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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
Kellemes Húsvéti ünnepeket
kívánok kedves megrendelőimnek!
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ELEKTRO DISZKONT
Celldömölk. Sági u. 41 a TESCO mellett.

Kellemes Húsvéti ünnepeket
kívánunk kedves vásárlóinknak!
TV-k, HIFI-k, hűtők, mikrók, porszívók,
villanytűzhelyek, mosógépek, olcsó konyhai
kisgépek óriási választékban!
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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Oktatási kerekasztal a polgármesteri hivatalban
Megismerték egymás álláspontját a közoktatási intézmények
Oktatási kerekasztal-megbeszélésre
hívta össze Fehér László polgármester
az illetékeseket 2015. március 11-én. A
tanácskozáson jelen volt Fodor István,
a Szombathelyi Tankerület, valamint
Rozmán László, a Celldömölki Tankerület igazgatója is. A megbeszélés célja
az volt, hogy helyreálljon a kommunikáció a közoktatási intézmények között. Az egyeztetés előzménye, hogy a
február 11-i képviselő-testületi ülésen
felszólalt Sipos Tibor, a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola
igazgatója, jelezve a problémát, hogy
előzetes információik alapján csökkenhet a gimnáziumba jelentkezők
aránya a korábbi évekhez viszonyítva.
A város képviselő-testülete úgy döntött, hogy a problémát megvizsgálandó tanácskozást hívnak össze.
A tanácskozáson Fehér László polgármester röviden vázolta a probléma lényegét,
miszerint Sipos Tibor a február 11-i képviselő-testületi ülésen jelezte, hogy előzetes információk szerint a Celldömölki
Városi Általános Iskolából, valamint a
környező iskolákból a korábbi évekhez
képest kevesebb végzős tanuló jelölte
meg továbbtanulás céljából a helyi középfokú oktatási intézményt. Az okokat
keresvén több probléma is feltárásra
került. Javítana a helyzeten, ha a gimnázium épülete vonzóbb külsővel várná
az ide érkezőket. Reményeik szerint az
ősszel benyújtott pályázatot – amely nyílászáró-cserét és homlokzat-szigetelést
tesz lehetővé – nyertesnek fogják kihirdetni, ezáltal az intézmény ősztől már
méltóképpen fogadhatja tanulóit. Sipos
Tibor, a Berzsenyi Dániel Gimnázium és
Szakképző Iskola igazgatója nyomatékosította, hogy a város jövőjéről van szó.
A középiskolás évek meghatározóak az
ember életében: a tudás gyarapítása
mellett életre szóló barátságok, szerelmek szövődnek ilyenkor. A tehetséges
diákokra továbbtanulásuk után a város
is számíthat: orvosként, jogászként,

mérnökként, pedagógusként, vagy jó
szakmunkásként egyaránt. Éppen ezért
mindenkinek érdeke, hogy az intézmény
még hosszú ideig szolgálhassa a város
lakóit. A tizenévesekre sok veszély leselkedik. Bár a szüleik felismernék, hogy
idegenben ezek a gyerekek sokkal védtelenebbekké válnak, s azok, akik merő
kalandvágyból indulnak el a városból,
nem gondolnak a rájuk leselkedő veszélyekre. Sipos Tibor úgy véli, az intézmény
szakmailag megfelel a kor színvonalának, eredményeik is erről beszélnek: az
idei tanévben a Mozaik országos internetes tanulmányi versenyen anyanyelv
kategóriájában első helyezett lett Boznánszky Anna 12. H osztályos tanuló, a
Bolyai matematika versenyen egy 1. és
egy 4. helyezés született csapatversenyben, az Infósok Viadala nemzetközi informatika versenyen 4. helyezést hozott
el az intézmény csapatversenyben, az
Édes anyanyelvünk országos nyelvhasználati versenyen megyei 2. helyezett
lett Tóth Regina Krisztina, 7. helyezett
Fülöp Vivien, az Implom József helyesírási versenyen szakmunkás kategóriában országos 3. helyezést ért el Kaposi
Regina, 5. helyezést Szücs Alexandra.
Idén a megyei napilap Aranytoll-díját
Tóth Regina érdemelte ki, de a Szakma
Kiváló Tanulója Versenyén sem először
indítanak tanulót, aki immár országos
döntőbe jutott. Fontos továbbá, hogy
az országos kompetenciamérés során a
legjobb eredményt érte el a celldömölki
intézmény. A középiskola igazgatója kérte az általános iskolák igazgatóit, hogy
jelezzék a végzősök, leendő végzősök
igényeit a továbbtanulással kapcsolatosan, hogy a következő évek induló szakjait az igényekhez tudják igazítani. Fodor
István, a Szombathelyi Tankerület igazgatója, a celldömölki Berzsenyi Dániel
Gimnázium és Szakképző Iskola fenntartója gratulált az intézmény országosan
is kimagasló eredményeihez, és hangsúlyozta: fontosnak tartja, hogy az oktatási intézmény kínálja meg a diákokat

a helyi sajátosságokkal, hogy érezzék,
ők is tagjai a közösségnek. Biztosította
továbbá a megjelenteket arról, hogy a
városban terjedő gimnázium bezárásáról
szóló mendemondáknak nem kell helyt
adni, hiszen ez eddig egy hivatalos fórumon sem került szóba. Söptei Józsefné
alpolgármester-asszony szerint a gimnázium versenyeredményei, a felvettek
aránya nem csak a középfokú oktatási
intézményt, de az általános iskolában
végzett előkészítő munkát is minősíti.
A középiskolában tanító tanárok csak
azokkal a tanulókkal tudnak az iskola és
a város hírnevét öregbítő eredményeket
elérni, akik megfelelő alapozást kaptak
az általános iskolában. Az általános iskolában tanító pedagógusok teremtették
meg annak alapjait, hogy kiváló eredmények születhettek, ezt lenne érdemes és kell tovább folytatni. Biztosította
a tanácskozás résztvevőit arról, hogy
amint néhány évvel ezelőtt a középfokú
intézmény szakközépiskolájának bővítését sikerült elérnie a városvezetésnek,
úgy talán a gimnázium épületén is sikerül végrehajtani idén egy jelentősebb
beruházást.
Az intézményvezetők megállapodtak
abban, hogy a továbbiakat illetően nagyobb átjárhatóságot biztosítanak az
intézmények dolgozói számára, szorosabb kapcsolat ápolására biztatják a 7–8.
osztályos korcsoportot tanító pedagógusokat, hogy a helyi középiskola kínálata
és a továbbtanulási igények összhangba
kerüljenek. Csak összefogással, komoly
együttműködéssel érhető el, hogy a
helyi oktatási intézmények népszerűek
legyenek nemcsak a már ott tanuló, de
a leendő beiratkozók szemében is. Ehhez szükség van az intézmények közötti
megfelelő kommunikációra, a helyi médiával való együttműködésre, az iskola
lelkületére, valamint az infrastrukturális
háttér biztosítására. Hogy a város továbbra is büszkén, emelt fővel tekintsen
alma materére, és azokra a szakembe»LA
rekre, akiket kinevelt.
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Gyógyászati centrum kínai befektetőkkel
Gyógyászati centrumot szeretnének létrehozni kínai befektetők a Vulkán fürdő
gyógyvizére és a Ság hegy környezetének gyógyító hatására alapozva. A
beruházás szálláshelyfejlesztést is vonz
maga után.
Celldömölkön évekkel ezelőtt kijelöltük a
városfejlesztés egyik lehetséges irányát a
turisztikai vonzerők erősítésében, ami jelenti mind a turisztikai attrakciók – például
Kemenes Vulkánpark –, mind a szálláshelyek fejlesztését, valamint a természeti
erőforrások kihasználását – tudtuk meg Fehér László polgármestertől. – Ennek a Ság
hegy mellett alapja és szerves része a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő, annak környezetének fejlesztése. A fürdő gyógyvizére
alapozva éppen most kezdeményezzük,
hogy Celldömölköt, illetve annak egy részét
gyógyhellyé minősítsük. A képviselő-testület a következő ülésén tárgyal a minősítési
eljárás megkezdéséről. Városvezetőként
örömmel fogadtam a Kínából érkező befektetői csoport jelentkezését, hiszen terveik
szerint Európában egyedülálló beruházásként kívánják létrehozni gyógyászati központjukat.
A kínai mitológiában jelentős szerepe van
a természet öt elemének – tűz, víz, fém,

FEHÉR LÁSZLÓ ÉS RUDOLF WIEDNER HAO SONG
(BALRÓL A MÁSODIK) kínai befektető társaságában

föld és fa –, melyek a gyógyításban is fontos szerepet játszanak. Az öt elem együttes jelenléte igazolt Celldömölkön, ezért
választották a gyógyászati centrum helyszínéül a kemenesaljai kisvárost – emelte
ki Hao Song, a befektetői csoport vezetője.
Ráadásul 2015-ben beköszöntött a Kecske
éve, ami a gazdasági kezdeményezéseknek
is ideális időpontot, eredményes megtérülést ígér.
A Vulkán fürdőbe látogató fürdővendégek
már egy hónapja igénybe vehetik Mi nővér
masszázskezeléseit, a nyártól pedig orvosok közreműködésével többféle kezelés is
lesz. A tradicionális kínai orvoslás – a TCM
– a helyes táplálkozásra, a megfelelő mozgásra és a nem tünetet, hanem betegséget

Gőgös Zoltán a helyi MSZP-fórumon
Március 19-én taggyűlést tartott az MSZP
helyi szervezete, melyre a megye több
városából is érkeztek párttagok, szimpatizánsok. A program vendégeként
Gőgös Zoltán, az MSZP elnökhelyettese
számolt be a politikai aktualitásokról.
Csütörtök este Gőgös Zoltán, az MSZP elnökhelyettese érkezett vendégként a párt
celldömölki szervezetének taggyűlésére.
Gőgös elsősorban az elmúlt időszakban hozott törvénymódosításokról, rendeletekről
fejtette ki a párt álláspontját: „A mi álláspontunk világos a vasárnapi zárva tartással
kapcsolatban. Nem szabad olyan intézkedést hozni, ami ilyen módon beavatkozik
az emberek magánszférájába. Átlagosan
900 ezer embert fosztanak meg attól hétvégenként, hogy szabadon elintézhesse a
bevásárlását. Ez azért is nyugtalanító, mivel
az emberek általában nem tudnak heti öt
napi munkából megélni, sokan dolgoznak
szombatonként is, így a vasárnap marad
az egyetlen szabad napjuk. Úgy gondolom,
hogy ez nem lesz egy hosszú életű rendelkezés, már most 29-én is rendkívüli nyitva
tartás lesz, ezért is szervezünk ekkorra egy

figyelemfelhívó akciót, és várjuk a kormány
reakcióját. A kormány a köztévével is nagyon kemény fába vágta a fejszéjét, ami
persze könnyű úgy, ha kifizetik. Szerintünk
a közszolgálatnak nem így kéne működnie. A közszolgálatnak valós tudósításokat
kellene készítenie, arányosan minden szereplőről, itt azonban ez az arány nagyon
eltolódott. Kreálhatnak mindenféle nézettségi mutatókat, de véleményem szerint
a közmédia átszervezése sem lesz hosszú
életű. Már maguk a kormánytagok is megemlítették, hogy visszaveszik a költségvetési támogatást, a köztévé ugyanis nagyon
sok pénzbe kerül.” Gőgös Zoltán mindemellett a Veszprém megyében kiírt időközi választásokról is szót ejtett. Beszámolt arról,
hogy a választások óta eltelt időszakban a
kormánypárttól országosan egymillió fős
támogatócsoport pártolt el. Az MSZP célja
az, hogy ennek a csoportnak a támogatását minél nagyobb arányban megnyerje
az ellenzéki pártokkal összefogásban, egy
erős rendszerű alternatívát ajánlva. „Eddig
jól alakulnak az időközi választások, és szeretnénk, ha ez így folytatódna. A tapolcai
választókerületben elég kemény kampány

kezelő, az energiákat rendbe tevő gyógyítást jelenti. A kiváló minőségű gyógyvíz pedig erősíti a kezelést. Emlékeztessünk arra
is, hogy Celldömölkön is áthalad a Szent
György-vonal egyike, így a föld energetizáló hatása is kiemelkedő.
A befektetői csoport szándéka szerint egy
éven belül a fürdő mellett felépítik a gyógyászati centrumot, a Ság hegyre pedig
teaházat, éttermet terveznek. A Celldömölkben rejlő turisztikai potenciál kiemelkedő, így apartmanházak építésével a
szálláshely-szolgáltatásokat is fejleszteni
kívánják, mindezek ügyében már megkezdték a tárgyalásokat Fehér László polgármesterrel.
A fürdő melletti négycsillagos szálloda és
kemping a JUFA beruházásában valósult
meg tavaly áprilisban. Rudolf Wiedner ügyvezető igazgató elmondta, hogy közel két
évtizedre visszanyúló kapcsolata van kínai
partnereivel, akik a szállodának is vendégei
lettek már a nyitást követően. Az új szolgáltatás új vendégkört is jelent, hiszen a
nyugati mellett egyre többen szeretnének
megismerkedni a keleti, világhírű gyógyítással is. Az igazgató hangsúlyozta azt is,
hogy a celldömölki gyógyászati centrum
bázis lenne a szakemberek képzésében is:
a kínai gyógyászati ismeretekkel felvértezett munkatársak a JUFA más, ausztriai, németországi szállodáiban kamatoztathatnák
tudásukat az ottani vendégek hasznára.»ÚK
zajlik. Ha ezt is sikerült megnyernünk, akkor még nehezebb lesz majd kétharmados
törvényeket hozni, ugyanis azért működik
az országban egy Fidesz-Jobbik tengely,
ami jó lenne, ha világossá válna az emberek számára. Mi alternatívaként egy korrekt
érdekképviseleti vezetőt ajánlunk, akit célszerű választani. Április 12-én egy újabb
győzelmet szeretnénk bejelenteni.” »NN

Húsvéti adomány
A Cselekvő Összefogással Celldömölkért
Egyesület húsvéti adománygyűjtést szervez. Az adományokat a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár aulájában
gyűjtik 2015. március 28-án (szombaton)
9–12 óraközött és március 30-án (hétfőn)
15–18 óra között. Elsősorban tartósélelmiszer-csomagokat (liszt, cukor, száraztészta, konzervek, olaj, csokoládé stb.),
tisztító- és tisztálkodószereket várnak,
de minden egyéb adományt szívesen
fogadnak! Az összegyűjtött adományokat
a Cselekvő Összefogással Celldömölkért
Egyesület tagjai a Magyar Máltai Szeretetszolgálat celldömölki csoportjával
együtt juttatják el a rászorulóknak.
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Március 15-i megemlékezések városszerte
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 167. évfordulója alkalmából
szervezett ünnepi megemlékezést
Celldömölk Város Önkormányzata és
az Alsóság-Izsákfai Részönkormányzat.
Március 15-én a szabadságharc hőseire
emlékeztünk.
Március 15-e az egyik legnagyobb nemzeti ünnepünk. A forradalom és szabadságharc kitörésének napját a rendkívüli
időjárás miatt a hagyományoktól eltérően a Kemenesaljai Művelődési Központ
és Könyvtárban ünnepelte az idei évben
Celldömölk március 13-án. Az 1848/49es szabadságharc 167. évfordulója tiszteletére szervezett megemlékezés az
időjárással dacolva méltó módon zajlott. A

Himnusz elhangzása után Szalai Szabolcs,
a Soltis Lajos Színház színésze szavalt
verset, majd Fehér László polgármester
köszöntötte a megjelenteket. A városvezető ünnepi szónoklatában felidézte
a népek tavaszának nevezett sorsfordító
időszakot, amikor a magyar nemzet elindult a szabadság útján. Kiemelte azokat
a hősöket, akik a béke, a szabadság és
az egyetértés eszméivel felvértezve küzdöttek a hazájukért. „Ismerni a múltat,
ápolni a hagyományokat, büszkén vallani a hovatartozást, vállalni a hőseinket és
hivatkozni mindazokra az értékekre, amelyeket megalkottak, az kötelességünk!
Kötelességünk, mert ez ad öntudatot ahhoz, hogy biztosítsuk az utánunk következő nemzedékek jövőjét, helyét az európai
közösségben.” Az ünnepi műsort a Városi
Általános Iskola diákjai adták, akik a márciusi ifjak ideáit jelenítették meg előadásukban. Felléptek továbbá a Kemenesalja
Néptánccsoport táncosai, akik a Reményhez című előadásukkal – melyben kalotaszegi hagyományőrző táncokat mutattak
be – színházi hangulatot varázsoltak a
színpadra. A Szózat közös eléneklése után
a jelenlévő pártok és civil szervezetek
képviselői az első magyar miniszterelnök,
gróf Batthyány Lajos és a szabadságharc
kemenesaljai hőseinek tiszteletére állított
emléktábláknál helyezték el koszorúikat.
A megemlékezés a katolikus temetőben
folytatódott, ahol szintén az emlékezés virágaival tisztelegtek Virághalmi Ferenc és
Széll József ’48-as hősök sírjánál.A délelőtt folyamán az Alsóság-Izsákfai Részön-

kormányzat is megtartotta március 15-i
ünnepségét. A megemlékezés résztvevői
Berzsenyi Lénárd domborművénél gyűltek
össze, ahol a Himnusz és a Nemzeti dal
elhangzása után a jelenlévő pártok és civil
szervezetek képviselői koszorúval tisztelegtek a 48-as szabadságharcosok emléke
előtt. Az ünnepségen az óvodások is részt
vettek, akik saját készítésű papírzászlóikkal rótták le tiszteletüket a forradalom
hősei előtt. A városi ünnepséget rendhagyó módon történelmi játszóház előzte
meg. Délután fél négytől várták az érdeklődő gyerekeket a KMKK aulájába, ahol
különböző foglalkozásokon vehettek részt
a 12 pont nyomán. Volt zászló- és csákókészítés, kokárda és karkötő alkotás, „Szabadulj a börtönből” labirintus, valamint
különböző történelmi kirakók és totók.
Négy órakor, a programok tetőpontjaként
a jelenlévő gyerekek és felnőttek közösen
szavalták el a Nemzeti dalt. »NÉMETH NÓRA

Megyei elismerésben részesültek
2015. március 13-án Szombathelyen tartotta ünnepi ülését Vas megye közgyűlése, ezzel emlékezett meg az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc 167. évfordulójára. Ünnepi beszédet mondott
Majthényi László, a megyei közgyűlés
elnöke, aki a közösséget, mint értéket
és a nemzet határtalanságában rejlő
erőt hangsúlyozta. Ezt követően átadta
a közgyűlés díjait, amelyekhez dr. Kondora Bálint alelnök és dr. Balázsy Péter
jegyző is gratulált.
Celldömölkről illetve a járásból a következő
személyek kaptak elismerést: Vas Megye
Önkormányzata Szolgálatáért Közigazgatási Tagozata elismerésben részesült Brennerné Gorza Mária, a Celldömölki Közös
Önkormányzati Hivatal anyakönyvvezetője, népesség-nyilvántartó és Szép József

Nemeskeresztúr község nyugalmazott polgármestere. Vas Megye Önkormányzata
Szolgálatáért Oktatási Tagozata elismerést
kapott Macsotai Gézáné, az Ostffyasszonyfai Petőfi Sándor Általános Iskola tanárnője,
igazgató-helyettes. Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Kulturális Tagozata elismerést kapott Marton Miklós, a Soltis Lajos
Színház műszaki vezetője. Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Egészségügyi
Tagozata elismerésben részesült Dr. Bérdi
Gusztáv celldömölki háziorvos. Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közbiztonsági Tagozata elismerést érdemelt ki
Kovács József nyugalmazott rendőr alezredes, volt celldömölki rendőrkapitány.
Vas Megye Közgyűlése Elnökének Emlékplakettje elismerésben részesült Horváthné Stukics Erzsébet nyugalmazott védőnő.
A kitüntetésekhez gratulálunk!
»LA

DR. BÉRDI GUSZTÁV ÉS BRENNERNÉ GORZA MÁRIA
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Smoke – A füstölt áruk tárháza
Smoke. Az angol nyelvismerettel
rendelkező olvasók azonnal a füst
szóra asszociálnak jelentése alapján.
A celldömölki lakosok azonban mást
is társíthatnak ezen idegen nyelvű
kifejezéshez. Egy kellemes légkörrel
bíró, modern designnal rendelkező
üzletet, melynek fő profilja a füstölt húsfélék színes tárháza. Szabóné
Skriba Veronikával, a Smoke üzletvezetőjével beszélgettem.

»Mesélj kicsit a kezdetekről! Honnan
jött az ötlet, hogy húsboltot nyissatok?
– Az ötlet tulajdonképpen fiunktól, Szabó Zsolttól származik, aki a Budapesti
Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Karának hallgatója volt diákévei
során. Közgazdasági ismereteinek köszönhetően szakmai szemmel mérte
fel a városunk által adott üzleti lehetőségeket. Alaptézisként az egyik legfontosabb, alapvető emberi szükséglet
szolgált, ami nem más, mint az evés.
E szálon elindulva egy-egy adott termékkör keresletének és kínálatának
összevetésével arra a következtetésre
jutott, hogy érdemes lenne nyitni Celldömölkön egy füstölt áruk eladásával
foglalkozó üzletet.
»Milyen jellegű húskészítmények találhatók az üzletben? Kapható-e olyan
különleges húsfajta, mely csak a ti üzletetekre jellemző?
– Alapanyagainkat a győrszentiváni
Füst-Öl Kft.-től szerezzük be. Füstölt
áruink legfontosabb jellemzője, hogy
az egészségtudatosság jegyében minden termék hagyományos technológiával készült, ami azt jelenti, hogy
sóban áztatott és akácfán füstölt termékek. Ezzel az elkészítési módszerrel
elkerülhető a nagy üzletláncok produktumainál gyakran tapasztalható
hirtelen minőségromlás, az áru elszí-

neződése, kellemetlen szag keletkezése. Legnagyobb kereslet üzletünkben
a kolbászok irányába mutatkozik, öt
fajtából is válogathat a boltba betérő.
A szarvashúsból készült kolbász, illetve
a marhahúsos kolbász egyedi terméknek számít a városban, ragaszkodunk
azonban a hagyományos fajtákhoz is,
így boltunkban kapható pikáns, csípős, továbbá hagyományos kolbász
is. További kuriózumként funkcionál a
környéken a nálunk kapható mangalicatöpörtyű, mely különösen egészséges az alapanyagként felhasznált
mangalica táplálkozásának köszönhetően.
»A füstölt áruk számítanak az üzlet fő
profiljának, más termékek is megtalálhatók azonban a bolt polcain.
– Igen. Üzletünk polcain helyet foglalnak még többek között glutén- és
tartósítószer-mentes tejtermékek, savanyúságok, lekvárok, pálinkák, borok,
valamint csokoládék. Büszkék vagyunk
arra, hogy minden általunk kínált termékről elmondható, hogy 100%-ban
magyar termelők által készültek. A
kiváló színvonal biztosítása érdekében
elérhető távolságba hoztuk a vásárlók
számára az őrségi olajak széles kínálatát, melyek közé tartozik a jótékony
hatásairól méltán ismert, így legkeresettebb olajunk, a tökmagolaj, továbbá
a szintén kitűnő színvonalat képviselő
dióolaj, mákolaj, szőlőmagolaj és a
lenmagolaj. Prémium minőségű Noszlopi finomságaink szintén nagy népszerűségnek örvendenek. Italok közt is
akad választék szép számmal. Szörpjeink különösen jó minőséget képviselnek, 8–10 féle íz közül válogathat a
vásárló. Ezeket, továbbá lekvárjainkat
egy ikervári kistermelő állítja elő, de
a közeljövőre vonatkozó terveink között szerepel, hogy Rézi néni szörpjeit
is megjelentetjük polcainkon többféle
ízben. Az alkoholtartalmú italok felhozatala sem elhanyagolható. Legnagyobb kuriózumnak a sághegyi borok
mondhatóak, melyek iránt feltűnően
magas a kereslet, de más tájegységről
származó termelők aranyérmes borai,
pezsgői is kaphatóak. Összességében elmondható, hogy legfontosabb
számunkra a kiváló magyar minőség
biztosítása minden termékünk tekintetében.
»Az üzlet külső és belső arculata is modern jelleget ölt. Hogy került kialakításra épp ilyen formában?
– Az arculatot férjemnek, Szabó Jó-

zsefnek köszönhetjük. Amellett, hogy
rendkívül kreatív személyiség, kitartó
és áldozatos munkájával egyedivé tette családi vállalkozásunk színhelyét. A
polcoktól elkezdve a húsos pult különleges faberakásáig minden saját tervei
alapján, saját keze által készült. El kell
azonban azt is mondanom, hogy fiam
a design megtervezésében is nagy segítségünkre volt.
»Milyen egy átlagos nap az üzletben?
Milyen a forgalom?
– Tapasztalatom szerint egyre többen
térnek be üzletünkbe, rengeteg a viszszatérő, állandó vendég. Negatív véleménnyel, kritikával még senki sem
illetett minket, reméljük, ez a jövőben
is így marad. Sok viszont a pozitív viszszajelzés, nagy a vevők szeretete. Üzletünk arculatának kialakítása során a
vevőközpontúságra törekedtünk, így
a boltban található egy asztal, illetve
két szék, ahova a vásárló nyugodtan
leülhet pihenés, csevegés céljából.
Egyedüli eladóként szinte minden viszszajáró vevőt ismerek, célom egy jó
vevőközösség kialakítása, a vásárlási
szokások megismerése, illetve természetemből fakadóan is szeretek emberekkel foglalkozni. Vallom, hogy egy
üzlet csak akkor tud megfelelően működni, ha barátságos légkört teremt,
az eladó és a vevő kapcsolata a kölcsönös tiszteleten, jóindulaton alapul.
Az üzlet fogalma ilyen szempontból
nem csak boltunk helyiségére értendő,
férjem füstölt áruinkkal a celldömölki
és a sárvári piacon is megtalálható,
ahol mindig nagy szeretettel fogadják
a vásárlók. Vevőkörünk életkori megoszlása vegyes. Általában középkorúak
térnek be hozzánk, de gyakran jönnek
fiatalok különleges, számunkra megtisztelő szándékkal, miszerint külföldi
utazásaikra magyar különlegességeket
akarnak vásárolni. Természetesen mindenkit egyforma szeretettel várunk,
legyen fiatal vagy idős, állandó vagy új
»NÉMETH ALÍZ
vásárlónk.

Nyereményjáték
Az újság egyik oldalán elrejtettünk
egy kérdést, melyre a helyes válasz megtalálható a szövegben.
A beküldők között 1 db kötözött sonkát sorsolunk ki.
Beküldési határidő: 2015. április 3.
Címünk: ujkemenesalja@celldomolk.
hu, vagy Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, II. emelet 9.
számú iroda (Dr. Géfin tér 1.)
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Ők a legjobbak az egészségügyben
A megyei napilap által meghirdetett pályázaton februárban és márciusban is az
olvasók a megye legjobb egészségügyi
dolgozóiként celldömölki szakembereket választottak. Velük készítettünk interjút.

»Miért választotta az
orvosi hivatást szakmájának, életpályájának?
– Gyermekkorom óta
tudatosan készültem
erre a pályára. Már ekkor volt egy kis orvosi
táskám, állandóan jáDR. KEMMER ÉVA
tékbabáimat gyógyítbelgyógyász főorvos
gattam. Később latin
tagozatos gimnáziumot választottam
Pécsett, ugyanis egy Baranya megyében
található kis faluban születtem, majd innen egyenes út vezetett az orvosi egyetemre. Szüleim tanári pályára szántak,
de én az orvosi pályát éreztem igazán
magaménak.
»Pécsről hogy jutott el Celldömölkre?
– A szakvizsgám letétele után szinte
végig vezető beosztásban dolgoztam,
egyetlen kitérőm volt, egy négy és fél
évet felölelő időszak. Ekkor háziorvosként dolgoztam egy Zala megyei faluban,
ami nagyon nehéz és egyben embert
próbáló feladat volt, ekkor viszont sok
olyan tapasztalatot szereztem, ami jelenlegi pozíciómban nagy segítségemre
van. Később megfordultam Zalaegerszegen, majd Celldömölkre kerültem, ezután pedig Várpalotán vezettem az ápolási
osztályt egy évig. Végül visszatértem
Celldömölkre, és elvállaltam a krónikus
osztály vezetését, mely feladatot most
már több, mint öt éve látom el.
»Milyen érzés a betegek és hozzátartozóik által közvetített rengeteg pozitív viszszajelzés munkájával kapcsolatban?
– Én inkább zárkózott típus vagyok, sohasem szerettem reflektorfényben lenni,
de a szavazás eredményének nagyon
örülök, úgy érzem, ezek abszolút őszinte
visszajelzések a munkámról.
A szavazók februárban Kurányi Krisztinát
választották meg a
hónap ápolójának, aki
már hosszú évek óta
tevékenykedik szülésznőként a város szülészeti osztályán:
KURÁNYI KRISZTINA
szülésznő
»Mikor és miért lépett
egészségügyi pályára?
– 1987-ben kezdtem a szülésznői pályá-

mat Sárváron. Itt az évek során a celldömölki Ruzsa Dezsőné vett szárnyai alá.
2007-ben megszűnt a városban az aktív
ellátás, tovább kellett lépnem. Mivel
mindig is szülésznőként szerettem volna dolgozni, dr. Kovács Antal főorvos úr
segítségét kértem. 2007 szeptemberétől
adódott lehetőségem, hogy átjöjjek a
celli kórházba. Nagy örömmel mondhatom, hogy azóta is itt dolgozom.
»Milyen szépségei és milyen árnyoldalai
vannak a szülésznői szakmának?
– 28 éve vagyok a szakmában, ezalatt az
idő alatt megtapasztaltam, hogy minden
szülés más és más, mindegyik egy kis
csoda. A mai napig előfordul, hogy könynyek szöknek a szemembe egy-egy világrajövetelkor. Habár nagyon szeretem a
munkámat, természetesen vannak árnyoldalai is: az éjszakázás elég kemény, és
a családdal is nehéz összeegyeztetni a
munkát. Nagyon fontos ebben a szakmában a megértő, támogató családi háttér.
Nagy öröm számomra, hogy például már
négy olyan anyuka szült nálam, akiket
egykor én segítettem világra.
»Hogyan reagált a szavazás eredményére?
– Nagyon örültem neki. Nagyon fontosak
az efféle visszajelzések, ami alapján tudhatom, hogy jól végzem a munkámat.
Nagyon szeretem a munkahelyemet is,
a celli szülészeten családias légkör uralkodik.
•••
»Térjünk vissza a kezdetekre. Miért döntött
úgy, hogy életét az orvosi pályának szenteli?
– Már gyermekkorom
óta felnéztem a „fehér köpenyes” emberekre. Nemcsak az
DR. KOVÁCS ANTAL,
orvosokra, hanem az
szülész-nőgyógyász,
osztályvezető főorvos ápolókra és minden
egészségügyben dolgozó személyre, hisz kivételes munkát
végeznek. Pályaválasztásomnál fontos
szempont volt, hogy segíteni tudjak az
embereken. Úgy hiszem, az orvosi pálya
az, ahol ez leginkább megvalósul. Emiatt
döntöttem úgy, hogy felvételizek a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetemre, ahol sikeres államvizsgát
tettem, majd 1976-ban megszereztem
általános orvosi végzettségem. Négy év
körzeti tevékenység után a szülészeti pályát választottam.
»Miért pont a szülészet mellett tette le
a voksát?
– Azt gondolom, minden szakterületnek

megvan a maga szépsége, de a szülészetnek van egy sajátos varázsa. A legtöbb ember életében a legnagyobb öröm
a gyermekáldás. A pillanat, amikor egy
egészséges gyermek felsír egy rendben
lezajló szülés után, felbecsülhetetlen, a
szülők arcán megjelenő mosolyt pedig
nem tudja pótolni semmi sem. Az öröm
ilyenkor nem csak a szülőkre, a kórházi
dolgozókra is kiterjed.
»Mit jelent az Ön számára a betegek, páciensek pozitív visszajelzése?
– A lehető legnagyobb örömmel tud eltölteni az, amikor egy összetett, komplex
betegséget az ember meg tud gyógyítani. A pozitív visszajelzések pedig csak
még szebbé teszik ezt az érzést.
Lang Zoltánné Éva szintén évtizedes múlttal büszkélkedhet az
egészségügyi pályán, a
szavazáson elért eredménye mégis váratlanul érte:
»Mikor és miért lépett
LANG ZOLTÁNNÉ
EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS egészségügyi pályára?
– 1981-ben végeztem
az egészségügyi középiskolában, később
egy bölcsődében kezdtem a pályafutásomat. Ott dolgoztam pár évig, majd
megszülettek a gyermekeim. Később,
1990-től gyermekorvosok mellett kezdtem el dolgozni, majd miután vegyes
körzetű lett a praxis, azóta ebben a formában dolgozunk. 2003 óta, 12 éve dolgozunk együtt Kovács Zoltán doktor úrral.
»Hogyan jellemezné a szakmáját, menynyire elégedett a munkájával?
– Már nem is tudnék más munkahelyet
elképzelni magamnak, nagyon szeretem
a munkámat. Ez a szakma nagy empátiát és türelmet igényel, viszont sajnos azt
látom, hogy az egészségügy rossz irányba halad. Kevesebb idő jut a betegekre,
sokkal többet kell foglalkozni az adminisztrációval. Ennek ellenére soha nem
fogalmazódott meg bennem a váltás
gondolata. Vannak ugyan nehéz esetek,
de a megfelelő családi és munkakörnyezet sok segítséget jelent.
»Hogyan reagált a szavazás végeredményére?
– Habár minden hónapban nyomon követtem a szavazást, nagyon meglepett
a saját nevem a felterjesztettek között,
és még nagyobb meglepetést okozott
az eredmény. Azóta rengeteg gratulációt
kapok. Sokat jelent ez a visszajelzés, és
annál nagyobb örömmel mondhatom,
hogy itt szeretném folytatni a pályámat,
és bízom benne, hogy később majd innen mehetek nyugdíjba is.
»NA – NN
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Három a magyar igazság

Pedagógusgenerációk

1988-ban rendeztek először középiskolai helyesírási versenyt Gyulán.
A vetélkedés 1991-től az egész országból, 1992-től máig a Kárpát-medencéből ide vonzza a megyék, a főváros és
a határon túli magyarság legjobbjait,
évente 110-120 versenyzőt. A 27 éves
múltra visszatekintő rangos megmérettetésnek, az Implom József Középiskolai
Helyesírási Verseny Kárpát-medencei
döntőjének február 26–28. között az Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai
Szakképző Iskola adott otthont.

Bensőséges ünnepélyt tartottak március
15-én délután a Nagysimonyi Művelődési
Házban. A polgári forradalom évfordulóján
kívül megemlékeztek a volt általános iskola azon nevelőiről, akik több évtizede vették át pedagógus diplomájukat és pályájuk
egy részét, vagy egészét Nagysimonyiban
töltötték. Ködös Endréné vas, Bene Viktorné gyémánt, Takács Jánosné pedig arany
diplomát kaptak. Az iskola szellemiségét
tovább éltetve Szabó Szilvia tanítónő és Lábos Mária tanárnő, volt igazgató közreműködésével a falu apraja-nagyja részt vett
a megemlékezésen. A kisebbek a magyar
történelem fontos évfordulójára készültek
műsorral, a felnőttek pedig volt tanáraikat
köszöntötték. A meghatódáson kívül némi
nosztalgia is vegyült az emlékező beszédekbe, sokan szeretettel gondoltak vissza
az régi iskola falai közt átélt évekre, élményeikre. Ködös Endréné távollétében, öccse
Klaffl Sándor vette át a vasdiplomát. Köszönet illeti áldozatos munkájukért a szervezőket és a programban részt vevőket! »ÚK

Kaposi Regina, a Celldömölki
Berzsenyi
Dániel Gimnázium és
Szakképző Iskola 12.
évfolyamos pék-cukrász
tanulója először 2013ban nyerte meg a Vas
megyei versenyt szakiskolás kategóriában, majd megismételte
ezt a nagyszerű teljesítményt 2014-ben
és 2015-ben is. Idén tehát már harmadik
alkalommal vívta ki a jogot, hogy megyéjét képviselje Gyulán, az országos megmérettetésen. A február 27-i versenyen 102
diáknak tollbamondással és egy feladatlappal kellett megbirkóznia. Az eredményre azonban egy teljes napot kellett várniuk
a tanulóknak és felkészítő tanáraiknak,
akik a verseny izgalmait értékes szak-

Óvodai beíratás
A Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsa a 2015/2016.
nevelési évre a Celldömölki Városi
Óvodába történő beíratás időpontját
az alábbiak szerint határozta meg:
2015. április 20–21. (hétfő–kedd)
8.00 órától 16.00 óráig. A Koptik
Úti Óvodába és a Vörösmarty Úti
Tagóvodába beiratkozó gyermekek
beíratásának helyszíne: Koptik Úti
Székhelyóvoda (Celldömölk, Koptik
u. 10. sz.). Az Alsósági Tagóvodába
beiratkozó gyermekek beíratásának helyszíne: Alsósági Tagóvoda
(Celldömölk, Sági u. 174. sz.). Az
óvodavezetés kéri a szülőket, hogy
gyermekük beíratásakor a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló
igazolványán kívül a gyermek lakcímkártyáját, születési anyakönyvi
kivonatát és TAJ-kártyáját is vigyék
magukkal.

mai programokon igyekeztek mérsékelni.
A hivatalos eredményhirdetésen prof. dr.
Nagy L. János egyetemi tanár, a zsűri elnöke arról beszélt, mennyire szoros volt a
versengés a diákok között. A legjobb eredményhez ugyanis olykor több, mint 95%os teljesítmény kellett, és az is előfordult,
hogy a tollbamondás minősége döntött az
azonos pontszámok esetén. A gimnáziumi,
a szakközépiskolás, a szakiskolás és a határon túli versenyzők közül az első 6 tanulót
díjazta a zsűri. Regina a verseny után úgy
érezte, minden tőle telhetőt megtett, így
természetes izgalommal várta a szakiskolás kategória eredményhirdetését. Annál
nagyobb volt az öröm a Vas megyei delegáció tagjai között, amikor 3. helyezettként
említették a nevét. Természetesen felkészítője, Gulyásné Vass Veronika tanárnő
is nagyon örült, hiszen Regina több éves
szorgalmas munkája eredményeként vehette át a jutalmat. Az országos 3. helyezés
értékét pedig tovább növeli, hogy Regina
szakiskolásként elsősorban szakmájában
tevékenykedik, mindössze heti két napot
tölt az iskola falai között, a többit külsős
gyakorlati helyén. Mindkét helyen igyekszik a lehető legjobban felkészülni a jövő
évi szakmai vizsgára, de addig is dolgozik
»ÚK
tovább, hátha jön még a ráadás.

Megfejtés
Előző számunk helyes megfejtése:
Textil és divattervezés,valamint design és vizuális művészet-tanár végzettséget szerzett Eszter.
A szerencsés nyertes:
Nagyné Tálos Rita, Celldömölk
Nyereményét átveheti a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
recepcióján. Gratulálunk!
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Táncszínház a háború centenáriumára
Március 18-án ismét Celldömölkön
járt az erdélyi Maros Művészegyüttes.
A társulat tavaly a „Fekete–Piros” című
előadásával jelentkezett, ezúttal pedig az erdélyi magyar hivatásos táncegyüttesek találkozó fődíjával elismert
„Imádság háború után” című produkcióját tekinthették meg az érdeklődők.
Március 18-án ismét a városba látogatott
a nagy múltú Maros Művészegyüttes.
A társulat Állami Székely Népi Együttes
néven alakult 1956 őszén azzal a céllal,
hogy összegyűjtse, feldolgozza és színpa-

don bemutassa a romániai magyarok, románok, németek és más nemzetiségek
népdalait, táncait, szokásait, s előadja
azokat az új kórusműveket, zenekari
szerzeményeket és témás táncokat, melyek a régi és legújabb folklórkutatások
eredményeire épülnek. Az együttes ezúttal, az I. világháború centenáriumának
alkalmából egy különleges táncszínházi
produkcióval készült, mely ötvözi az autentikus folklórt, a néptáncot, a zenét, a
lírai verseket és a prózai szövegeket. Az
előadás a katonák mindennapjait mutatja be, nagy hangsúlyt kaptak benne a

Tulipán Fesztivál

férfi színészek jelenetei, amit látványosan egészítettek ki a női szólamok. „Fontos a Maros Művészegyüttesnek, hogy
időnként a történelmi múltra is visszatekintsen, a most bemutatott darabunk
is ezt mutatja” – jegyezte meg az előadással kapcsolatban a társulat igazgatója,
Barabási Attila Csaba. „Száz éve robbant
ki a háború, mi szeptemberben mutattuk
be először ezt az előadást, és a tervek
szerint további négy évig szeretnénk
majd játszani. A doberdói csata emlékére
készült, azoknak a magyar katonáknak
az emlékére, akik az első világháborúban
harcoltak, és főként azokéra, akik életüket is vesztették. A közönség betekintést
nyerhet a csataterekre, a fronton uralkodó állapotokra, a katonák élményeire,
lelkiállapotára.” A Varga János által koreografált előadás tavaly októberben az
Erdélyi Magyar Hivatásos Táncegyüttesek
Találkozóján nívós elismerésben is részesült. A produkció két szereplője mellett
a férfitánckar „erőteljes színpadi jelenlétét” is díjazták a szervezők. Ezenkívül
a budapesti Magyar Táncművészek Szövetségének különdíját szintén a Maros
Művészegyüttes vehette át. Az együttes
jelenleg is folyamatosan turnézik, több
előadásuk lesz még a közeljövőben Magyarországon, az év vége felé pedig Cip»NÉMETH N.
ruson folytatják körútjukat.

TULIPÁNOS
ELŐZETES

2015. április 17-18-19.

Felhívás
TULIPÁNOS VÁSÁR
Várjuk a jelentkezését mindazoknak a
népművészeknek, kézműveseknek, helyi
termékeket forgalmazó vállalkozóknak,
akik szívesen részt vennének a Tulipán
Fesztivál kirakodóvásárán, melynek időtartama: 2015. április 18. (szombat)
10.00-22.00 óra.
NÉPI ÍZEK VERSENYE
Pogácsák, rétesek, lángosok, ötletes finomságok, stb. készítésére várjuk a jelentkezőket. Az elkészített „alkotásokat”
2015. április 17-én, pénteken 17.00 óráig
lehet leadni.

A FESZTIVÁL SÜTEMÉNYE
A cím elnyeréséért versenyezhetnek
mindazok a hivatásos vagy műkedvelő
cukrászok, akik édességkölteménybe formázzák a tavaszt. A pályamunkák beadási határideje: 2015. április 18. (szombat)
17.00 óra.
A részletekről felvilágosítás kérhető a
Kemenesaljai Művelődési Központ és
Könyvtárban (Celldömölk, dr. Géfin tér 1.)
személyesen, telefonon a 95/779-302es számon, illetve az info.kmkk@gmail.
com e-mail címen.

2015. április 17-18-19
TULIPÁN FESZTIVÁL
Helyszín: Celldömölk, városközpont
KMKK Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.
Cifra szoba Mérából kiállítás, kemenesaljai népzene- és néptánctalálkozó, táncház a Fajkusz bandával,
helyi értékek, termékek és ízek vására, vásári komédiák a Soltis Lajos
Színház és vásári bábjátékok a Tücsök és az Ultraviolák bábcsoportok
előadásában, gólyalábas Parasztkomédiák, tulipános játszótér, játszóházak és kézműves bemutatók,
tulipánút kisvonaton, operett-gála,
a Papa Jazz Seven zenekar műsora,
Piramis koncert.
A népi konyha ízei bor-és pálinkakóstolóval.

9

uk_15_03_27.indd 9

2015.03.25. 0:35:53

MÛVELÔDÉS«

Új Kemenesalja » 2015. 03. 27.

10

uk_15_03_27.indd 10

2015.03.25. 0:35:54

Új Kemenesalja » 2015. 03. 27.

Megkérdeztük
» válaszoltak

»OLVASÓI OLDAL

Hogyan készül a húsvétra?

»KÉRDEZ: NÉMETH ALÍZ

»FOTÓ: NÉMETH NÓRA

Lakó
László

Húsvétkor minden évben meglátogatom gyermekeimet, akik
Veszprém megyében, egészen pontosan Gyulafirátóton
laknak. Szerencsés vagyok, öt
unokám és egy dédunokám
is van, az ünnepet minden
évben együtt töltjük. A vasárnapi programba beletartozik a
tojásfestés, a hangulatos ebéd.
Legénykoromban gyakran jártam locsolni húsvéthétfőn, ez
azonban csak középiskolás koromig volt jellemző. Utána már
egyre ritkábban került erre sor.
Úgy gondolom, régen a locsolás nagyobb értéket képviselt,
mint most.

Dan
Árpád
Józsefné

Húsvétra készülődve rengeteg időt töltök a konyhában,
a sütés és a főzés sok időt
felemészt. Általában töltött
dagadót, rántott húst és süteményeket készítek, míg férjem
megfesti a tojásokat. Az ünnep alkalmával hozzánk nem
jönnek rokonok, mi látogatjuk
meg őket. Húsvétvasárnap hagyományosan elindulunk otthonunkból, Vásárosmiskéről és
együtt megyünk a celldömölki
evangélikus templomba. Húsvéthétfőn szívesen fogadom a
locsolókat, akik általában kölnivel jönnek és kedves locsolóverseket mondanak.

Anyakönyvi hírek
Celldömölk
Születés: Takács Ferenc és Hetényi Henriett leánya: Anna
Zsófia, Major Máté és Kertész Zsuzsanna leánya: Nelli Zsuzsanna, Toldi Gábor és Szalay Erzsébet Valéria fia: Richárd, Gelesits
Gábor András és Bellovics Diána Veronika leánya: Boróka Virág, Nemes Tamás és Buthi Tamara leánya: Natasa Zselyke,
Szalay Károly és Horváth Ildikó fia Csanád. Halálozás: Butter
Walter Györgyné sz. Somogyi Rozália, Dr. Karáth Lászlóné sz.
Kramberger Vida, Molnár Jánosné sz. Varga Irén, Kovács László, Remport Vilmosné sz. Fodor Borbála, Máté Lajosné sz. Somogyi Irén, Szánti Kálmánné sz. Lánczky Mária, Farkas Lajos,
Varga Imre János, Tóth László, Böcskei Lajos, Rosta Dezsőné sz.
Varga Vilma, Orbán Istvánné sz. Csizmadia Irén, Tóth Károlyné
sz. Hurja Margit, Kontra István, Péter Dezsőné sz. Pordán Jolán
Irma, Papp Imre, Kurányi Sándor.
Jánosháza
Halálozás: Pesztericz Miklós.
Kemenesmagasi
Születés: Radnai Tivadar és Orbán Szandra fia: Tivadar. Halálozás: Wölfinger Istvánné sz. Molnár Magdolna.

ÁLDOTT, BÉKÉS HÚSVÉTI
ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MINDEN
KEDVES OLVASÓNKNAK,
HIRDETÖNKNEK!
NAGY ANTAL HIRDETÉS VEZETÖ

Kovács
Zoltán

Gôcze
Evelin

Húsvétkor nem szoktunk főzni,
az ünnep alkalmával nagyobb
családi összejövetelt tartunk.
Általában 30–40-en gyűlünk
össze a sági sportcsarnokban
vagy szabadtéren. Egyik évben a Ság hegy adott otthont
találkozónknak. Tavaly nem
tudtam részt venni rajta, idén
viszont mindenképpen ott leszek. Ilyenkor aktívan kapcsolódunk ki. Focizunk, kézizünk,
kosarazunk vagy éppen kvízjátékokat játszunk. Húsvéthétfőn ritkán járnak hozzám
locsolni, igazán általános iskolában volt divat, mára már
kikopott a gyakorlatból.

Az ünnepre való készülődés
jegyében másfél éves unokám körül forog minden, így
nálunk még a nyuszi hozza
az ajándékokat. A boldogság
számunkra az ő boldogsága,
jelenléte. Feleségem minden
évben megfesti a tojásokat,
ünnepi ebédet főz, melyet áldott hangulatban fogyasztunk
el. Templomba nem szoktunk
járni, illetve már nem követem
a locsolás hagyományát sem.
Tinédzserkoromban gyakran
jártunk locsolni barátaimmal,
ekkor leginkább kölnit használtunk, néha viszont előkerült
egy-egy vízzel teli vödör is.

Kemenessömjén
Halálozás: Sebestyén Gyuláné sz. Nagy Magdolna.
Kenyeri
Halálozás: Takács Lászlóné sz. Szabó Izabella Irén.
Mersevát
Halálozás: Nagy Imre, Kéri Imre, Nagy Imréné sz. Nagy Mária,
Győrvári István.
Nagysimonyi
Születés: Kovács Csaba és Lévai Nikoletta leánya: Nikolett.
Nemeskocs
Halálozás: Sámson László Andrásné sz. Sebestyén Livia Katalin, Pongrácz Sámuelné sz. Farkas Róza.
Nemeskocs
Születés: Szomorkovics Róbert és Szabó Erika fia: Levente.
Ostffyasszonyfa
Halálozás: Varga Antalné sz. Farkas Mária.

Celldömölkön az Átrium
Társasházban (Vasvári Pál
utcában) 36 nm-es üzlethelyiség
kiadó vagy eladó.

Érd.: 06 20 9120 796
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Továbbra is veretlen a mezőnyben a celli csapat

Celldömölki VSE-Swietelsky Wewalka –
BVSC-Zugló SI I. 6:2
Asztalitenisz Extraliga-mérkőzés, Celldömölk Alsósági Sportcsarnok, vezette:
Bódi, Segyevi.
Páros: Kosiba, Fazekas – Do Phuong
Nam, Jeszenszki 2:3 (-6, 3, -5, 6,-9).
Fordulatos mérkőzésen a vendégek párosának jött ki jobban a lépés a döntő
pillanatokban. (0-1)
Egyéni, 1. kör: Fazekas – Kovács 3:0 (4,
7, 2). A nagyobb tudással és rutinnal
rendelkező Fazekasnak kötelező csuklógyakorlat volt ez az összecsapás. (11). Ecseki – Do Phuong 1:3 (-7, 13, -7,
-6). A fiatal celli játékos nem találta Do
Phuong Nam játékának ellenszerét. A
második szettet leszámítva könnyedén

Kézilabda
Celldömölki VSE–Vulkán fürdő –
Győri Audi ETO KC III. 32-25 (1411)
NBII-es női kézilabda-mérkőzés
Celldömölk, 150 néző, vezette: Réger,
Vandróczki.
Celldömölk: Balogh – Sebestyén 4,
Szomorkovits 6, Vlasich, Tóth 10, Bagics 3, Geiger 2 Csere: Freiberger 7
Edző: Rozmán Gergő.
Lendületesen kezdte mindkét csapat
a mérkőzést, gyors gólváltások után
a hazaiak léptek el több góllal. A 20.
percre már öttel ment a CVSE, és a

nyert a vendégjátékos. (1-2). Kosiba –
Jeszenszki 3:0 (3, 6, 5) Kosibának nem
kellett különösebben megizzadnia a sikerért. (2-2).
2. kör: Fazekas – Do Phuong 3:2 (7, 9,
-13, -12, 7). Jól kezdte a meccset a celldömölkiek friss országos bajnoka, de
a 3. és 4. szettben az utolsó poénokat
az ellenfél játékosa tudta megcsinálni.
A döntő játszmában ismét a nagyobb
tudás győzedelmeskedett. Az este legizgalmasabb, legszorosabb párharca
volt. (3-2). Kosiba – Kovács (5, 5, 7).
Akárcsak az első körben, Kosiba ezúttal
is simán hozta a kötelezőt. (4-2). Ecseki – Jeszenszki 3:1 (-14, 8, 2, 7). Az első
játszma izgalmas végjátékot hozott, és
a szerencse a fővárosiak oldalán állt. A
folytatásban azonban Ecseki nem bízott
semmit a véletlenre, és végig uralva a
meccset, megérdemelten nyert. (5-2).
3. kör: Kosiba – Do Phuong 3:0 (11, 6,
5). Az első szettben még meg tudta
szorítani Kosibát a BVSC fiatalja, de a
folytatás már sima lett. (6-2).
Magabiztos hazai győzelmével továbbra
is veretlen a CVSE-Swietelsky Wewalka
gárdája az asztalitenisz extraligában.
A nemzeti bajnoksághoz hasonlóan, a
Férfi Klubcsapatok Szuperligájában is
tovább remekelnek Klampár Tibor játékosai, hisz a nemzetközi kupasorozat
elődöntőjének első mérkőzésén az Alsósági Sportcsarnokban 6–4-re győzték
le a tavalyi KSZL-győztes, STK Dr. Casl
Zagreb együttesét. A közel négyórás
találkozó igazi pingpong-csemegét hozott, hisz nagy küzdelem, és sok fordulat jellemezte a maratonira nyúló estét.
hátralévő tíz percben is csak kettővel
tudtak közelebb jönni a győri fiatalok.
A második félóra is celldömölki fölénnyel telt, a nagyobb rutinnak köszönhetően egyre nőtt a hazai előny.
A csapatként nagyszerűen működő,
lelkes CVSE megérdemelten győzte le
ellenfelét.
Lapzárta után:
Celldömölki VSE-Vulkán fürdő –
Körmendi DMTE 18-15 (9-10)
A nem túl gólgazdag, ám annál több
hibával tarkított találkozón, a végjátékot jobban bíró Celldömölk megérdemelten tartotta otthon a két pontot.
Legeredményesebb játékosok: Freiberger 6 gól illetve Kiskós 4 gól. »CSL

A március 31-ei horvátországi visszavágóra minimális előnnyel utazhat csapatunk, és azt már előre borítékolhatjuk,
hogy újabb pokoli csata vár Fazekasékra.
A Férfi Klubcsapatok Szuperligájának
első elődöntőjében:
Celldömölki VSE-Swietelsky Wewalka –
STK Dr. Casl Zagreb (horvát) 6:4
Páros: Fazekas, Kosiba – Japec, Zeng
2:3 (0-1).
Egyéni 1. kör: Ecseki – Zeng 2:3 (02), Fazekas – Japec 3:2 (1-2), Kosiba –
Kolarek 3:1 (2-2).
2. kör: Fazekas – Zeng 0:3 (2-3), Ecseki
– Kolarek 1:3 (2-4), Kosiba – Japec 3:1
(3-4).
3. kör: Fazekas – Kolarek 3:0 (4-4), Kosiba – Zeng 3:2 (5-4), Ecseki – Japec 3:2
(6-4).
»CSUKA LÁSZLÓ

Asztalitenisz
Bajnoki mérkőzések
NB II.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA II. –
Malév SC 10:8
Iván Csaba 4, Lukács Balázs 2, Teket
Attila 1, Baranyai Domonkos 1, Iván –
Lukács, Teket – Baranyai párosok.
Iván Csaba vezérletével nagy küzdelemben nyert a hazai csapat.
NB III.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA III. –
Mosonmagyaróvári TE II. 14:4
Fehér László 4, Máthé Gyula 4, Dr. Németh Gábor 3, Iván Bertold 2, Fehér
– Dr. Németh páros.
A vártnál simább hazai győzelem született.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA IV. –
Vertikál SE Győr 11:7
Tamás László 3, Szabó Ferenc 3, Balázs
Gyula 2, Csapó László 1, Tamás – Balázs, Szabó – Csapó párosok.
A két párost behúzták a celliek, és ezt
az előnyt végig tudták tartani, így itthon tartották a két pontot.
»FY
Kérdés: Hány féle kolbász kapható az
üzletben?
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Beindult a tavaszi gólgyártás
Vasvár-Celldömölk 0-5 (0-1)
Szombathely, 30 néző Vas megyei labdarúgó-bajnokság 18. forduló 2015. március 14.
Vezette: Hittaller Roland (Németh András,
Nagy Viktor).
Vasvár: Smolczer (Sályi 83. p.) – Molnár,
Hajas, Bíró, Vincze (Birkás 46. p.) – Robán,
Horváth (Osvald 73. p.), Schermann, Czövek – Tausz, Pasics. Edző: Konrád Péter.
Celldömölk: Heiner – Vajda, Varga, Györkös, Virág – Manganelli (Lőrincz 78. p.),
Enyingi Márk, Szuh, Enyingi Marcell (Szép
64. p.) – Németh (Piri 71. p.), Pungor (Boda
66. p.). Edző: Koman Vladimir.
Góllövők: Pungor Norbert 2 (27. és 65. p.),
Györkös Gábor (64. p.), Piri Balázs (71. p.)
és Szuh Ferenc (82. p.).
Előmérkőzés: Vasvár U21 – Celldömölk
U21 1-3 (0-2) G.: Mógor Krisztián, Horváth
Dominik, Heim Martin. A középmezőny
elejéhez tartozó kellemetlen stílusú vasváriak ellen végig kiélezett csatában nyertek
a fiatalok.
Jánosháza – Celldömölk 2-3 (1-1)
Jánosháza,150 néző Vas megyei labdarúgó-bajnokság 19. forduló 2015. március 21.
Vezette: Vass István (Bedi Tamás, Nagy
Péter).
Jánosháza: Tóth A., Tóth L. (Mészáros 62.
p.), Molnár, Megyesi, Szabó – Velencei (Balhási Sz. 78. p.), Fenyő (Keresztes 66. p.),
Pintér (Simon 70. p.), Orosz, Horváth (Szép
Á. 88. p.) – Vágusz. Edző: Kelemen Kornél.
Celldömölk: Heiner – Vajda, Varga, Bodor,
Györkös – Boda (Szép D. 74. p.), Manganelli, Szuh (Mógor 78. p.) , Enyingi Marcell
– Németh (Piri 62. p.), Pungor (Horváth D.
85. p.). Edző: Koman Vladimir.
Góllövők: Szabó Mátyás (30. p.) és Velencei Tibor (51. p.), illetve Pungor Norbert
(23. p.), Boda Péter (47. p.) és Enyingi Marcell (65. p.).
Előmérkőzés: Jánosháza U21 – Celldömölk
U21 0-9 (0-2) G.: Enyingi Márk, Heim Martin 4, Nagy Zoltán, Sztojka Olivér 3. Csak az
első félidőben volt partner a vendéglátó,
az utolsó negyedórára teljesen elkészültek
az erejükkel. Továbbra is veretlenül az élen
áll a csapat.
I M P R E S S Z U M

CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

Nagyon fontos hat pont megszerzésén
van túl a két idegenbeli mérkőzésen az
együttes, a siker értékét emeli, hogy két
hajtós, kemény és jó csapat ellen. A vasváriak ebben a félévben is idegenbe kényszerülnek játszani, mert nincs még kész az
új pályájuk. Ideiglenes albérletük az ellenünk zajló mérkőzésre Szombathelyen az
Illés Akadémia erősen megviselt állapotú
műfüves pályája volt. Ráadásul csak az esti
időpontban volt lehetőség a pályabérlésre, így villanyfényes találkozóra került sor.
A szezonnyitó Kemenesalja elleni sovány,
gól nélküli ritmustalan játék után ezen a
meccsen szinte lubickoltak a celliek, sok
mozgással lendületesen játszottak. A futásban, a lendületben partnerek voltak a
vasváriak is, de amíg ők ezt inkább még
a középpályán is a védekezésre koncentrálták, addig mi a megszerzett labdákkal
rögtön a támadásokat próbáltuk felépíteni. Példa erre az első gól története, amikor
is az ezen a meccsen a védősorban helyet
kapó Virág Martin a megszerzett labdával
azon lendülettel megindult a bal oldalon
és az alapvonal közeléből beívelt labdáját Pungor Norbert pörgette be a papíron
hazaiak hálójába. Mivel a pályától az öltözők fél napi járóföldre voltak, a szünetben
a csapatok kint maradtak a néhány fokra
lehűlt levegőben a hideget egyedüliként
jól viselő műgyepen, de öt perc pihenő
helyetti hibernációt követően játékra jelentkeztek, amit a játékvezető akceptált
is. Meglepő módon a Vasvár kezdte lendületesebben a folytatást, de aztán két perc
alatt eldőlt a mérkőzés. Először Györkös
Gábor tőle régen látott módon lőtt be egy
szabadrúgást, majd rögtön a középkezdésből labdát vesztett az ellenfél és Pungor
nem kegyelmezett. Jöttek a cserék, ők
hozták össze a negyediket, Boda Péter
labdáját első labdaérintésével Piri Balázs
juttatta a hálóba, majd néhány perccel később ő hozta kihagyhatatlan helyzetbe az
örökmozgó Szuh Ferencet. Jó ajánlólevél
volt ez a győzelem a következő meccsre
a Jánosháza ellen. A két csapat bármilyen
helyet foglalhat el a tabellán, egyben biztos lehet a Celldömölk, hogy a jánosházi
sporttelepen nem sétagalopp lesz a mér-

kőzés. Most is így lett, kétszer még egyenlített a hazai csapat és csak a harmadik
celli gól hozta meg a nagyon szükséges
három pontot. Szögletek előzték meg
az első két gólt, időrendben a vendégek
kezdték a gólgyártást, a beívelt labdát
Varga Jenő fejelte kapura, de elakadt a
nagy tumultusban, a leggyorsabban Pungor kapcsolt és kilőtte a hosszú sarkot. A
válasz csak néhány percig váratott magára, a beívelt labda Szabó Mátyást találta
teljes magányban, lövés előtt még arra is
maradt volna ideje, hogy autogramokat
osztogasson, de inkább ezt a meccs végére tartogatta, nem úgy a lövését. Az első
félidőben négyszer-ötször állította meg
a játékunkat éppen hogy lesállás (vagy
éppen nem, de megállás), most rögtön a
második félidő második percében Enyingi
Marcell ívelte át egy gyors kontra során a
labdát a tőle távolabbi oldalra, a lesen álló
Pungor nem mozdult, a jó helyről induló
Boda Péter viszont a kapust is kicselezve
majdnem a hálóba is beszaladt a labdával.
A népharag sújtotta játékvezető néhány
perc múlva szabadrúgást ítélt a hazaiaknak, a télen Jánosházára igazolt Velencei
Tibor lövése a kissé túlzottan oldalra beirányzott sorfalon megpattant és védhetetlenül vágódott az ellentétes sarokba. Újra
döntetlen és újra jókor jött a cserepadról
Piri, mert beállását követően néhány perccel őt bodicsekkelték a büntető területen
belül. Ebben a sportágban – ellentétben
a jégkoronggal – ezt nem tapssal jutalmazzák, hanem sípszóval, amit a gyufát
újra kihúzó játékvezető bátor szívvel meg
is tett. Aztán az már más kérdés, hogy a
gólt mégsem a 11-esből szereztük. Ennek
oka, hogy Györkös lövését szépen védte
a hazai portás, de a kipattanót Enyingi
Marcell még szebb mozdulattal és mértani pontossággal elemi erővel mégiscsak
belőtte. Az előnyt aztán nem kis izgalmak
árán, harmadszorra sikerült is megőrizni,
így a Répcelak elleni március 28-ai hazai
rangadót a tabella élén a Király SZE előtt
négy pontos előnnyel várhatjuk. A leendő
vendégek egy meccsel kevesebbet játszva
a harmadikok hat ponttal lemaradva, nem
emiatt ugyan, de igazi hatpontos mérkőzés, parázs csata lesz. Szerintem érdemes
lesz élőben szurkolni a csapatnak, várjuk a
»DOTTO
Kolozsvár utcában!

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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Outlet Ruházat Amerikából
Predator – az elragadozó üzlet!
Tavaly novemberben nyitotta meg kapuit a vásárlók előtt a Predator Amerikai Outlet Ruházat. A Predator az
American Eagle Trade üzletlánc második boltja az országban, az első Siklóson nyílt pár hónappal korábban. Az
üzletet tulajdonosa, Szabó Balázs így
jellemezte:
– Üzletünk az USA-ból importált teljesen
új, egyedi árukészlettel kereskedik, minőségi termékeket árulunk jóval a piaci ár
alatt. Széles árukínálatunkban már egészen újszülött kortól fellelhetők ruházatok,
az üzlet hátsó részében külön részleget
alakítottunk ki kizárólag a gyermekruhák számára. Sőt, a családbarát vásárlás
érdekében a legkisebbek számára külön
játszósarok áll rendelkezésre. A bolt kínálatában megtalálhatók a legjobb amerikai
márkájú női és férfi ruhák akár extra méretben is, kabátok, pólók, ingek, sportruházat, kiegészítők, fehérneműk, utcai és

munkavédelmi bakancsok.
Mivel egy outlet üzletről van szó, ezért
minden egyes termékünk valóban egyedi és különleges. Aki az üzletben vásárol,
nem kell attól tartania, hogy ugyanaz a
ruha jönne szembe vele az utcán. Jó minőségű, Amerikából érkezett új gyerek, tini,
női, férfi ruhákat, kiegészítőket forgalmazunk kedvező áron. A termékek egyediek,
színesek, de a méretek, fazonok is egyediek. Nálunk inkább a termékek találják

Bővülő kínálat, heti hét napos nyitva tartás
A tavaly októberben megnyílt Cell-tank
benzinkút napról napra egyre gazdagabb kínálattal bővül. Már alapvető
élelmiszereket is lehet vásárolni náluk
a hét minden napján. Geiger Gábor ügyvezetőt szólaltattuk meg.
– Eleinte csak a szokásos üdítőitalokkal,
édességekkel bővítettük kínálatunkat, később az autópálya-matricák bevezetése
történt meg. Nagyban készülünk a nyárra, és a jó idő arra ösztönzött bennünket,
hogy a legújabb jégkrémekkel is megjelenjünk: a jégkrémek egy része akciósan
kapható, és újdonság a Cornetto Soft töl-

cséres fagylalt, ami szintén a vásárlók rendelkezésére áll.
»Nem csak fagylalttal, jégkrémmel bővítették azonban a kínálatot…

meg a gazdájukat és mosolyognak rá a
polcokról. Az árukészlet pedig folyamatosan frissül, a legújabb amerikai trendeket követve, két-három hetente kerülnek
új termékek az üzletbe a tengerentúlról.
Nem csak a trendeket követi azonban az
üzlet, de a szezonális igényeket is. Valentin-napkor fehérneműket forgalmaztunk
kedvezményes áron, a farsangi szezonban
széles volt a kínálatunk különböző gyermekjelmezekből. Érdemes hetente újra és
újra benézni az üzletbe, mivel árukészletünk folyamatosan frissül és bővül.
Habár a márkáink Magyarországon, és talán még Európában sem annyira ismertek,
de aki jártasabb a védjegyek világában, az
tudja, hogy igazi színvonalat képviselnek.
Az USA középosztályának sajátja, amit
hivatalnokok, gyakornokok viselnek. Főként hétköznapi ruházatot forgalmazunk,
hagyományos utcai viseletet. Üzletünk
minimális haszonkulccsal dolgozik, áraink márkafüggetlenek, így termékeinket
mindenki számára elérhető áron kínáljuk.
Ezen kívül minden pénteken egyedi akcióval jelentkezünk, ilyenkor 20–30%-os
kedvezményeket biztosítunk az éppen aktuális ruházatra.
– Néhány héttel ezelőtt, amikorra már biztossá vált, hogy vasárnap az üzletek nagy
része zárva tart, akkor a legrövidebb idő
alatt sikerült beszerezni az engedélyeket
élelmiszer-részleg kialakításához is. Ennek
köszönhetően alapvető élelmiszereket:
tejet, tejtermékeket, sajtokat felvágottakat, szalámiféléket, vajat, margarint, a
sütéshez-főzéshez szükséges alapanyagokat: lisztet, cukrot, olajat, tésztákat, rizst,
fűszereket, bébiételeket, a korszerű étkezéshez corn flakest, müzlit vásárolhatnak a
hozzánk látogatók – mindazt, ami esetleg
a hétvégi bevásárlás során elmaradt. De
kapható itt pékáru: kenyér, zsemlye is a
hét minden napján reggel 6-tól este 10-ig
– nyilatkozott lapunknak Geiger Gábor ügyvezető.

Tavaszi programok a Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület szervezésében
Március 17-én soros taggyűlését tartotta
a Cselekvő Összefogással Celldömölkért
Egyesület. Az ülésen a tagok következő
két-három hónap egyesületi tevékenységéről tárgyaltak, a tavasz során lebonyolítandó rendezvényekről, programokról
zajlott a megbeszélés. „Évek óta részt
veszünk a „Gurul a város” rendezvénysorozat rendezésében, idén tavasszal is
szeretnénk megszervezni a programot,
ahol a gyerekek rollerrel, kerékpárral,
gördeszkával és görkorcsolyával versenghetnek egymással” – tartott tájékoztatót

a tennivalókról Fehér László, az egyesület
elnöke. „Emellett az egyesületünk élére
állt egy egészségszűrő, az egészséges
életmóddal kapcsolatos tájékoztató programnak is, ennek hagyományát is szeretnénk folytatni. Egy hónapon belül pedig
itt lesz a Tulipán Fesztivál is, amelyen
különböző helyi termékek népszerűsítésével szintén részt vesz szervezetünk.”
A Tulipán Fesztiválhoz kapcsolódva az
egyesület tagjai – hogy a város külcsínben nem csak virágosítva, de tisztábban
is fogadja az érdeklődőket – a rendezvény

előtt, április 16-án délután három órától
kitakarítja a városközpontot. Nem csak a
hagyományos rendezvények lebonyolításában vesz részt azonban a „cselekvő
egyesület”. Március 27-én folytatódik a
szervezet Közéleti Kávézó sorozata, melynek keretében ezúttal Koncz Gábor színművészt látják vendégül a tagok. Március
28-án, szombaton 9–12 óra között, majd
március 30-án, hétfőn 15–18 óra között
pedig egy húsvéti adománygyűjtő akció
is megrendezésre kerül a művelődési
központban.
»NN
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Fa-Gyula Barkács
Faáru Bolt
Celldömölk Sági u. 47., Tel.: 95-423-177

KERTI SZERSZÁMOT
FA-GYULÁTÓL!
Kiváló minőségű metszőollók,
ágvágók, sövényvágók,
ágazó fűrészek, fejszék,
szerszámnyelek, metszőollókhoz
rugók, pengék kaphatók.
Kibővült lambéria, hajópadló
kínálattal, több 100 m2-es
készlettel várjuk a tavaszt!
I. o. Bükk színű laminált lambéria:
1390 Ft/m2
Kellemes Húsvéti ünnepeket
kívánunk kedves vásárlóinknak!
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Magyarország egyik legnagyobb, 100%-ban magyar tulajdonú
ingatlanközvetítő hálózataként az Openhouse sárvári és celldömölki
irodáiba keres INGATLANÉRTÉKESÍTŐ munkatársakat.
Elvárások
- határozott fellépés
- jó problémamegoldó képesség
- terhelhetőség
- felhasználói szintű számítógépes ismeret
- ügyfélközpontú gondolkodásmód
Előnyök
- hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
- angol és/vagy német nyelvtudás
Amit nyújtunk
- ﬁatal, dinamikus csapat
- professzionális irodai háttér
- teljes körű marketing támogatás
- gyakorlatorientált képzési rendszer
- mentori támogatása
- kiemelkedő alapjutalék
- bérezés jutalékos rendszerben történik
- keresztértékesítési lehetőségek
- egyedülálló innovációk
Munkavégzés helye
Celldömölk, Sárvár
Felvételi beszélgetésre jelentkezni
önéletrajzzal:
sarvar@oh.hu - celldömölk@oh.hu

lehet

elektronikus

levélben
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Premier:
– Minden új és régi vásárlónknak író-, irodaszer és számítástechnikai
termék vásárlása esetén a Másolópapírt 595,- Ft + Áfa áron adjuk !
(a készlet erejéig!)
Ugyanitt megérkeztek az új 2015-ös Ars una iskolatáskák, tolltartók,
hátizsákok, melyek megvásárlásához ajándék karórát vagy tolltartót
adunk !
– húsvéti ajándékok, kifestők, hungarocell tojások, tojásfestékek,
tojásfóliák, ajándéktáskák nagy választékban kaphatók

Korona Ékszer Óra Ajándék
A Coop ÁBC mellett

Óriási tavaszi szezonnyitó ékszerakció!
minden arany, ezüst, acél és Swarovski
ékszerre 20 % kedvezmény!
Tavaszi táskák, ridikülök, lakásdekoráció!
Várjuk megtisztelő érdeklődésüket!

Folyamatosan érkeznek az idei tavasz nyár slágerszíneiben
Adidas, Puma , Nike, Budmil melegítők, sportcipők, fürdőruhák,
strandtáskák, úszószemüvegek, úszósapkák)

Cell-tank

Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.
JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL,
TANKOLJON NÁLUNK, A CELL-TANKKAL!

Vállaljuk – külföldre, belföldre
egyaránt – iskolai kirándulások,
baráti társaságok, színházlátogatók,
esküvőkre és egyéb csoportos
rendezvényekre személyek szállítását
53 illetve 19 fős autóbuszokkal.
(Egyéni kívánságok ﬁgyelembe vételével.)

Tel.: 06 20 257 8234

A mindenkori üzemanyagárnál
olcsóbban, OMV minőségben.
Celldömölkieknek plusz kedvezmény!
Kiváló minőség, olcsó árak, előzékeny
kiszolgálás!
ÚJDONSÁG!
Kenyér, tejtermékek, csomagolt élelmiszerek, cornetto soft fagylalt-különlegességek!
Vállalkozóknak, őstermelőknek és mezőgazdászoknak szóló kedvezményeinkért
érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken:
TELEFON: +36/ 70 / 341- 2804
E-mail: celltank@cellkabel.hu
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