májat tisztították, hogy a reggeli minél
előbb elkészüljön. A férfiak a böllérnek
segédkeztek: segítettek a bontásban,
majd adogatták a kolbászhúst darálni. A
reggeli közös elfogyasztása után az aszszonyok számára a hurkának való rizs
főzése, valamint a zöldségek tisztítása
következett, hogy az orjaleves minél korábban elkészülhessen, illetve a különféle hagyományos disznótoros ételek is
mihamarabb terítékre kerülhessenek. Így

került tűzhelyre a töltött káposzta, sütőbe
az oldalas, a karaj és a sertéscomb. Hagyományos, fatüzeléses tűzhelyen főtt az
ebéd, közben megfőtt a fejhús, a nyelv,
a bőrke és a belsőségek a hurkához és
a disznósajthoz. Mire az asszonyok öszszevágták, a böllér betöltötte, lehetett
tálalni. Ezen a napon a szolid, de vidám
poharazgatás sem maradt el. A közösen
eltöltött nap végére elfáradva ugyan, de
élményekkel gazdagon távozott minden»LA
ki az otthonába.

Megfejtés
Az elmúlt számunkban feltett kérdésre a helyes válasz: Habanero.
Szerencsés nyertesünk: Farkas Teréz,
9500 Celldömölk, Heiner Kálmán u. 7.
Nyereményét átveheti a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
recepcióján. Gratulálunk!
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Megkérdeztük
» válaszoltak

»OLVASÓI OLDAL

Hisz Ön a babonákban?

»KÉRDEZ: NÉMETH ALÍZ

»FOTÓ: NÉMETH NÓRA

Németh
Tiborné

Végh
Tamás

Hiszem, hogy az élet minden
mozzanatát meg kell élnünk.
Úgy kell felkelnünk, hogy jó
napunk lesz, el kell hessegetni
magunktól a negatív gondolatokat. Péntek 13-án volt egy
balesetem, szakmám gyakorlása közben sérülést szenvedett
a kezem. Elmondhatom azonban, hogy szerencsés vagyok,
nem lett komolyabb baj, a kezemben lévő inak épek maradtak. Hiszek a számmisztikában
és foglalkozom is vele, maszszőrként ennek nagy hasznát
veszem. Vallom, hogy nem kell
félni az élettől, szeretni kell,
odafigyelni embertársainkra.

Egyáltalán nem vagyok babonás. Az osztálytársaim azonban
kicsit azok, hisz szalagavatónk
épp péntek 13-ára esik. A többiek hajlamosak ezért óvatosabban kezelni ezt a napot.
Én ezzel nem értek egyet,
ugyanolyan nap lesz, mint a
többi. Amikor a mozikban péntek 13-ával kapcsolatos filmet
vetítenek, felmerül az emberben, hogy lehet a dologban
valami, de nem jellemző. Nem
is tudom, milyen hiedelmek
léteznek egyáltalán, viszont
más tradícióknál figyelek azok
megtartására, ilyen például
újévkor a lencseevés.

Kovács
Kitti
Panka

Nem hiszek a babonákban,
nem félek tőlük, viszont jól ismerem őket. A fekete macskás
babona az, melynek létezését
kimondottan cáfolni tudom,
mert egyik rokonomnak fekete macskája van otthon és sosem történt semmi baj. Több
babonát is ismerek még, mint
a tükör összetörése, de nem
hiszek ebben sem. Szerintem
az én korosztályomra nem is
jellemző, hogy babonás lenne.
Nem is tudtam azt, hogy februárban 13-a péntekre esik.
Egyik osztálytársamnak tűnt
fel, amikor naptárát nézegette
egy program miatt.

Csabina
Alexa

Eddig nem történt velem semmi rossz dolog péntek 13-án,
nem vagyok babonás. Más babonákban sem hiszek, de nagyon sokat ismerek. Rokonaim
szoktak arra figyelmeztetni,
hogy ne tegyem le a táskámat
a földre, mert az szegénységet hoz, de ez is inkább csak
a nőkre jellemző. Gyakran
mondják még, hogy ha viszket
az orrom, bosszús leszek, de
ennek sem tulajdonítok nagy
jelentőséget. Ezeket is leginkább szüleimtől, nagyszüleimtől hallom. Szerintem a
mostani péntek 13-a is ugyanolyan nap lesz, mint a többi.

TV-CELL kérdőív
»Az Ön életkora? – 18 évnél fiatalabb
– 18–35 év
– 35–60 év
– 60 év felett
»Honnan szerez információkat a celldömölki eseményekről?
– Új Kemenesalja
– Tv-Cell adásai
– Tv-Cell facebook oldala
– városi honlap
– egyéb: ……................................................
»Nézi-e a Tv-Cell műsorait?

igen

nem

»A Tv-Cell melyik műsorát/műsorait nézi/nézte rendszeresen?
– Hírmagazin (híradó)
– Celli Tükör - élő magazin
– Szóbeszéd – közéleti magazin
– sport közvetítések
– Vasárnapi Ige – vallási műsor
– Étlap – főzőmagazin
– Csali - horgászmagazin
– képújság
– képviselő-testületi ülés közvetítése
»Milyen újfajta műsort nézne szívesen, illetve a már nem gyártottak közül újra?
……………………………………………………………………………………………………..........
»Megfelelőnek tartja-e a Hírmagazin vasárnap délelőtt 10 órai bemutató időpontját,
vagy szeretné, ha a bemutató időpontja hétfő este 6 órára módosulna?
– maradjon a vasárnap 10 óra
– módosuljon hétfő 18 órára
Az ön elérhetősége (ha meg kívánja velünk osztani):
…………………………………………………….......................
/Kérjük a megfelelő válaszokat húzza alá, vagy írja be./
A név nélkül kitöltött kérdőívet kérjük juttassa el a KMKK recepcióján elhelyezett
gyűjtőládába, vagy a Tv-Cell e-mail címére: tv-cell@cellkabel.hu
Az elérhetőségüket feltüntető beküldők között egy ajándékcsomagot sorsolunk ki!

Munkánkhoz nyújtott segítségét előre is köszönjük!
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Fehér László a MOATSZ alelnökeként köszöntötte Pék Miklóst
Február 4-én, nagyszabású ünnepség
keretében, a Megyeháza címertermében köszöntötték Pék Miklóst, az asztaliteniszsport veteránját 90. születésnapja
alkalmából. Fehér László, Celldömölk
polgármestere az országos asztalitenisz
szövetség alelnökeként adományozta
a MOATSZ emléklapját a sportolónak.
A szövetség az emléklappal nemcsak a
90. születésnaphoz gratulál, hanem elismeri az asztaliteniszsportban eltöltött
75 éves aktív sporttevékenységet is.
Pék Miklós 1925. február 2-án született
Zalaszentgróton, de középiskolai tanulmányainak elvégzése óta Szombathelyen
él. A sporttal – ezen belül is elsősorban az
asztalitenisszel – már fiatalon megismerkedett, tehetségével hamar kitűnt és országos szintű játékossá képezte magát. 15
éven keresztül volt I. osztályú, országosan
rangsorolt versenyző Budapesten, Pécsen
és Szombathelyen. 25-ször nyerte el a Vas
Megye Asztalitenisz-bajnoka címet, ezért
megkapta Vas Megye Örökös Asztalitenisz-bajnoka címet is. Ezen túl többször volt

Dunántúl bajnoka, párosban Magyarország
Vidék-bajnoka és az 1950-es budapesti felnőtt VB-n a nyolcad döntőig jutott el.
Nyugdíjas korában is rendre-sorra érte el
a szebbnél szebb eredményeket. 1995 és
2006 között 8 Veterán Európa bajnokságon
és 2 Veterán Világbajnokságon vett részt. Az
Európa-bajnokságokon vigaszágon kétszer

lett Európa-bajnoki 2. helyezett (Göteborg
és Courmayeur), 2-szer pedig Európa-bajnok
(Pozsony és Rotterdam). Legszebb eredményét azonban 2006-ban 81 évesen Brémában érte el, ahol világbajnoki bronzérmes
lett, miután legyőzte a japán Tanakát, a
sportág korábbi többszörös világbajnokát.
Személyes sport sikereinél azonban még
nagyobb érdemeket szerzett sportvezetőként, valamint a megye utánpótlás nevelése terén. 1951-től vállalt Szombathelyen
edzői munkát és több mint 10 éven keresztül vezette, irányította az NB I-es Savaria női
pingpong csapatát. 1993-ban nagy része
volt Vas megye válságba jutott asztalitenisz
életének újjászervezésében, majd 1994-ben
segítőivel az alapoktól kezdte újjáépíteni a
korábban nagy múltú büki asztalitenisz életet. Ezt olyan sikeresen tette, hogy a semmiből indulva 2008-ban és 2009-ben a bükiek
a magyar bajnokság dobogósai lettek, az általa nevelt utánpótlás-játékosok közül pedig
öten az országos ranglistán is szerepeltek.
Pék Miklós napjainkban is jó egészségnek
örvend, rendszeresen pingpongozik és teniszezik. További jó egészséget kívánunk! »GYI

A jól szervezett csapatmunka meghozta az eredményét
BC Olad – CVSE KSZ 53-46
(10-13, 14-14, 9-9, 20-10)
Szombathely városi-városkörnyéki kosárlabda-bajnokság 11. forduló
Vezette: Bognár, Pál.
CVSE KSZ: Rozmán 11/3, Szabó 15/6, Orbán
12, Bíró 4, Németh 2.
Csere: Hérincs -, Esztergályos 2.
Játékos-edző: Csói Gábor.
Edző: – Végig vezettünk a tabella első helyezettje ellen, de az utolsó 5 percet megint
elrontottuk. A végső negyedben gyakran
szétesik a tudatos játékunk és átmegyünk
ötletjátékba. Ezen változtatnunk kell, ha
idén is érmet szeretnénk. Mindezek ellenére ismét látványos mérkőzést játszottunk.
Vasi Kosár Klub (Szombathely) –
CVSE KSZ 33-44 (4-15, 7-4, 14-10, 8-15)

Szombathely városi-városkörnyéki kosárlabda-bajnokság 12. forduló
Vezette: Tóth K., Kovács B.
CVSE KSZ: Rozmán 5, ORBÁN 17, Bíró 3/3,
Németh –, SZABÓ 11.
Csere: Lang Z. -, Lang S.-, Hérincs -, Csói 4.
Játékos-edző: Csói Gábor.
Edző: – Ha jó a védekezésünk és támadásban türelmesek vagyunk, bárkit meg tudunk
verni. Így volt ez most is a tavalyi második
helyezett ellen. Végre a végjátékban is összpontosítottunk, így elégedettek lehetünk a
teljesítményünkkel.
CVSE KSZ – Viktória Bútorház (Szombathely) 55-38 (10-6, 16-4, 9-13, 20-15)
Szombathely városi-városkörnyéki kosárlabda-bajnokság 13. forduló
Vezette: Simon, Sütő.

Visszavágó a négy közé jutásért
Klubcsapatok Szuperligája
SF SKK El Nino Prága –
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA 5:5
A hazai környezetben aratott 6:1-es
győzelem után nagy esély mutatkozott
a továbbjutásra. Ez szerencsére nem is

forgott veszélyben. Fazekas Péter és az
egyre jobb formáját tartó Ecseki Nándor
ismét magabiztosan játszott, Kosiba Dániel tűnt egy kissé fáradtabbnak. Az ellenfélnél A. Gavlas akárcsak Celldömölkön, Prágában is hozta jó játékát.
Győztek: Fazekas 2, Ecseki 2, Kosiba 1.

CVSE KSZ: Rozmán 2, Lang Z.-, NÉMETH 10,
ORBÁN 9, SZABÓ 13.
Csere: Hérincs 4/3, Lang S. 2, GAÁL T. 8/6,
Csói 7.
Játékos-edző: Csói Gábor.
Edző: – Egyre magabiztosabban játszunk,
egy 0-9-es hullámvölgy kivételével minden
rendben volt. A pontokat is szépen elosztottuk, ami mindig növeli a csapategységet.

Köszönetnyilvánítás
A "Kemenesaljai Kistérség Egészséges Életmódért" alapítvány
köszönetét fejezi ki azon kedves nézőinek,akik jövedelem adójuk 1%ával az előző évben a celldömölki
KOSÁRLABDA életet támogatták.
Segítő szándékuk folytatásához
tisztelettel kérjük Önöket, hogy
e jelen időszakban is küldjék számunkra az 1%-ot, hogy e szép
SPORT tovább élhessen városunk
kosárlabdát szerető szurkolóinak
örömére.
Tisztelettel,
az alapítvány kuratóriuma
Adószámunk: 18897030-1-18
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Feltételes menetrend
Itt a tavaszi menetrend, de érdemes lesz
még egy darabig nem készpénznek venni.
Az első nagy kérdés, hogy meg tudják-e
kezdeni a csapatok február 28-án a bajnoki félévet vagy sem. Ebben az időjárás fog
dönteni. Ma, amikor szinte minden megyei pályát tíz centi hó fed, és a játékosok
helyett a fagyos szél rohangál, mit rohangál: száguldozik, a zöld füvön legalábbis
nehéz elképzelni, hiszen az olvadást követően majd jönnek a belvíz problémák.
A rajttal való sietség oka, mint ahogy azt
már korábban megírtuk az, hogy június
közepén már az osztályozókra kerül sor a
magasabb osztályba jutásért. Balázs Béla
egyesületi elnök egy, a megyei lapban
megjelent interjúban elmondta, az esetleges NB III-nak ma nincsenek meg a feltételei a városban, de ez nem kell, hogy
megzavarja a játékosokat abban, hogy becsülettel helyt álljanak akár az osztályozón
is, ahova persze még nagyon hosszú és
rögös út vezeti majd az első helyen záró
csapatot. Mindenesetre a felkészülési mérkőzéseken jól megy a szekér, kihasználva
a nagyméretű műfüves pálya előnyét és
lehetőségét, itt fogadta és győzte le a csapat a Kemenesalját (8-3), a Sárvárt (3-1)
és a Devecsert (4-0). Örvendetes, hogy az
edzőmeccseken több ifista is lehetőséget
kap a játékra. A 16 éves Szép Dani például

I M P R E S S Z U M

CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

gólt is rúgott ez utóbbi két találkozón. Még
örvendetesebb természetesen az, hogy
továbbra is szinte teljesen együtt maradt
az őszi keret, egyedül Baranyai Zsolt távozása biztos, ő a Kemenesaljában folytatja.
Az időjárás mellett további bizonytalansági
tényező, hogy még nem tudni, csökken-e
esetleg a csapatok száma. A bükieknél új
egyesületi és szakosztályvezetés kezdte
meg a munkát az elmúlt év végén, eddig
egy biztató jel érkezett róluk: edzőmecscsen nyertek egy szomszéd megyei másodosztályú csapat ellen. A Kemenesmagasi
folytatásáról ellentmondásos hírek jönnek, ami biztos, az az, hogy nem kevesen
a csapatból Uraiújfaluban folytatják a já-

tékot. Persze a már meglévő 23 pontjuk
akár tavaszi pontszerzés nélkül is elég
lehet a bennmaradáshoz, de ehhez legalább az utánpótláscsapatokat teljes körűen
versenyeztetniük kellene. Úgy, hogy ma
még benne van a pakliban akár az is, hogy
hazai pályán május 9-én láthatjuk utoljára
az együttest. További kérdés még, hogy
a Vasvár hol játssza majd a mérkőzéseit,
ősszel a pályafelújítás miatt végig idegenben játszottak, de könnyen meglehet,
hogy tavasszal is idegenbe kényszerülnek,
mert a hírek szerint nem lett kész a pályájuk. Mindenesetre a tavasz megállíthatatlanul közeledik, aztán, hogy foci mikor és
»DOTTO
mennyi lesz, majd kiderül.

2014-15. szezon tavaszi sorsolás:
16. forduló
17. forduló
18. forduló
19. forduló
20. forduló
21. forduló
22. forduló
23. forduló
24. forduló
25. forduló
26. forduló
27. forduló
28. forduló
29. forduló
30. forduló

2015.02.28.
2015.03.07.
2015.03.14.
2015.03.21.
2015.03.28.
2015.04.05.
2015.04.11.
2015.04.19.
2015.04.25.
2015.05.02.
2015.05.09.
2015.05.17.
2015.05.23.
2015.05.31.
2015.06.06.

szombat
szombat
szombat
szombat
szombat
vasárnap
szombat
vasárnap
szombat
szombat
szombat
vasárnap
szombat
vasárnap
szombat

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

SZENTGOTTHÁRD
CELLDÖMÖLK
VASVÁR
JÁNOSHÁZA
CELLDÖMÖLK
CSEPREG
CELLDÖMÖLK
KÖRMEND
CELLDÖMÖLK
KŐSZEG
CELLDÖMÖLK
VÉP
CELLDÖMÖLK
URAIÚJFALU
CELLDÖMÖLK

CELLDÖMÖLK
KEMENESALJA
CELLDÖMÖLK
CELLDÖMÖLK
RÉPCELAK
CELLDÖMÖLK
RÁBAPATY
CELLDÖMÖLK
TÁPLÁNI KSK
CELLDÖMÖLK
KIRÁLY SZE
CELLDÖMÖLK
BÜK
CELLDÖMÖLK
KEMENESMAGASI

KIADJA a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • FELELÔS KIADÓ: Városi Televízió
Celldömölk Nonprofit Kft. • FELELÔS SZERKESZTÔ: Dr. Györéné Losoncz Andrea • SZERKESZTÔSÉG: 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.
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Folyamatosan üzemel
pálinkafőzdénk a Ság-hegy
szívében a méltán híres és
zamatos gyümölcspálinka
főzésünkkel!
(200-300 és 350 L-es üstökben)

Pálinka kifőzési ár:
1300 Ft/L + tüzelőfa
Megköszönöm megrendelőimnek,
hogy továbbra is megtisztelnek
bizalmukkal és megrendelésükkel!
Tánczos Lajos
Tel.: 06/30/956-8316
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Cell-tank
Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.
Új töltőállomás Celldömölkön!
A mindenkori üzemanyagárnál
olcsóbban, OMV minőségben.
Celldömölkieknek plusz kedvezmény!
Kiváló minőség, olcsó árak, előzékeny
kiszolgálás!
Napilapok, folyóiratok, autópálya- és
megyei matrica, telefonegyenleg-feltöltés!
Kávé, tea, szendvics, ajándéktárgyak
is kaphatók.

Fa-Gyula Barkács
Faáru Bolt
Celldömölk Sági u. 47., Tel.: 95-423-177

BÚTORLAPOT FA-GYULÁTÓL!
Lapszabászat, élfóliázás extra
rövid határidővel!
Laminált bútorlapok, farostlemezek,
rétegelt lemezek, OSB lapok.
Konyhai munkalapok legjobb áron!
Új, divatos színek készletről!
Fényes kék márvány munkalap:
4100,– Ft/fm
pontos méretre szabva.

MEGBÍZHATÓ SZIVATTYÚT
FA-GYULÁTÓL!
Búvárszivattyúk, kerti szivattyúk,
mélykúti szivattyúk, szennyvíz szivattyúk
még 2014-es árakon!
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Celldömölk központjában 76 m2-es sarkon lévő 3 oldalt
nagy kirakatos, 2 bejárattal, árkádos üzlethelyiség egyedi
fűtéssel üzletnek, rendelőnek, irodának és különböző
szolgáltatások stb. részére kiadó.

Celldömölk központjában 67 m2-es, 2 oldalt kirakatos,
egyedi fűtéssel üzletnek, rendelőnek, irodának és
különböző szolgáltatások stb. részére kiadó.

Érd.: 06 20/9120-796, 06 30/202-6560
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