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LAPJA

Áldott karácsonyi
ünnepeket kívánunk!

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

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
vannak ellátva!
Celldömölkieknek plusz kedvezmény!

Kiváló minőség, olcsó árak,
előzékeny kiszolgálás!

ÚJDONSÁG!
Kaparós sorsjegy is kapható!
Legyen szerencséje!

Fa-Gyula
Barkács Faáru Bolt
Celldömölk Sági u. 47. tel. 95 423-177

Laminált padlót Fa-Gyulától!
A legújabb színeket kínáljuk
raktárról, azonnal vihetõ.
Extra ajánlatunk:
8 mm-es Szépia parketta: 2690 Ft/m2
Extra erõs 10 mm-es: Roseberg tölgy rusztikus: ÚJ 3290 Ft/m2
Extra erõs 10 mm-es: Naturál tölgy klasszikus:
3290 Ft/m2

Az elegáns 7 mm-es Grönland tölgy:
A „retro” 8 mm-es Vintage tölgy:

2690 Ft/m2
2890 Ft/m2

A természetes hatású 7 mm-es Holland tölgy: 2890 Ft/m2

A vadító 8 mm-es Vadtölgy:
2990 Ft/m2
A legújabb 7 mm-es Római tölgy:
2790 Ft/m2
A világos Oregon tölgy 8 mm-es:
2990 Ft/m2
Valamint további 10-12 szín raktáron.
A nálunk vásárolt laminált padlóhoz:
Laminált szegõléc: 365 Ft/fm helyett 0 Ft
2 mm-es alátét habfólia: 180 Ft/m2 helyett 0 Ft
Az ön megtakarítása 545 Ft/m2
(1 m2 laminált padlóhoz 1 m2 alátétfóliát, 1 fm szegõlécet adunk ajándékba)

Több 100 m2-es készlettel várjuk vásárlóinkat!

Isover, Knauf, Hungarocell
Hõszigetelõ anyagok minden típusban.

PB-gázpalack, Cornetto Soft fagylalt,
kávé- és forró csoki különlegességek!

Normál, impregnált és tûzgátló gipszkarton

Vállalkozóknak, õstermelõknek és mezõgazdászoknak szóló kedvezményeinkért
érdeklõdjön az alábbi elérhetõségeken:

Áraink december 31-ig és a készlet erejéig érvényesek.

Telefon: +36 70/341-2804
e-mail: celltank@cellkabel.hu

Hatalmas készlet, alacsony árak.
Gipszkarton normál: 1190 Ft/tábla
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Karácsonyi várakozás gyertyagyújtással
Közeleg a karácsony, aminek hamisítatlan jele az adventi idõszak kezdete.
Ennek jegyében mûsorok kíséretében
lobban fel hétrõl hétre egy-egy gyertya lángja a város adventi koszorúján a
Szentháromság téren, valamint a két
városrész terein.
Idén december elsején zajlottak az elsõ
gyertyagyújtási rendezvények. Elsõként az izsákfai, majd az alsósági városrészen lobbant fel az elsõ gyertyaláng a Celldömölki Városi Általános Iskola Alsósági Tagiskolája diákjainak

mûsora kíséretében, ahol ünnepi beszédet mondott Kovácsné Söptei Valéria önkormányzati képviselõ, igét
hirdetett dr. Koltai Jenõ esperes-plébános, és Kerekes Csaba evangélikus lelkész. Az Együtt Celldömölk Városért
Egyesület, valamint a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár által
szervezett, Celldömölk Város Önkormányzata támogatásával megvalósuló

celli adventi ünnepségen elsõként
Fehér László polgármester mondott
beszédet, aki a kezdõdõ adventi idõszak fontos momentumaként kiemelte
az ilyenkor felerõsödõ önzetlenséget,
áldozatkészséget, szeretetvágyat, egymásra odafigyelést, és reményt, ami
közelebb hozza egymáshoz az embereket a közelgõ ünnepre ráhangolódásként. A beszéd elhangzása után Németh Zoltán katolikus plébános, és Rác
Dénes evangélikus lelkész ökumenikus
igehirdetését követõen a városvezetõ
a két egyház képviselõjével közösen
meggyújtotta az elsõ gyertyát a város
adventi koszorúján. Az ezután kezdõdõ
ünnepi összeállításban elõször a Szent
Benedek Katolikus Általános Iskola diákjai szerepeltek verses-prózai mûsorukkal, majd a Soltis Lajos Színház harmadéves gyerekstúdiósai elõadásában
láthatták a térre kilátogatók a „Szegény karácsony” címû rövid darabot,
mely a gyerekek improvizációi alapján
készült.
*
December 8-án a második gyertyagyújtás alkalmával is elsõként az izsákfai, majd az alsósági városrészen lobbant fel az adventi koszorú második
gyertyalángja. A program keretében
Fehér László polgármester mondott
köszöntõt, közremûködtek a Városi
Óvoda Alsósági Tagóvodájának óvodásai, igét hirdetett dr. Koltai Jenõ esperes-plébános, valamint Németh Tamás
református lelkész.

Az adventi ünnepségek sora a Szentháromság téren folytatódott, ahol Ágh
Péter országgyûlési képviselõ mondott
beszédet, aki advent kapcsán arra hívta fel a jelenlevõk figyelmét, hogy készítsék fel szívüket-lelküket a közelgõ
ünnepre, hogy kellõen meg tudják élni
minden pillanatát az egymásra odafigyelésben, és az apró dolgok értékelésében egyaránt.
Németh Zoltán katolikus plébános, Rác
Dénes evangélikus és Németh Tamás
református lelkészek ökumenikus igehirdetése után Ágh Péter országgyûlési
képviselõ és a három egyház képviselõjének közremûködésével fellobbant a
második gyertyaláng a város adventi
koszorúján, majd a Tücsök Bábcsoport
tagjai szerepeltek Mikulás mûsorukkal.
Õket követõen a Berzsenyi Dániel Gimnázium zenetanárának és diákjainak
éneklése mellett megérkezett a térre a
várva várt Mikulás, aki minden kisgyereket megajándékozott.
»REINER ANITA

Minden kedves
olvasónknak
békés karácsonyt és
boldog új évet
kívánunk!

Békés, örömteli karácsonyt és sikerekben
gazdag, boldog új esztendõt kívánok
Celldömölk minden lakójának
városunk önkormányzata nevében.
FEHÉR LÁSZLÓ POLGÁRMESTER

Legközelebbi
lapmegjelenés:
2019. január 18.
»A SZERKESZTÕ BIZOTTSÁG
A címlapon közölt mézeskalácsfalu Busznyák Renáta munkája, folyamatosan látogatható karácsonyig, a Celldömölk, Pápai
út 13.-ban. Bővebb infó: facebook.com/
Grillázs-mézeskalács ajándékok
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Két nyertes pályázatról is beszámolt a városvezetõ
A novemberi képviselõ-testületi ülésen
jelentette be Celldömölk polgármestere, hogy a város fejlesztésére benyújtott pályázatok közül kettõ is nyert az
elmúlt idõszakban. Ezek a turizmus és
az ipar fejlesztését szolgálják. A sikeres
pályázatok 2019-ben és 2020-ban valósulhatnak meg.
– Évek óta egyre nõ a Ság hegy látogatottsága, köszönhetõ ez nemcsak az
ötmillió éves tanúhegyünknek, hanem
a néhány éve szintén uniós forrásból
megvalósult Kemenes Vulkánparknak
is. A „Vasparipán a vulkánhoz” elnevezésû turisztikai projekt ötlete abból fakadt, hogy Celldömölk köztudomásúan
vasutas város, a Vulkánpark mellett a
terület adott, hogy egymást erõsítõ
idegenforgalmi látványosságokat hozzunk létre, így esett a választásunk a
vasutas park létrehozására. A kisgyermekes családokat, a gyermekcsoportokat is megcélozzuk egy játszótér kialakításával. A turisztikai projekt megvalósításához 220 millió forintot nyert a

város – nyilatkozta Fehér László polgármester. – A projekt másik eleme az
egyre népszerûbb szabadidõs tevékenység, a lovaglás alapjait akarja
megteremteni egy fedett lovarda és a
hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségek
létrehozásával. Ez lehetõvé tenné,
hogy a lósportot ûzõk az év minden
szakában edzhessenek. A késõbbiekben egy lóverseny rendezésére alkalmas terület kiépítésében is gondolkodunk. A projekt mûszaki tartalmának
megterveztetése, a kivitelezõi pályázat
kiírása és a konkrét megvalósítás befejezési idõpontja 2020-ra várható.
– Ugyancsak 2020-ban lesz a Trianoni
békediktátum 100 éves évfordulója, és
mivel a Ság hegyen található Magyarország legmagasabb trianoni emlékkeresztje, megkezdtük a tárgyalásokat a
kormány tagjaival azt illetõen, hogy
közösen, a magyar állammal, az Õrségi
Nemzeti Parkkal és az önkormányzattal milyen fejlesztéseket hozzunk létre
– vázolta a terveket a városvezetõ.
Szintén a novemberi képviselõ-testüle-

ti ülésen jelentette be Fehér László
városvezetõ, hogy ipari park fejlesztésére nyert a város bruttó 183 millió forint uniós támogatást. A meglévõ ipari
parkhoz tartozó infrastruktúra már kialakult az elmúlt években, emellett
azonban ahhoz, hogy újabb munkahelyek jöjjenek létre, további beruházásokra, infrastrukturális bõvítésre van
szükség. A közelmúltban elnyert támogatásból a meglévõ Építõk útja kamionos forgalomra is alkalmas tovább építésével és alap közmûvesítésével önkormányzati tulajdonú telkek feltárására nyílik lehetõség ipar betelepülés
számára. A projektben érintett önkormányzati terület mellett magánbefektetõi telkek is fekszenek, ezek tulajdonosaival is párbeszédet kezdeményez
a város önkormányzata. A megvalósuló fejlesztés következtében várhatóan
élénkülhet az érdeklõdés új cégek, vállalkozások részérõl. Ezáltal a város
iparûzési adóbevétele illetve a celldömölkiek által választható hazai munkahelyek száma is bõvülhet.
»LA

Nyugdíjasok parlamentje
A Nyugdíjas Parlament megyei gyûlését
tartották november 22-én Celldömölkön,
a mûvelõdési központban. A szocialisták
meghívására a megye minden részérõl
érkeztek érdeklõdõk.

Fehér László polgármester köszöntötte a
résztvevõket, bevezetõjében utalt arra a
társadalmi tényezõre, hogy az ország lakossága egyre öregszik, politikai szerepe
növekszik, hiszen õk a leghûségesebb
szavazók. Nemény András, az MSZP Vas
megyei elnöke felszólalásában azt hangsúlyozta, ez a réteg felelõsséget érez a
jövõ iránt, aktívan részt vesznek a közéletben. Karácsony Mihály, a Nyugdíjas
Parlament elnöke arról beszélt, töltekezni jöttek Celldömölkre, az itteni dinamikus fejlõdést, társadalmi összefogást
tanulmányozni. Szervezetükrõl elmondta, hogy az MSZP segítségével indult, de
mára már önálló, felmenõ rendszerben
szervezõdik. Szándékuk, hogy a megyei
fórumokon elhangzottakat összegezzék,
ezekbõl országgyûlési képviselõk kérdéseket fogalmazzanak meg, amikre kormányzati válaszokat várnak. A megyei
gyûlések küldöttei 2019. január végén
országos parlamentet tartanak, ahol kiemelik a legfontosabb problémákat és
megoldási javaslatokat fogalmaznak
meg. Meggyõzõdése, hogy a nyugdíj
nem lehet csak egy kiadási tétel a költ-
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ségvetésben. A jelenlegi adórendszer 59
adónemébõl a többségét (pl. áfa) a
nyugdíjasok is fizetik. Önkéntes munkájukkal, háztartási tevékenységükkel is
hozzájárulnak a gazdasági fejlõdéshez.
Felhívta a figyelmet, hogy ne csak a
múltat jelentse a nyugdíjasok összefogása, hanem egymás erõsítése legyen a
cél. Kórozs Lajos MSZP-s országgyûlési
képviselõ egy rendkívüli igazságtalanság
mielõbbi jóvátételét sürgette. Egy 2012.
januári törvény a rokkantellátásról –
szerzett jogot sértve – elvette, csökkentette az érintettek ellátását. Annak ellenére történt ez, hogy Magyarország
2007-ben ratifikálta azt a nemzetközi
egyezményt, ami ezt tiltja. Számítása
szerint ez egy átlagos érintett esetében
havi ötvenezer forintot, az eltelt hat év
alatt akár milliókat vett el a rászorulóktól. Véleménye szerint nem csak bocsánatkéréssel, hanem kárpótlással és kártérítéssel is tartozik a kormány a sértetteknek, az MSZP frakció be is nyújtott
egy erre vonatkozó országgyûlési javaslatot. Rendkívül igazságtalannak tartja az
inflációkövetõ nyugdíjemelési módszert
is. Részint, mert a jelenlegi infláció mértéke már nagyobb, mint a következõ évi
nyugdíjemelés tervében szereplõ. Másrészt van hazánkban húszezer olyan
nyugdíjas, akinek ellátása nem éri el a
harmincezer forintot. Harmadikként az

egészségügy súlyos humánerõforrás hiányáról szólt, jelezve, hogy a magánellátás nem érhetõ el mindenki számára.
Hasonló a helyzet a szociális férõhelyek
esetében is: ma 55 ezer idõsellátó férõhely van, és további 38 ezren várnak a
bejutásra. Ez az arány tovább fog romlani, amikor a „Ratkó gyerekek”, akikbõl
még hetvenezren élnek, egyre többen
szorulnak, szorulnának állami gondoskodásra. Kórozs Lajos gyalázatosnak tartotta, hogy csak az öregségi nyugdíjnak van
alaptörvényi védelme, ezért csökkenhettek a szolgálati, rokkantsági járandósságok. A rendszer jövõjét vizsgálva fontos tényként említette, hogy ötszörösére
fog nõni a kilencven évesek száma, miközben a robotizáció miatt az élõ munka
és annak befizetései csökkennek. Szerinte a jelenlegi kormány sem tart örökké,
ezért fel kell készülni olyan szakmai
programokkal, ami biztosítja az idõsek
ellátását 21. századi színvonalon. Hangoztatta azon meggyõzõdését is, hogy a
ma nyugdíjasainak kell kiállniuk a következõ generációkért is.
»ÚK
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Celldömölkön járt Márki-Zay Péter
Márki-Zay Péter, Hódmezõvásárhely
független polgármestere látogatott november 21-én Celldömölkre. A városnézés közben a Csongrád megyei városvezetõ beszélt arról a mozgalomról
is, mely néhány héttel ezelõtt alakult
meg Mindenki Magyarországa Mozgalom néven.
Sárváron tartott közéleti fórumot, de
elõtte Celldömölkre is betért Márki-Zay
Péter, aki az idei év februárjában Hódmezõvásárhelyen az idõközi polgármester-választást függetlenként nyerte meg, az ellenzéki pártok támogatásával. Látogatásakor Fehér László polgármester kalauzolta végig a város
fõbb pontjain, és mutatatta be a legnagyobb beruházásokat, köztük a Kemenes Vulkánparkot, a Vulkán fürdõt, a
CVSE-Swietelsky Arénát és az épülõ
asztalitenisz csarnokot is. A hódmezõvásárhelyi polgármester szerint az
osztrák határ közelsége sokat lendít
Celldömölk vonzerejének, „12 000 lakosú városhoz képest jelentõs infrastrukturális fejlõdés van itt, a fürdõ- illetve a sportfejlesztések más települé-

sek számára is irigylésre méltóak.”
Celldömölki tartózkodása után, Sárváron jelent meg egy fórumon Márki-Zay
Péter, aki a jelenlevõkkel az ország
morális állapotáról és a közélet helyzetérõl beszélgetett. November 18-án,
a hódmezõvásárhelyi polgármester közösségi oldalán jelentette be egy új ellenzéki politikai mozgalom megalapítását, amit hivatalosan is bejegyeztek
már. A Mindenki Magyarországa Mozgalom, ahogy Márky-Zay mondta, nem
a pártok ellen, hanem éppen ellenkezõleg, a jelenlegi pártok támogatására alakult meg. „Egyelõre párttá alakulás nem merült fel, a távoli jövõben
viszont óhatatlan szükséges lesz, de a
jelen állapotok Magyarországán egy
mindenkit magában foglaló, és minden
irányba nyitott mozgalomra van szükség, mert a párt megoszt, a mozgalom
egyesít” – fogalmazott Márki-Zay Péter.
A mozgalom fõ célja, hogy a 2019-es
önkormányzati választásokon a kormányzó párt ellenzékeként minden településen egy hiteles polgármesterjelölt és õt támogató képviselõjelöltek
nyerjék el a helyi közösségek bizalmát,

függetlenül attól, hogy jobb vagy baloldalról érkezik az illetõ. „Hosszú távon
a politikai kultúrát szeretnénk megváltoztatni ebben az országban. Azokat a
nyugati értékeket képviseljük, amelyeket a jelenlegi kormány elhagyott, és
nincs olyan ellenzéki erõ sem, amelyik
maradéktalanul kiállna mind a négy
alapérték mellett, úgy mint a demokrácia, jogállam, piacgazdaság és az európai integráció” – nyilatkozta MárkiZay Péter.
»BVZS

5

VÁLLALKOZÁS

«

Új Kemenesalja » 2018. 12. 14.

Minden, ami autó – Keresse a Tmautó-t!
A Škoda–Volkswagen Márkaszerviz által
az ügyfeleik számára nyújtott szolgáltatások a legmagasabb színvonalat képviselik. A Termotel Kft. tulajdonosával, Bakó Lászlóval beszélgettünk.

»Milyen változások történtek az elmúlt
években a celldömölki Škoda–Volkswagen Márkaszervizben?
– 2016-ban adtunk utoljára hírt magunkról az Új Kemenesalja olvasóinak. Akik
nem kerültek el bennünket, láthatták,
hogy kívül-belül komoly szervezeti változások történtek. Aki márkaszervizben
kíván együttmûködni a gyártóval, annak
tudomásul kell vennie, hogy az elõírásokat kell betartania. Ez a teljesség igénye nélkül vonatkozik a diagnosztikai és
futómûállító szoftverek frissítésére, célszerszámok kalibrálására, klímatöltõ és tisztító jelenleg elõírt gázokkal történõ
használatára, szakembereink folyamatos
beiskolázására, visszahívási akciókra, garanciális javításokra, az évenkénti auditálásokra, stb. Külön fejezet a mûszaki
vizsgáztatás, ahol szigorodtak – jogosan
– a Hatóság által elõírt kritériumok, és
még további változások várhatóak, illetve számítani lehet az elektromos autók
megjelenésére is. Emellett eredetvizsgálatot is végzünk.
»Mit emelne ki a fentiek közül, ami a
szerviz szempontjából legjelentõsebb?
– Természetesen az évenkénti ISO 9001es auditálást! Ha év közben nem az elõírt
checklista alapján végeznénk a dolgunkat,
azt az ellenõrzés elõtt pár hónappal már
képtelenség lenne pótolni. A kollégáim –
néha jogosan – úgy érzik, hogy a bürokrácia „betemeti” õket, de ha jobban utána
gondolunk, nagyon ki van találva a rendszer a Porsche hálózat tagjai számára.
»Mennyire tudnak tervszerûen dolgozni?
– A célunk az, hogy aki hozzánk Ügyfél
betér bármilyen panasszal – és nem csak
a konszern márkáival –, azokat a lehetõ
legjobban szolgáljuk ki. Ez a napi igény.
»Nem kerülhetjük meg a kérdést, ami
folyamatos vitára ad okot, hogy márkaszerviz vagy márkafüggetlen szervizbe
vigyük az autónkat?
– Örülök ennek a kérdésnek, mert sokszor nekem szegezik ezt a kérdést. Mivel
márkaszervizt üzemeltetünk, nem én
leszek a döntõbíró, aki ebben állást foglal. Nagyon fontos, hogy csak akkor tudjuk biztosítani a márkaszervizzel járó
elõnyöket az Ügyfél részére, ha a gyár
által kiadott javítási utasítások szerint járunk el! Ez a javításhoz szükséges gyári
alkatrészek beépítésére vonatkozik! Ha
valaki nem kéri a gyári alkatrészek beépítését és az ehhez elõírt javítási technológiát, akkor ezek az elõnyök elvesz-
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nek, akkor már nem mint márkaszerviz
vállalunk felelõsséget az elvégzett
munkáért.
»Sok esetben egyszerûen ezt elintézik
azzal, hogy a márkafüggetlen szerviz
kedvezõbb áron dolgozik.
– Azt gondolom, mindenki maga dönti
el, hogy mit választ. Nekünk szigorú
megkötéseink vannak a vállalási árral,
sõt, a normával szemben is! A fentiekben próbáltam érzékeltetni, hogy milyen
megkötöttséget vállal az, aki márkaszervizben gondolkodik. Igen, kétségkívül
vannak gyári alkatrészek, amelyek magasabb árfekvésûek, de van rájuk garancia és következményikár-megtérítés is!
Pl.: vezérmûszíj-szakadás után POHU vállalja az okozott kár teljes javítási költségét, utángyártott alkatrész esetében
csak a szakadt szíjat cserélik! konszern
gondol azokra, akiknek a gépjármûve 4

hozzátartozik, hogy sok esetben lassú és
vontatott a biztosítók részérõl az ügyintézés – különösen a kifizetés –, tisztelet
a kivételnek.
A javítás idejére bérautót biztosítunk.
Ezen felül a Europcar együttmûködõ
partnere vagyunk Vas megyében. Kiváló
mûszaki állapotú személygépkocsikat lehet kölcsönözni – prémium márkákat is .
Ezeket a jármûveket a Europcar 15 havonta újra cseréli, függetlenül az addig
elért futásteljesítménytõl, így garantálja
a megbízhatóságot.
»Folyamatosan olvashatunk a szakemberhiányról. Ez Önöket hogyan érinti?
– Akikkel 2015-ben elkezdtünk dolgozni,
azokkal most is együtt dolgozunk. A
szakembergárdánk megfelelõ, és a POHU
által ajánlott képzések segítségével a tudásuk folyamatosan megújul. Van jó néhány tanulónk is, akikben látunk szakmai

évnél idõsebb. Erre van a Szerviz+4, illetve Economy alkatrészek, szintén garanciálisak. Nemrég olvashattuk az autopro.hu-n, hogy több ezer balesetveszélyes utángyártott alkatrészt találtak.
Nyilván van olyan alkatrész, amit be
lehet szerelni, de futómûveknél, fékberendezéseknél, üzemanyagellátó-rendszereknél mindenki maga dönti el, milyen rizikót vállal. Sokszor elõfordul,
hogy betér hozzánk az Ügyfél, kér egy
állapotfelmérést, majd pár nap múlva jelentkezik a listán felsorolt, de utángyártott alkatrészekkel. Tudok ellenpéldát is
mondani: van egy Ügyfelünk, akinek 11
éves az Octaviája, csak gyári alkatrészt
rendel mindig! Lehet, hogy ezért van
még jó állapotban?
»Jön a tél, a csúszós utak. Ilyenkor megnövekszik a balesetveszély. A károsult
Ügyfeleknek mit tudnak ajánlani?
– Ha röviden szeretnék válaszolni, akkor
teljes körû biztosítási ügyintézést. Szinte
valamennyi biztosító társasággal kapcsolatban állunk. Sok esetben önálló kárfelmérési jogunk van. Azért az igazsághoz

elhivatottságot. Örömünkre szolgál, hogy
a jövõ szakembereinek a képzésében
részt vehetünk. Jó látni, hogy kollégáink
megértették a cégvezetés céljait és partnerek azok elérésében.
»Milyen jövõbeni elképzelései vannak?
– Célunk, hogy a jövõben még több konszern márka forduljon meg nálunk, hiszen ezek javításában, szervizelésében
van nagy tapasztalatunk, illetve a szervizelési palettánkat újabb konszern márkával kívánjuk bõvíteni. Ezek mellett
ugyanakkor van igény a nem konszern
márkákhoz tartozó gépkocsik javítására
is, õket is – úgy, mint eddig – szívesen
várjuk és fogadjuk.
Ezúton szeretném megköszönni az Ügyfeleinknek a megtisztelõ bizalmukat,
hogy bennünket kerestek fel a problémáikkal. Azon dolgozunk, hogy a hozzánk betérõk elégedetten távozzanak
tõlünk.
Áldott karácsonyi ünnepeket, boldog új
évet és balesetmentes közlekedést kívánunk minden kedves partnerünknek!

(X)
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» MÛVELÕDÉS

Megkapták a szalagot a gimnázium végzõsei
Az idei tanévben november 30-án tartották a Celldömölki Berzsenyi Dániel
Gimnázium végzõseinek szalagavatóját.
Idén két osztály végzõsei kapták meg a
felnõtté válást jelképezõ szalagot.
November 30-án ünnepélyes keretek
között a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ színháztermében került sor a
Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium szalagavatójára. Az idei évben
két osztály búcsúzik az intézménytõl,
így az ünnepi díszbe öltözött terem
színpadán 43 diák sorakozott fel, hogy
megkapja az mérföldkõnek számító
szalagot. A rendezvény Sipos Tibor iskolaigazgató beszédével vette kezdetét. Beszédében kiemelte, együtt lenni, egymásra figyelni: megéri. Az itt
töltött évek örökre bevésõdnek. A
végzõsök legfontosabb kérdései dõlnek
el a közeljövõben, aminek nagy a tétje, és csak rajtuk áll, hogy elérik-e a
vágyott célt. Az intézmény igazgatója
biztosította a támogató környezetrõl a
végzõsöket, amelyet az iskola és pedagógusai nyújtanak számukra. Keresztury Dezsõ gondolatával zárta beszédét: „Úgy gyönyörködj a gyermekeidben, mint akik téged folytatnak majd...
De ne a magad vágyait, emlékeit álmodd újra bennük; ne kényeztesd, ne
ünnepeld, ne szidd, inkább szeresd, s
érdemük szerint becsüld meg õket.”
A 11. évfolyamosok nevében Kovács

Kristóf osztotta meg gondolatait. Kiemelte, hogy a felnõtté válás mellett ne
felejtsenek el gyermeknek megmaradni. Ezután a két osztályfõnök, Fehérné Gyömörey Katalin és Horváth Sarolta feltûzték a gimnáziumi évek
befejezését jelképezõ szalagot, majd a
végzõsök nevében Kiniczky Mátyás, a
Diákönkormányzat elnöke mondott beszédet. A rendezvény további részében
vidám táncos mûsorösszeállítás következett, majd az eddig megélt éveket
egy-egy slideshow formájában felidézve kaphattunk betekintést a fiatalok

Simon Zsolt József kiállítása
2018. december 7-én 18 órakor nyílt
meg Simon Zsolt József kiállítása a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár Móritz Galériáján.
A tárlatra érkezõ közönséget Söptei
Józsefné alpolgármester asszony köszöntötte. Megnyitó beszédében kitért
a celldömölki születésû keramikus pályafutásának indulására, a korai évekre, a Kemenesaljai mûvész-tanárok
munkájára, akik lerakták az alapokat és
hozzájárultak egy sikeres alkotói pálya
elindulásához. A hivatástudat a belföldi és nemzetközi sikerek elérésének az
alapvetõ feltétele, a katarzisok – találkozás az agyaggal, a technikával, majd
a kísérletezések az öntési eljárásokkal,
szakmai bravúrokhoz vezettek. Mesebeli tengeri élõlényekként nyújtózkodnak, vibrálnak, lebegnek a mindig
egyedileg, kézmûves eszközökkel for-

mált mûtárgyak, amelyek sorozatokká
rendezõdnek a galérián. Nem csupán
variációk egy témára, a kerámia mo-

életébe. A mûsor végén a keringõ következett, majd a bál nyitó táncaként a
szüleiket felkérve táncoltak a végzõsök.
Az iskola a szervezõk, a szülõi munkaközösség, a nevelõtestület és a végzõsök nevében köszöni támogatóinak a
felajánlásokat, melynek köszönhetõen a
tombolaszelvények eladásából befolyt
összegbõl légkondícionáló berendezést
tudnak vásárolni, ezzel is megkönnyítve
az érettségizõk helyzetét, hiszen az eszközt a tervek szerint a szóbeli érettségi
helyszínére szerelik fel.
»LA
dern 21. századi alkotásai. Aprólékosan
kimunkált egy-egy motívumra épített
tiszta szerkezetek. A csipkeszerû organikus formák a kiállítás kiemelkedõ darabjai. Alkotójuk élménye a saját élményünkké lesz, mindegyik alkotás személyes kézjegy, mindnek saját története, saját egyénisége van. A kiállítás
lényege a maga érdemei felmutatásával a modern kézmûves remekek
életre keltése volt. A Móritz Galéria falaira a spiritualitás modern kori variációi kerültek olajképek formájában. A
vallás szerepe a ma élõ 21. századi
ember életében átalakul, megnõ a
misztikus megtapasztalás jelentõsége.
Az egyén jelen esetben az alkotó, az
átélés, az élmény után tapasztalja meg
mindezt, a hozzáférés pedig mûvészileg történik. A kiállítás megtekinthetõ 2018. december 7-tõl 2019. január 4-ig vasárnap és hétfõ kivételével
minden nap 9 órától 18 óráig.
»NÉMETH KATALIN
A KIÁLLÍTÁS RENDEZÕJE A KMKK MUNKATÁRSA
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A csatornahálózat kiépítése volt a fõ téma Izsákfán
Lakossági fórumot tartottak november
végén Izsákfán. A megbeszélés fõ témája a csatornahálózat kiépítése volt.
A szépszámú érdeklõdõ mellett a rendezvényen részt vett az önkormányzat
részérõl Farkas Gábor jegyzõ, Karádi
Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság elnöke, dr. Kovács Zoltán részönkormányzat-vezetõ, Dummel
Ottó, a Mûszaki Iroda vezetõje; a kivitelezõ Szabadics Zrt. részérõl Tóth Gábor, az üzemeltetõ Vasivíz Zrt. részérõl
pedig Stubics Gábor.
Régi vágya teljesült Izsákfának a csatornahálózat kiépítésével. Az Európai
Unió a több mint 381 millió forintos
összköltségû projekthez közel 330 millió forint támogatást nyújtott, a fennmaradó 51 millió forint az önkormányzat önrészét terhelte volna, de ezt átvállalta a magyar költségvetés. A

kivitelezõ nevében Tóth Gábor elmondta: vállalták, hogy a megvalósult kivitelezési munkák befejeztével Izsákfa fõ
közlekedési útvonalán november 15-ig
le is aszfaltozzák az építés során megbolygatott úttestet. Az elkészült hálózatra november 15. után meg lehet
kezdeni a lakossági rákötéseket. A városrész mellékútjainak nyomvonalas
helyreállítására december 15-éig vállalnak kötelezettséget. Az üzemeltetõ
Vasivíz Zrt. munkatársa, Stubics Gábor
ismertette a csatornahálózat használatának etikai szabályait. Elmondta, hogy
a telekhatáron belül jelentkezõ problémák elhárítása az ingatlantulajdonosok
feladata, az üzemeltetõ a telkeken elhelyezett tisztító idomoktól kiindulva a
közterületen jelentkezõ mûszaki gondok, dugulások elhárításáért felel. Felhívta a figyelmet, hogy a magánterületen megvalósuló csatornarendszer ki-

Gittegylet, grund, füvészkert
110 éves A Pál utcai fiúk
110 évvel ezelõtt, 1907-ben jelent
meg Molnár Ferenc igazi világkarriert
befutott ifjúsági regénye, „A Pál utcai
fiúk”. Ennek kapcsán interaktív vándorkiállítás indult útjára a tavalyi évben, mely novemberben megérkezett
városunk könyvtárába is. Az „Egy legendás regény születésérõl és világáról” címû tárlat tablóin nyomon
követhetõ volt a híres regény születése, helyszínei, utóélete, a grund világa
pedig illusztrációk, tárgyi relikviák által
elevenedett meg.
Ehhez kapcsolódóan november 20-án
dr. Fûzfa Balázs irodalomtörténész volt
a könyvtár vendége, aki délután a diákságot varázsolta el hangulatos, ismeretbõvítõ és elmélyítõ elõadásával,
este pedig a felnõttek számára elevenedett meg a grund, a Füvészkert és a
Pál utcai fiúk világa. Az igazi irodalmi
élményt nyújtó elõadásban az irodalomtörténész a regény népszerûségét
taglalva elmondta: bonyolult tartalmakról szól, de egyszerû, érthetõ
nyelven, és olyan módon keresi örök
emberi kérdésekre a választ, hogy azt
a gyerekek is megértik, sõt igazi olvasmányélménnyé tud válni számukra. „Nem utolsósorban pedig azért
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fontos A Pál utcai fiúk, és azért van jó
helyen a magyar közoktatásban, mert
egy-két évre meg tudja õrizni a gyerekeknek azt a hitét, hogy irodalom
nélkül lehet élni, csak nem érdemes”
– mondta el dr. Fûzfa Balázs.
A könyv sikerének talán legnagyobb

titka pedig az, hogy a történet hívószavai – a hûség, a kitartás, a felelõsség, a kötelesség és az egymás

építését a szabályoknak megfelelõen
jó mûszaki színvonalon végeztessék el
a háztulajdonosok a késõbbi problémák megelõzése miatt.
Amennyiben a felhasználók elmulasztanák a rákötés bejelentését, akkor
akár 100 ezer forintos bírságot is kockáztatnak. A bejelentéskor fontos megadni az aktuális vízóra-állást is, hiszen
a csatornadíjat a elfogyasztott ivóvíz
mennyiségébõl számolja ki a szolgáltató. Az elsõ számlákat a próbaüzem
lezárását követõen 2019. februártól
várhatják majd a lakók. Amennyiben a
hálózat üzembe helyezése után 90
nappal sem köt rá valaki az elkészült
csatornahálózatra, úgy talajterhelési díjat köteles fizetni.
A hozzászólások elsõsorban az utak állapotát és a csatorna beruházás miatt
megbontott úttestek rendbehozatalát
érintették.
»LA

iránti elkötelezõdés – ma éppoly lényeges és érvényes fogalmak, mint
Molnár Ferenc idejében.
A közkedvelt regényt világszerte 35
nyelvre fordították le, Olaszországban
és Brazíliában kötelezõ, Lengyelországban és Japánban ajánlott olvasmány az iskolákban. Külföldi népszerûségének oka az elõadó szerint abban keresendõ, hogy nyelvtõl, életkortól függetlenül a benne felmerülõ
problémák, úgymint: becsület, szeretet, megértés, önfeláldozás, szerény-

ség minden nyelven, minden kultúra
számára mindig aktuális. »REINER ANITA
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» OKTATÁS

Nyílt nap az Eötvösben

2018. november 7-én Nyílt napon vártuk a pályaválasztás elõtt álló 8. osztályos tanulókat és szüleiket. A tagintéz-

mény képzési kínálatával több helyszínen ismerkedhettek az érdeklõdõk.
A köszöntõt követõen az iskolai kisfilm

Ismét Kicsi Szaki Program
Az idei tanévben ismét vendégül láttuk
a Celldömölki Városi Általános Iskola,
az Alsósági Tagiskola, valamint a Szent
Benedek Katolikus Általános Iskola 8.
osztályos diákjait a Kicsi Szaki Program
keretén belül.
Az elsõ találkozóra 2018. október 17én került sor, amikor a tagintézményünkben oktatott szakmákat, eszközöket, egyes munkafolyamatokat (informatikai rendszerüzemeltetõ, vendéglátásszervezõ, irodai titkár, asztalos, ipari gépész, cukrász és pék) inter-

aktív foglalkozások keretében ismertettük meg a pályaválasztás elõtt álló
tanulókkal.
A vendéglátésszervezõ szakma iránt
érdeklõdõket a terítés rejtelmeibe kalauzoltuk, szalvétát hajtogattak, kvíz
kérdésekre válaszoltak. Az asztalos-jelöltek telefontartót barkácsoltak, a pék
és cukrász szakmával ismerkedõk kelt
tésztából brióst és kalácsot készítettek,
az „ipari gépészek” sípot csináltak, az
informatikai rendszerüzemeltetõ képzéssel ismerkedõk hálózati ismereteket
szerezhettek, valamint a programozha-

segítségével felelevenítettük szakmakínálatunkat, majd részletes tájékoztató következett a szakgimnáziumi, valamint a szakközépiskolai képzés által
kínált lehetõségekrõl, a gyakorlati képzésrõl, a felvételi eljárásról. Ezután egy
képes összeállítás segítségével idéztük
fel az iskolai diákélet eseményeit.
A tájékoztató után a tanulók és szüleik
az egyes szakmákat bemutató standoknál további információkat kaphattak a képzésekrõl. Süteményt kóstolhattak, fa- és gépipari eszközöket próbálhattak ki, mozgásba hozhatták a
LEGO robotot. Ezt követõen a tanmûhelyegységekben fedezhették fel az
iskolánk által kínált lehetõségeket.
A tagintézmény vezetése köszönetét
fejezi ki a rendezvény elõkészületeiben, lebonyolításában és utómunkálataiban részt vevõ diákoknak és pedagógusoknak.
Köszönjük az érdeklõdést! Sok szeretettel várjuk leendõ tanulóinkat!
»SOÓS ANDREA TAGINTÉZMÉNY-VEZETÕ
tó robotot is kipróbálhatták. Az ügyvitel
ágazat iránt érdeklõdõknek röviden bemutattuk az irodai titkár szakképesítést. Majd a tanulók meghívót szerkesztettek, szituációkat értelmeztek a
telefonhasználat szabályairól, illemtani
tesztet töltöttek ki, nem nyelvi jeleket
mutattak be szituációs feladatok segítségével.
A foglalkozások végén a készített termékeket természetesen mindenki hazavihette. Összességében tartalmasan,
jó hangulatban telt a Kicsi Szaki-délután.
Köszönjük az aktív részvételt!
»BURJÁNNÉ BODÓ IMOLA
SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETÕ

Opera-nagykövet, családi nap és koszorúkötés a Szent Benedek iskolában
Az elmúlt évek hagyományainak megfelelõen idén is megrendezte családi
napját a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola. A november 24-én zajlott
esemény ismét gazdag és változatos
programot tartogatott gyermek és
szülõ számára egyaránt.
A nap zenés ráhangolódással vette kezdetét a templomi ifjúsági zenekar részvételével, majd az irodalmi színpadosok
adtak elõ egy rövid mûsort.
Míg a felnõttek különbözõ elõadásokon
vettek részt, addig a kisebb és nagyobb
gyerekeket külön kézmûves foglalkozás
várta, az idei év újdonságaként öt helyszínen. A családi nap sokrétû programjában az intézmény minden évben

igyekszik olyan vendégelõadókat megszólítani, akik a mindennapi életet
érintõ komoly kérdésekre keresik a választ. Idén két, családokkal foglalkozó
házaspár volt a vendég: Bogdányi Mária
és Gábor családtrénerek, akik „Merre tovább a valóság és a virtuális világ között” címmel az internet kihívásairól beszéltek.
A másik házaspár Krúdy Tamás, a Nõk
Lapja vezetõszerkesztõje és felesége
Zsófia volt, akik „Önzéstõl az
önátadásig” címmel tartottak elõadást,
saját házasságukon, családi életükön, Istennel való kapcsolatukon, hitéletükön
keresztül adva hiteles tanúságtételt a
résztvevõk számára.
November 21-én Wendler Attila opera-

énekes, az opera nagykövete, immár
második alkalommal tartott elõadást a
Szent Benedek Katolikus Iskolában.
Ezúttal Wolfgang Amadeus Mozart:
Varázsfuvola címû mûvének részletei
kerültek bemutatásra, melynek során a
lerövidített, de hangulatos mesemondást operajelenetek vetítése varázsolta valódi zenei élménnyé a hatodikos
diákok számára.
November 30-án rendezte meg az iskola a hagyományos, szülõkkel, tanárokkal együtt közösen zajló adventi
koszorúkötést, melyet követõen Németh Zoltán plébános megáldotta az
iskola új, korszerûen felszerelt informatikatermét.
»REINER ANITA
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Értesítés
Értesítem a tisztelt Lakosságot, hogy munkarendváltozás
miatt a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje az ünnepek körüli idõszakban az alábbiak szerint módosul:
2018. december 20. (csütörtök) MUNKANAP. Ügyfélfogadás: 8.00–12.00.
2018. december 21. (péntek)
MUNKANAP. Ügyfélfogadás: nincs.
2018. december 24. (hétfõ)
A HIVATAL ZÁRVA TART.
2018. december 25-26.
(kedd–szerda) KARÁCSONY
A HIVATAL ZÁRVA TART.
2018. december 27 (csütörtök) MUNKANAP. Ügyfélfogadás: 8.00–12.00 és 13.00–16.00.
2018. december 28. (péntek)
MUNKANAP
ÜGYFÉLFOGADÁS: nincs.
2018. december 31. (hétfõ)
A HIVATAL ZÁRVA TART.
2019. január 01. (kedd) ÚJÉV
A HIVATAL ZÁRVA TART.
A hónap egyéb napjain az ügyfélfogadás a megszokott
rend szerint történik. Köszönjük megértésüket!
Tisztelettel:
»FARKAS GÁBOR
JEGYZÕ
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Értesítés a Koptik Odó utca piactéri szakaszának burkolatfelújításáról
Tisztelt Lakosok, Autó- és Ingatlantulajdonosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Koptik Odó
utca dr. Géfin Lajos tértõl a református
templom melletti útkeresztezõdésig tartó szakaszának útburkolatfelújítására,
zöldterület- és térrekonstrukciójára vonatkozóan 2018. november 27-én megtörtént a munkaterület átadás-átvételi
eljárása. A munkálatok az idõjárás függvényében várhatóan 2019 januárjában
kezdõdnek.
A kivitelezõ cég neve, címe, képviselõje: Bauterc-Prizma Kft., 8800 Nagykanizsa, Ady u. 50., Horváth Roland építésvezetõ.
A mûszaki ellenõr cég neve, címe, képviselõje: Vasi Dolomit Kft., 9700 Szombathely, Széll K. u. 14., Szücs Gábor
mûszaki ellenõr.
A munkálatok kivitelezése a meglévõ,
elavult csapadékvíz-csatorna cseréjével
kezdõdik meg. A csapadékcsatorna cse-

réjét a kivitelezõ cég szakaszosan, munkaterület-lehatárolással végzi. Az idõjárás függvényében a piac területen aszfalt és térkõ burkolatok kivitelezésére,
parkolóhelyek kialakítására, utcabútorok,
közlekedési táblák kihelyezésére, zöldterületek rekonstrukciójára kerül sor. A
munkálatok végzése alatt a gépkocsik
közlekedése csak korlátozott módon
vagy idõszakosan lesz lehetséges. A napi munkavégzés várhatóan 7–17 óra
között, hétfõtõl szombatig történik, a
gyorsabb befejezés érdekében. Ezen
idõ alatt gépjármûvel a közlekedés a
technológiai folyamatok függvényében
nem mindig lesz lehetséges, akár 24
óra idõtartamig sem. Kérjük a tisztelt
autótulajdonosokat, hogy a kivitelezéssel érintett területeken az építés ideje
alatt ne parkoljanak, ezzel is segítve a
mielõbbi befejezést, illetve aki teheti,
gépjármûvével éjszaka parkoljon az

építési terület határán kívül, ezzel is elkerülve a véletlen sérüléseket mind a
gépjármûveken, mind a frissen épített
szerkezetekben. Az építési területre
történõ behajtás saját felelõsséggel
történik. A hulladék elszállítását alkalmanként az utca végérõl tudják megoldani. A kivitelezés a terveknek megfelelõen történik, attól eltérni a kivitelezõnek nem áll módjában. Ezzel kapcsolatos kérdéseikre az építésvezetõ
vagy az önkormányzat mûszaki ellenõre ad tájékoztatást. A beruházás elõreláthatóan négy hónapig tart, addig
kérjük türelmüket, megértésüket az
esetleges kényelmetlenségekért.
Az építési munkák miatti esetleges
kellemetlenségért elõre is szíves elnézésüket kérjük. Segítõ közremûködésüket megköszönve,
»FEHÉR LÁSZLÓ
CELLDÖMÖLKI VÁROS POLGÁRMESTERE

Katolikus iskolák vers- és mesemondó versenye
Több év kihagyás után november 19-én
ismét vers- és mesemondóversenyt
szervezett a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola az egyházmegye katolikus
iskoláinak diákjai számára. Az eseményre Jánosházáról, Sárvárról, Zalaegerszegrõl és Kõszegrõl is érkeztek 1-8. évfolyamig diákok, hogy tanúságot tegyenek a

vers, illetve mese iránti rajongásukról.
A több száz embert megszólító Szent
László- és a Márton Áron emlékév után
2018-at Mátyás király emlékévnek
nyilvánította a nemzetpolitikai államtitkárság.
Ennek tükrében, Hunyadi Mátyás királlyá választásának 560., születésének

575. érvfordulójához kapcsolódóan lett
meghirdetve az idei évben a Szombathelyi Egyházmegye katolikus iskoláinak vers- és mesemondó versenye. A
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár galériáján összegyûlt szavalókat és kísérõiket a Szent Benedek
Katolikus Általános Iskola munkaközösségének vezetõje, Lendvay Istvánné
köszöntötte, aki elmondta, hogy mindannyiunk közös érdeke, hogy a nyelv
kifejezõereje, szépsége és színessége
ne fakuljon, hanem gyarapodjék.
A verseny felvezetõjében a szent benedekesek irodalmi színpadának mûsorát
láthatták a résztvevõk, akik ezt követõen kategóriákra osztva mondták el
szavalataikat a zsûri elõtt.
Az alsósoknak az emlékévhez kapcsolódóan egy-egy Mátyás királyról szóló
mesével kellett készülniük, míg a felsõsöknek egy kötelezõ, illetve egy szabadon választott verset kellett megtanulniuk.
A változatos elõadásmódokban elhangzott szavalatokat követõen a zsûri értékelte a hallottakat. Helyi vonatkozásban, a versenyen induló Szent Benedek iskolások közül díjazásban részesült Hajba Zoé (1. oszt.), Harmath Bence (2. oszt.), Busa Letti (3. oszt.), Bende Zsóka (6. oszt.) valamint Sarlós
Amina (8. oszt.).
»B-VZS
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Bajnoki mérkõzések
NB II.
CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS III. – Mohácsi TE 12 : 6
Iván Csaba 4, Markó András 3, dr. Németh Gábor 2, Bakonyi Bertalan 1,
Iván Csaba-Markó András, dr. Németh
Gábor-Bakonyi Bertalan párosok.
A jobb játékerõt képviselõ csapatunknak nem okozott gondot a gyõzelem megszerzése.
Bonyhádi Vasas SC – CVSE-SWIETELSKY
JUFA HOTELS III. 9 : 9
Iván Csaba 4, Lukács Balázs 2, Bakonyi
Bertalan 2, Iván Csaba – Bakonyi Bertalan páros.
A tartalékos csapatunknak jó eredmény
a döntetlen a Bonyhád otthonában.
Dunaújvárosi ASE I. – CVSE-SWIETELSKY
JUFA HOTELS III. 6 : 12
Markó András 4, Iván Csaba 3, Teket
Attila 3, Bakonyi Bertalan 1, Markó
András - Iván Csaba páros.
Csapatunk végig a kezében tartotta a
mérkõzést, és megérdemelten nyert.

Állampolgársági eskü

NB III.
Ajkai Bányász SK – CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS V. 10 : 8
Teket Attila 3, Szabó Ferenc 2, Tamás
László 2, Teket Attila – Szabó Ferenc
páros.
A legjobbját, Ölbei Pétert nélkülözõ
együttesünk csak megszorítani tudta a
listavezetõt.
CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS IV. – Ajkai Bányász SK 5 : 13
Harkály Bálint 2, Máthé Gyula 1, Jakus
Tamás 1, Harkály Bálint – Máthé Gyula
páros.
Nem volt esély a listavezetõ ellen.
CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS V. – EVO
ASE I. Zalaegerszeg 14 : 4
Lukács Balázs 4, Tamás László 4, Szabó
Ferenc 3, Csupor Máté 2, Szabó Ferenc –
Tamás László páros.
A zalaiak csak három játékossal tudtak
eljönni, így sima hazai gyõzelem született.
»LF

Köszönetnyilvánítás
A Ligeti Óvoda Munkáját Segítõ
Alapítvány megköszöni felajánlását
mindazoknak, akik 2017. évi adójuk
1%-ával Alapítványunk munkáját támogatta. A felajánlott 128.194 Ft-ot
fejlesztõ játékok vásárlására fordítjuk.
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A jövõ évben is szervez táborozást a
balatonrendesi üdülõtáborban Celldömölk Város Önkormányzata a celldömölki általános iskolások (3–8.
osztályosok) számára. A táborozásra
pályázati ûrlap kitöltésével lehet jelentkezni. A pályázati kiírást és az
ûrlapot az iskolák segítségével juttatta el az önkormányzat a családok
számára, de átvehetõ a Celldömölki
Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán is. A pályázatokat 2019. január 10-ig lehet leadni az iskolákban:
a Celldömölki Városi Általános Iskolában Szabóné Tulok Katalin pedagógusnál, a Celldömölki Városi Általános Iskola Alsósági tagiskolájában
Rosta Zsolt pedagógusnál, a Szent
Benedek Katolikus Általános Iskolában az iskola titkárságán. A beérkezett pályázatokat az önkormányzat 2019. február 28-ig bírálja el, a a
döntésrõl 2019. március 15-iag postai úton értesíti a pályázókat.

Meghívó hangversenyre
„Karácsony van… örüljetek emberek,
földre szállt a szeretet…”
Tisztelettel várunk minden érdeklõdõt, 2018. december 17-én, hétfõn du. 17.30-kor az Ádám Jenõ Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola Kamaratermébe Karácsonyi Hangversenyünkre, közremûködnek az iskola tanulói, tanárai.

Állampolgársági esküt tett Fehér László
polgármester elõtt november 27-én
Kerekes Lajos, aki az erdélyi, Brassó megyei Krizbáról települt át Celldömölkre.
Az állampolgárságot igazoló okmányt
családja körében vette át, Kerekes
Csaba alsósági evangélikus lelkész és felesége vett részt a fogadalomtétel ünnepélyes percein. Lajos bácsi 1937-ben
született, az elmúlt évben költözött
Celldömölkre fiához, aki kilenc éve szolgál az alsósági gyülekezetben.

Táborozás

A koncert hangulata kísérje Önöket
Advent hátralévõ napjaiban. Kívánunk Önöknek, szeretteik körében
eltöltendõ áldott Karácsonyt és
egészséget hozó, békés, boldog újesztendõt.
»ÁDÁM JENÕ ZENEI
ALAPFOKÚ MÛVÉSZETI
ISKOLA TANTESTÜLETE

Pályaorientációs napok az általános iskolákban
A helyi és a Celldömölk környéki általános iskolák október hónapban az intézményükben szervezett Pályaorientációs
napjukra invitáltak bennünket. Október
1-jén a bobai Reményik Sándor
Evangélikus Általános Iskola és
Mûvészeti Iskolában, október 11-én a
CVÁI Alsósági Tagiskolájában, október
26-án a Kemenesmagasi Általános
Iskolában tettünk eleget a meghívásnak. A 7. és 8. osztályos tanulóknak interaktív foglalkozások keretében mutattuk be iskolánkat, a szakmakínálatunkat, a gyakorlati képzést. Az órák
második részében a különbözõ szakmákhoz kapcsolódó eszközökkel, folyamatokkal ismerkedhettek a diákok játékos formában. Kvíz feladatokat oldottak meg, összegyûjtötték a szakmák

jellemzõit, puzzle-t raktak ki. A foglalkozások vidám hangulatban teltek.
Köszönjük a meghívást!
»SOÓS ANDREA
INTÉZMÉNYVEZETÕ

Meghívó
2018. december 28-án (pénteken)
16.00 órakor Tündérkert daloló, téli
ébredõ címmel H. Szabó Andrea
mûsora a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár gyermekkönyvtárában. Mûsor: már ismert és
új dalok, versek és mondókák néptánccal kiegészítve.
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Képzõmûvészeti pályázat Vasarely nyomában
2018. november 26-án nyílt meg a
Victor Vasarely kiállítás a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár Móritz Galériáján. A tárlat december 5-ig
volt látogatható.
A kiállítás sikerét és látogatottságát
megítélve elmondható, hogy Vasarely
egyértelmûen tarolt az ifjúság körében. Közel 850 iskolás és középiskolás
látogatott el a kiállításra ez alatt az
egy hónap alatt. A 20. század op-art
mestere megmozgatta a kemenesaljai
fiatalok gondolatvilágát és számos kis
eszmecsere zajlott egy-egy tárlatlátogatás alkalmával. Vasarely szavaival
élve utazás volt a „planetáris folklórban.” A kiállítás elsõ napjaiban képzõmûvészeti pályázatot hirdetett általános és középiskolásoknak a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár „Vasarely nyomában – játék
a geometriával” címmel. A szép számmal beérkezett op-art mûvek értékelésére 2018. december 4-én került
sor, a KMKK elõcsarnokában kiállított
alkotások elõtt. Tulok Gabriella, a Polgármesteri Hivatal kulturális és oktatási szakreferense valamint Németh
Katalin, a KMKK munkatársa díjazásban részesítette alsó tagozat kategóriában a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola 4. osztályos kis diákjait: 1.
helyezést ért el Tóth Sára, 2. helyezést
ért el Faragó Fruzsina, 3. helyezést ért
el Simon Kristóf. Az 5.-6. osztályos kategória nyertesei: 1. helyezett lett
Mesterházy Ivett és Vekszli Virág 6.
osztályos tanulók CVÁI, 2. helyezett
lett Molnár Szofi 6. osztályos tanuló a
Szent Benedek Katolikus Általános
Iskolából, 3. lett Smidéliusz Anna 6/A
osztályos tanuló a szombathelyi Neumann János Általános Iskolából. Különdíj kategóriában szintén ajándékban részesült Károlyi Kamilla 5. osztály
a jánosházi Szent Imre Általános Iskola
tanulója és Tompa Arnold 6. osztály
Ostffyasszonyfa Petõfi Sándor Általános Iskola diákja. A 7.-8. osztályos ka-
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tegória nyertesei: 1. helyezett Kiss
Laura 7. osztályos tanuló a Celldömölki
Városi Általános Iskola Alsósági Tagiskolájából, 2. helyezett Németh Anasztázia 8. osztály Kemenesmagasi Általános Iskola, 3. helyezett Németh
Valentina 8. osztály Jánosháza Szent

Imre Általános Iskola. Különdíjban részesült Kozma Petra 8. osztály CVÁI és
Török Martin 8. osztály Kemenesmagasi Általános Iskola. Középiskolások
kategóriájában 1. helyezett lett Döme
Réka 12/A celldömölki Berzsenyi Dániel gimnázium tanulója, 2. helyezést
ért el Varga Frida 10/B Celldömölk

Berzsenyi Dániel Gimnázium, 3. helyezett lett Somogyi Tamás 10/B Berzsenyi Dániel Gimnázium. Különdíjban részesült Mesteri Anna 10/A osztályos
tanuló szintén a celldömölki Berzsenyi
Dániel Gimnáziumból. A Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár köszöni az általános iskolák és a középiskolák igazgatóinak, tanárainak és a
diákoknak, hogy hozzájárultak a Vasarely kiállítás sikeréhez.
»NÉMETH KATALIN
KMKK MUNKATÁRSA
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Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok
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