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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!
PB-gázpalack, Cornetto Soft fagylalt,
kávé- és forró csoki különlegességek!
Vállalkozóknak, õstermelõknek és mezõgazdászoknak szóló kedvezményeinkért
érdeklõdjön az alábbi elérhetõségeken:

Telefon: +36 70/341-2804
e-mail: celltank@cellkabel.hu
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Új csarnokot kaptak az asztaliteniszezõk
Május utolsó napján csarnokavatással
vette kezdetét a celldömölki sporthétvége. A háromnapos rendezvénysorozat nyitóeseménye az asztaliteniszezõk
új otthonának átadása volt.
A kezdés elõtt néhány perccel már
megtelt a két lelátó, a sportkedvelõ
közönség mellett sportvezetõk, egykori
játékosok és az asztalitenisz sport világbajnokai várták érdeklõdve az új
csarnok avatóját. Elsõként dr. Nátrán
Roland, a Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöke lépett a mikrofonhoz, köszöntõjében köszönetet mondott Celldömölk városának, az MLSZ-nek és a
magyar kormánynak egyaránt. Kiemelte, hogy egy ilyen nagyszabású projekt
hogy az általa irányított cég milyen
jelentõs támogatásokat nyújtott már
korábban is városunk sport és szociális
szférájában. A köszöntõk sorát Fehér
László, városunk polgármestere zárta,
aki rövid visszaemlékezés után, megköszönte mindenkinek a segítségét, el-

csak komoly összefogással valósulhatott meg. Az 506 nappal ezelõtti
alapkõletétel után egy új, modern csarnok nõtt ki az egykori betonos kézilabda-pálya helyén, és ez a komplexum
fontos helyszíne lehet a nyugat-magyarországi asztalitenisz életnek. Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság
sportigazgatója elõször a 40 évvel ezelõtt világbajnoki címet nyerõ Gergely–

Jónyer–Klampár hármast méltatta, beszédében példaként állította õket a
mai ifjúság elé. A sportvezetõ elmondta, hogy a sport érték, és minden alkalommal nagy öröm számára, ha egy új,
a fejlõdést segítõ létesítményt adhat
át. A sportigazgató után Prof. Dr. Gadányi Károly, a Vas Megyei Labdarúgó
Szövetség elnöke kapott szót, és bevezetõjében kedves szavakkal köszöntötte Celldömölk lakosságát, mint elmondta, otthon érzi magát városunkban. Kifejtette, hogy a sport hatalmas
erõ, és külön örömét fejezte ki, hogy
az asztaliteniszezõkkel együtt, a labdarúgók is korszerûbb körülmények közé
kerültek, új öltözõket, vizes blokkokat
kaptak, továbbá folyamatban van a lelátó felújítása is. Ágh Péter országgyûlési képviselõ az asztalitenisz sport nehézségeirõl és szépségeirõl beszélt, továbbá a Celldömölkön eddig véghez
vitt sportfejlesztéseket vette számba.
Az újonnan átadott csarnok névadó
szponzora, az Opal Szolgáltató Zrt, a céget Brjeska Gábor vezérigazgató képviselte. Elsõ mondatait õ is a phenjani világbajnokokhoz intézte, majd rátért,

mondta, milyen sok munka volt abban,
hogy ez a nagyszabású beruházás
megvalósulhasson. A városvezetõ kifejtette, hogy a csarnok fontos helyszíne
lesz régiónk pingpongos életének. A
nyitóbeszédeket követõen a történelmi
egyházak képviselõi szentelték meg az
épületet, majd Celldömölk város nevében elismeréseket adtak át a projekt
megvalósításában részt vevõk munkáját megköszönve. A megnyitó végén
minden jelenlévõ a világbajnok trió által dedikált labdával gazdagodhatott.
Másnap rögtön rangos eseménynek
adott otthont az Opal-csarnok, hisz
szombaton és vasárnap itt rendezték a
férfi és nõi extraliga négyes döntõit.
»CSUKA LÁSZLÓ
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Európai Parlament tagjainak választása – Celldömölki kitekintés
Celldömölkön a korábbi választáshoz
hasonlóan kilenc szavazókörben adhatták le szavazataikat a választópolgárok.
A szavazás minden szavazókörben 6
órakor zökkenõmentesen megkezdõdött, és rendkívüli esemény nélkül zajlott egészen a 19 óráig, a szavazóhelyiségek zárásáig.
Városunkban már a 15 órai jelentésnél
meghaladta a résztvevõk száma a korábbi, 2014. évi Európai Parlament tagjainak választásán összesen szavazók
létszámát, a részvételi arány a nap végére elérte a 45%-ot, ami 3912 szavazatot jelentett.
A leadott szavazatok 99,5% érvényes
volt, amely megoszlása a grafikonon
láthatóan alakult
A Szavazatszámláló Bizottságok és a
Helyi Választási iroda tagjainak ezúton
is köszönetemet fejezem ki választások
sikeres és törvényes lebonyolítása érdekében kifejtett lelkiismeretes munkájukért.
»FARKAS GÁBOR JEGYZÕ
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

Napirend utáni felszólalás 2019. 05. 27-én
Tisztelt Ház!
Engedjék meg, hogy itt az Ország Házában is köszönetet mondjak mindenkinek, aki május 26-án elment és szavazott az európai parlamenti választáson.
Örvendetes, hogy választókerületemben, a Vas 2-es számú egyéni körzetben
is sokan érezték át a voksolás fontosságát és véleményt nyilvánítottak. Megtisztelõ, hogy közülük több tízezren tüntették ki a Fideszt a bizalmukkal, ezzel
kimutatták, hogy olyan képviselõket
akarnak, akik nem Brüszszel érdekeit
képviselik Magyarországon, hanem Magyarország érdekeit Brüsszelben. ÉszakVas megyében összességében a vasárnapi számok alapján több mint 63 százalékos támogatást értünk el. A választókerület hetven falujában és a városokban: Bükön, Celldömölkön, Csepregen,
Sárváron, Kõszegen, Répcelakon és Vépen is kiemelkedõ eredmények születettek. Minden szavazatot köszönünk, amelyek megerõsítették a Kormányt és így
hozzájárulnak a nemzeti érdek hatékony
képviseletéhez.
Vas megye történelmére tekintve azt
láthatjuk, hogy az itt élõk mindig fontosnak tartották a kiállást a nemzetünk biztonsága, a keresztény értékek és kultú-
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ránk védelme, a közösséget adó családok megerõsítése mellett. Gondoljunk
csak Kõszeg ostromára, Jurisich Miklósra.
Jussanak eszünkbe a sárvári Nádasdyak
küzdelmei, a celldömölki bencések értékõrzése. Ne felejtsük el Sárvár és KisCell elsõ választott országgyûlési képviselõjét, Batthyány Lajos mártír miniszterelnököt. Az elõttünk járók öröksége
az, hogy védjük a nemzeti érdekeket és
azokat az alapokat, amelyeken a kultúránk nyugszik. Feladatunk, hogy mindezt
bõvítsük és tovább adjuk az utánunk
következõ nemzedékeknek. A tegnapi
választással ehhez a hivatásunkhoz is
hozzá tudtunk járulni, amiért hálával tartozunk a választópolgároknak.
A választás lebonyolítása kapcsán köszönet jár mindazoknak, akik a technikai hátteret biztosították, ahogy a szavazóköri bizottsági tagoknak és az aktivistáknak is. Jómagam nagyon büszke
vagyok a kampánycsapatomra, amely
óriási energiával dolgozott a gyõzelemért. Szabadidejükben, tanulás vagy
éppen munka után dolgoztak közös
céljainkért, aminek meg is lett az eredménye. Köszönet érte!
Tisztelt Ház!
Az európai parlamenti választás sikere

arra is ösztönöz minket, hogy alázattal,
de nagy szorgalommal tovább folytassuk munkánkat az ország szolgálatában.
A cél továbbra is az, hogy Hazánk, benne választókerületem, Észak-Vas megye
hetvenhét települése is lépésrõl lépésre
elõrébb jusson. Ezért dolgozunk az emberekkel együttmûködve a jövõben is!
»ÁGH PÉTER
ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ

Anyakönyvi hírek
Celldömölk Születés: Fekete András
és Kovács Eszter fia: Milán, Bali
Ferenc és Deé Ildikó Valéria leánya:
Flóra, Nagy Ádám és Kõhalmi Nikoletta Dina fia: Marcell. Halálozás:
Füzfa János, Kolompár Józsefné sz.
Kolompár Erzsébet Piroska.
Kenyeri Születés: Horváth Viktor és
Molnár Alexandra leánya: Lilla.
Köcsk Halálozás: Jánosi Árpád.
Ostffyasszonyfa Halálozás: Tóth
Dénesné sz. Balázs Ida. Szergény
Halálozás: Nagy Lászlóné sz. Léránth
Jolán.
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Beszámolók az elmúlt év munkájáról
Beszámolókat hallgatott meg az önkormányzat képviselõ-testülete a május
28-i soros ülésén. A város közbiztonságáról épp úgy szó volt, mint a gazdasági társaságok beszámolójáról.

Dr. Tiborcz János rendõr dandártábornok,
rendõrségi fõtanácsos, a Vas Megyei
Rendõr-fõkapitányság vezetõje és dr.
Palkó Andrea rendõr alezredes, rendõrségi fõtanácsos, a Celldömölki Rendõrkapitányság vezetõje voltak a vendégek
a képviselõ-testületi ülésnek, és számoltak be a Celldömölki Rendõrkapitányság
illetékességi területének közbiztonsági
helyzetérõl. Kiemelték, hogy 2018-ban
2017-hez képest 27,8%-kal kevesebb,
összesen 273 regisztrált bûncselekmény
volt, azonban nõtt a nyomozáseredményességi mutató. A részletes adatokat és
grafikonokat tartalmazó beszámoló a
város honlapján, www.celldomolk.hu
(önkormányzat/testületi ülések) olvasható.
Beszámoltak a teljesen vagy részben önkormányzati tulajdonú gazdasági társa-

ságok is a 2018. évi teljesítésükrõl. A
Vulkán fürdõt mûködtetõ Vulkán Gyógyés Élményfürdõ Kft., az Új Kemenesalját
kiadó és a TV-Cell városi televíziót
mûködtetõ Celldömölki Média Nonprofit
Közhasznú Kft., a hulladékszolgáltatást
végzõ Celli HUKE Hulladékkezelési Nonprofit Kft., valamint a Kemenes Szolgáltató Kft. száz százalékban önkormányzati tulajdonú társaság, míg a
távhõszolgáltatást végzõ Cellenergo Kft.ben 51 százalék részt tulajdonol a város
(49 százalékot a Veolia Magyarország
Zrt. tulajdonol). A képviselõ-testület elfogadta a cégek 2018. évre vonatkozó
gazdasági beszámolóját, valamint az ez
évre szóló üzleti tervüket.
Április végén íratták be a szülõk a
Celldömölki Városi Óvodába a gyermekeket, a beiratkozásról is tájékoztatást kapott a testület. A városi óvoda
három tagóvodájában összesen 13 csoport mûködik. A következõ tanévben a
tavalyinál több, 74 városi óvodás kezdi
meg az iskolát, helyettük 72 új gyermeket írattak be. Így jelenlegi adatok

szerint 316 óvodása van a városi ovinak, azonban a létszám bizonyára változik még, hiszen biztosan lesznek, akiket késõbb íratnak be, akár azért, mert
éppen a nevelési év közben költöznek
városunkba.
Engedélyezi a várost vezetõ grémium,
hogy a Kemenes Vulkánpark foglalkoztatotti létszáma bõvüljön. Söptei Eszter
igazgató az álláshelyre muzeológus
végzettségû szakembert szeretne felvenni, ami lehetõvé tenné, hogy az intézmény múzeumi besoroláshoz jusson.
Foglalkoztak a képviselõk a Kisfaludy
utca forgalmi rendjével is. Az utca jelenlegi forgalmi rendje szerint a Magy
Sándor tér felõl a Szentháromság tér
felé zsákutca, ennek megfelelõen a
visszajövetel érdekében a kétirányú
forgalmat fenn kell tartani. Az egyik oldalon tilos a megállás, amit az utcában
lakók szeretnének módosíttatni, hogy a
közlekedés könnyebb legyen. A képviselõk javasolták, forgalomtechnikai
szakemberrel vizsgáltassák meg a lehetõséget, hogy a forgalom a szentháromság tér irányába egyirányú módon
kinyitásra kerüljön. A témára az augusztusi ülésen térnek vissza.
»ÚK

Zökkenõmentesen kerékpározhatunk Celldömölk–Alsóság között
Városunkban nagyon népszerû a kerékpározás. Bár a celldömölkiek a biciklizésre elsõsorban nem sporttevékenységként, hanem a közlekedés egyik
gyors és praktikus formájaként tekintenek. Leginkább az alsósági városrész lakói használják a mindennapokban a kerékpárt, mert így gyorsabban tudnak
bejutni Celldömölkre, ahol aztán intézik
mindennapos ügyes-bajos dolgaikat.
Ezért is vált égetõvé, hogy a hosszú
évek alatt keletkezett sok úthibát kijavítsák a kerékpárúton. A régi útfelület
amortizációja miatt teljes hosszában
aszfaltot terítettek mindkét közlekedési
irányban az útra. Ezzel kapcsolatosan
Karádi Mihályt, a Városfejlesztési és
Költségvetési Bizottság elnökét szólaltattuk meg:
– A kerékpárút két oldala másfél kilométer hosszú, a tavalyi költségvetésbe
betervezte a képviselõ-testület, és elmondhatjuk, hogy mindenki egyöntetûen elfogadta ezt a javaslatot. A tervezett költség nagyjából 15 millió forint volt, örülünk annak, hogy még
idén sikerült kiviteleznünk.
»Milyen jellegû munkákat kellett elvégezni?
– Az összes bukkanót le kellett gyalulni,
és az út egy teljesen új aszfaltréteget
kapott. Az ilyen projekteknél szükséges

hosszas közbeszerzési eljárás és a csapadékos idõjárás nagyban hátráltatták
a munkálatok megkezdését.

Fehér László polgármester az elõzményekrõl beszélt:
– 2018-ban az önkormányzat a költségvetést úgy tervezte, hogy beleférjen a
kerékpárút-felújítás is. A lefolytatott
közbeszerzési eljárás szerint ennek tavaly õsszel el kellett volna készülnie, de
akkor is közbeszólt az idõjárás: korán
jött a fagy, ezért új idõpontot jelöltünk
meg, úgy terveztük, hogy húsvétra elkészülnek a felújítással. Húsvéttól folyamatosan készítették elõ a területet, a
monszunszerû esõzések miatt azonban
négyhetes csúszással tudták csak megkezdeni a tényleges munkálatokat.
»Többen említették, hogy keskeny ez
az út…
– Ugyanazt az útalapot készítették el,
mint ami korábban volt, csak mellette
most elkészült a murvás rész is, ezáltal
optikailag talán keskenyebbnek tûnik.
A kerékpárút szélessége másfél méter.
Az alsóságiak nagy számban használják
a két városrészt összekötõ kerékpárutat az év majd’ minden szakában, különösképpen tavasszal, nyáron illetve
õsszel. A kerékpárral közlekedõknek

fontos útvonal ez a külsõ területekrõl a
városközpontba, illetve a városközpontból a Vulkán fürdõ, a Vulkánpark,
vagy a Ság hegy felé közlekedve. Kovács Zoltán, alsósági részönkormányzat-vezetõ is ezt erõsítette meg:
– Örülök, hogy minõségi munka készült.
A két településrész között kerékpárral
közlekedõk ezentúl zökkenõ-, akadály-,
tócsamentesen használhatják a kerékpárutat mindkét irányba. Az út elkészültével kényelmesebbé, komfortosabbá
válik a kerékpárt napi szinten használók
élete.
Évekkel ezelőtt, még Erdélyi Antal képviselõtársammal határoztuk el, hogy beemeljük a beruházások közé a kerékpárút felújítását, és tavaly az alsóságiak
nyomására be is került a közútfejlesztõ
programunkba, benyújtottuk, és szerencsére sikerült megvalósítanunk.
Az önkormányzat távlati tervei között
szerepel egy Alsóság-Izsákfa között
létesítendõ kerékpárút kiépítése. Az elmúlt idõszakban ez már bekerült egy, a
határtól a Balaton irányába létesülõ kerékpárút-rendszer koncepciójába, forráshiány miatt azonban nem valósulhat
meg. Az önkormányzat keresi a lehetõségeket, hogy erre a beruházásra is
pályázati támogatást szerezzen.
»LA
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Jubiláló Soltis fesztivál
A Soltis Lajos Színház május 22. és 26.
között 10. alkalommal rendezte meg a
névadója nevével fémjelzett Országos
Színházi Találkozót. A színház a jubileumhoz méltóan gazdag programsorozattal várta az érdeklõdõket.
A négynapos fesztivál hivatalos megnyitóján köszöntõt mondott Majthényi
László, a Vas Megyei Közgyûlés elnöke,
aki a kezdetektõl fogva elkötelezett híve és támogatója a színház ezen rendezvényének. A közgyûlési elnök elismeréssel szólt a Soltis színház küldetésszerûen végzett munkájáról, majd
Fehér László polgármester nyitotta
meg a színházi találkozót, aki felidézte
a Soltis színház városunkba kerülését,
és azóta is töretlen lelkesedéssel végzett munkáját, mellyel nagymértékben
hozzájárulnak Celldömölk kulturális
életének magas színvonalához.
A fesztivál célja a találkozás, az egymástól való tanulás, egymás fejlõdésének
nyomon követése. A találkozó négy
napja alatt hat helyszínen 13 csapat 16
produkcióját láthatta a közönség. A
programban a progresszívebb szemléletû független elõadások mellett helyet
kapott zenés szórakoztató, bábszínházi,
és színházi nevelési elõadás egyaránt. A
bemutatott elõadásokat szabadon látogatható szakmai beszélgetések kísérték,
emellett idén egy színházi worskhop keretében is lehetõség nyílt az egymással
való szakmai találkozásra.

A fesztivál elsõ napját a k2 Színház
„Rinocéroszok – avagy a diákcsíny enciklopédiája” címû színházi nevelési
elõadás nyitotta meg, majd a RÉV Színház mutatta be a „146 nap” címû produkcióját, az este folyamán pedig még
egy felnõtt bábelõadásként aposztrofált monodrámát („Ideje a meghalásnak”), és a Vaskakas Bábszínház „Akvárium” címû elõadását tekinthették
meg az érdeklõdõk.
A második napon két házigazda produkció volt porondon, így a Nagy Zsuzsi
rendezte „Jancsi és Juliska”, valamint a
Nagy Péter rendezte „Mielõtt meghaltál” címû bemutató került közönség
elé. Ezeken kívül egy színházi nevelési
elõadást, és egy független színházi
fesztivál fõdíjat elnyert, koprodukcióban
készült monodrámát, a „Pillangó”-t láthatta a közönség. A Soltis Lajos Színház
számára kiemelten fontos a helyi fiatalok bevonása a kulturális programokba,

Gyereknap a Vulkán fürdõn
A gyereknapot világszerte mindenhol
ünneplik. A legtöbb környezõ országban június elsején köszöntik a kicsiket,
Magyarországon viszont 1950 óta május utolsó vasárnapján tartják a gyermeknapot.
Celldömölkön a Vulkán Gyógy- és
Élményfürdõben évek óta hagyomány
már, hogy ez alkalomból gyermeknapi
programokkal kedveskednek a kicsiknek. Idén május 26-ra esett ez a nap,
ami többféle szórakozási lehetõséget
kínált a celli fürdõben. A gyerekek kerékpáros ügyességi versenyre nevezhettek be a délelõtt folyamán, majd a
délutáni órákban ugrálóvárban és játszóházban kapcsolódhattak ki a
fürdõzések között. Aki a víz alatti programot választotta, annak lehetõsége
volt búvárkodásra, késõbb pedig a helyi tûzoltók jóvoltából tûzoltóautóba is
beengedést nyertek a gyerekek. A
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programok mellett a fürdõ szolgáltatá-

ezért idén nagy hangsúlyt helyeztek a
diákoknak szóló elõadásokra. A találkozó kísérõrendezvénye a „SLOSZT DIÁK”
volt, mely az általános és középiskolás
diákok számára ajánlott elõadásokat
foglalta magába, a celldömölki diákok
ezeken ingyenesen vehettek részt.
A fesztivál harmadik napján az elsõ
ilyen jellegû a Karol Wojtyla Társulat
„Líra és epika” címû elõadása volt,
melyre a város általános iskoláiból érkezett a gyerekközönség, akiket Tulok
Gabriella kulturális szakreferens köszöntött. A nap folyamán még három
elõadás zajlott, melyek közt a soltisos
„Liliomfi”, a Trainingspot Társulat: „Helyettem élsz” címû darabja, valamint a
pécsi Escargo Hajója társulat elõadása
is helyet kapott, melynek alapjául
Bartók Béla A kékszakállú herceg vára
címû operája szolgált. A szombati napot szintén a Trainingspot Társulat indította „Kötmese” címû darabjával, mely
jótékonysági elõadásként funkcionált.
Visszatérõ vendégnek számít a Kb35
Inárcs közösségi színházi mûhely, akik
„A tökéletességen innen” címû elõadást mutatták be, valamint Formanek
Csaba „magányos” közösségi színházi
alkotó, aki a „Hádész – Látomások az
Alvilágból” címû monodrámájával zárta
a találkozót. A fesztivál kuriózumának
számított egy különleges színházi élmény, a „TestOdüsszeia” címet viselõ
kalandtúra és érintésterápia az utolsó
nap folyamán. Az ötnapos találkozó
szakmai workshoppal, eredményhirdetéssel zárult.
»REINER ANITA
sait is élvezhették a kicsik, melyhez
ezen a vasárnapon kora nyárias hõmérsékletû idõjárás szolgált.
»B-VZS
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» RENDEZVÉNY

A dömölki városrész kétnapos rendezvénye
Az alsósági városrész tavaszi napjai
után két héttel a dömölki városrész tavaszi nagyrendezvénye is lezajlott. A
hagyományos Dömölki Napok június 1jén, és 2-án került megrendezésre a
dömölki romtemplom, illetve az evangélikus templom környékén.
A kétnapos rendezvénysorozat mint
mindig, idén is minden korosztály számára kínált érdekes programot. Az elsõ
nap délutánján kétszer indult el a Celli
Szétpillantó kisvonat, hogy a mûvelõdési központ elõl a romtemplomhoz
szállítsa a közönséget.
Kora délután elstartolt a „Dömölki fakanál” fõzõverseny is, és míg a bográcsokban készültek a finom étkek, addig
a romtemplom melletti zöldterületen
szabadtéri programok várták a gyerekeket. Volt ugrálóvár és óriáscsúszda,
lovacskázás, játszó-kuckó, arcfestés,
kézmûves foglalkozás, népi játékok.
Mindezek mellett érdekességképpen
lehetõség nyílt íjászkodásra a Ság hegy
Íjász és Hagyományõrzõ Egyesület vezetésével, valamint tûzoltó, mentõ és
polgárõr autók bemutatója is várta az
érdeklõdõket. A fõzõverseny elstartolásával párhuzamosan a Dömölki Napok
kulturális programja is kezdetét vette,

melynek keretében elsõként a Soltis
Lajos Színház vidám, zenés darabját, „A
cigányt” tekinthették meg a romtemplomhoz kilátogatók.
A színházi elõadást követõen a „Sláger
kavalkád” címû zenei kalandozásban
Kovács Kinga, Szabó Áron és Geiger
Nikolett énekesek szórakoztatták a közönséget, majd továbbutazva a muzsika világában Kapui Gyula és szaxofonja
varázsolt nosztalgikus hangulatot.
Közben a fõzõverseny eredményhirdetése is lezajlott, a díjakat Fehér László
polgármester és Söptei Józsefné alpolgármester adta át a gyõztes csapatoknak. A megosztott elsõ helyezést a tûzoltók csapata, valamint Orbán Bence és
csapata érdemelte ki, megosztott második helyezést kapott a Roma Önkormányzat, valamint a polgárõrök csapata, különdíjban részesültek az Együtt
Celldömölk Városért Egyesület fõzõi,
valamint a mentõsök csapata. Az esti
programban a „Dömölki mulatós” ígért
kellemes kikapcsolódást a jelenlevõknek. A zenés összeállításban olyan
énekeseknek tapsolhatott a közönség,
mint Magyar Rózsa, Sihell Vanessza és
Morvai Dani.
A Dömölki Napok forgataga vasárnap
délután folytatódott várostörténeti felvonulással. A posta elõtti térrõl Koptik
apát (dr. Temesi Zsolt, a Soltis Lajos

„Nyíljunk ki mi is, mint a pünkösdi rózsa”
Meghívó az Országos Kulturális Fesztiválra
A Vas Megyei Mozgássérültek Celldömölki Csoportja 2019. június 08án (szombaton) 9.00 órai kezdettel rendezi meg az Országos ART
Kulturális Fesztivált a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtárban.A rendezvény házigazdája Fehér László, Celldömölk

város polgármestere, a Cselekvõ
Összefogással Celldömölkért Egyesület elnöke.
A belépés ingyenes.
„Erõs vagyok! De néha nekem is
szükségem van arra, hogy valaki
megfogja a kezem és azt mondja,
minden rendben lesz.“

Színház színésze) indította útjára a menetet, miután a soltisos társulat színészei érdekes anekdotába ágyazva jelenítették meg Celldömölk megalapításának történetét. Aztán a felvonulók
sora végighaladva a Széchenyi utcán
az evangélikus templom parkjába érkezett meg a templomkerti piknikre,
ahol az Együtt Celldömölk Városért
Egyesület kínálatában ételek, italok
kóstolója zajlott. A program további részében történelmi táncházba lehetett
bekapcsolódni, az Ádám Jenõ Zenei
Alapfokú Mûvészeti Iskola pedagógusaiból verbuválódott reneszánsz zenekarának régizene kíséretében. A táncház program után a Városi Óvoda
Alsósági Tagóvodájának óvodásai adtak

táncos mûsort, majd megérkezett az
operettmûfaj két jeles és méltán népszerû képviselõje: Zsadon Andrea és
Szolnoki Tibor, akik jól ismert dallamokkal kalauzolták el hallgatóságukat
az operettek sokszínû világába. A kétnapos dömölki rendezvény záróakkordjaként a Cello Molto Együttes koncertje
volt hallható az evangélikus templomban. A csellókvartett egyebek között
Bach, Händel, Csajkovszkij mûveket
szólaltatott meg, de reneszánsz régizene, tangó és koráldallam is felcsendült
hangszereiken. A hangverseny adományai az evangélikus templom felújítását támogatják.
»REINER ANITA
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Elõadás a Honismereti Munkaközösségben
A Honismereti Munkaközösség minden
évben foglalkozik településünk fontos
eseményeivel, évfordulóival és anyagi
fejlõdésével. Legutóbb, 2019. május 23án Szemenyei László, a munkaközösség
tagja tartott tájékoztatót a városunkban
az 1960-as, 70-es években épített, az
Ifjúsági Szövetség által szervezett társasház építési akcióval kapcsolatban.

bathelyen. Az Ifjúsági Szövetség ebben
az idõben felmérte, hogy van-e lehetõség a városunkban társasházépítésre.
Celldömölk volt az egyetlen városi
nagyközség az országban, ahol elindult
a kezdeményezés, és rögtön az elsõ
idõszakban a volt edzõpálya mellett, a
Mikes utcában épült meg az elsõ
nyolclakásos, majd egy négylakásos
épület.
Mivel az igény nem szûnt meg, kaposvári tervek alapján elõször csak 12 lakásra volt jelentkezõ, mely hamar 24re, illetve 36-ra bõvült. Az Ifjúság téren
ekkor épült meg a református templom melletti hosszú ház. Késõbb, rövid
idõ után a már megépült 12 lakásos
kockaház mögött létesült három, társasház építésû épület. A lakásépítéseknek az OTP volt az egyetlen banki támogatója, és voltak olyan építtetetõk
is, akik vállalati, vagy pedagóguskölcsönnel, vissza nem térítendõ támogatással tudtak nekilátni lakáskérdésük
megoldásának. A bankok 25 évre adtak hitelt, az elsõ két évben 2%-os, a
továbbiakban 5%-os kamatra. Az
építtetõk 30-35 ezer forintos kezdõtõkével lettek jogosultak építkezni. Jellemzõ volt, hogy viszonylag enyhe,
300-400 Ft-os havi törlesztõ összeget
kellett fizetni. A kivitelezéseket a TANÉP Építõipari cég, valamint a Celldömölki Építõ KTSZ végezte. Feltétlenül

érdemes megemlíteni az OTP részérõl
Tóth Antal hivatalvezetõt, és Molnár
István banktisztviselõt, akik lelkes támogatói voltak az akciónak. Ábrahám
Ferenc az Építõ KTSZ elnöke szinte sajátjaként kezelte az ügy támogatását.
Sok probléma adódott az építési anyagok beszerzésével. Ezeket a problémákat gondos utánajárással, a gyártó cégekkel való közvetlen kapcsolattal el
lehetett intézni. Lelkes támogatói voltak az akciónak az államigazgatási vezetõk, Szabó Ferenc tanácselnök, Dala
József járási vezetõ, akik látták, hogy a
városkép kialakításának fontos részét
képezik ezek a lakások. Öröm számunkra, hogy 118 ezer és 140 ezer forint körüli összegben már lakáshoz jutottak a fiatalok. Mintegy 140 lakás
épült fel városunkban ezen akció keretében. Voltak, akik a lakáseladások révén már esetleg nagyobb lakást tudtak
építeni, de a többség ma is ezekben a
lakásokban él. Sajnos már sokan elhaláloztak a lakók közül. Az Ifjúsági
Szövetség a 70-es évek elsõ felében
már nem foglalkozott a lakások építésével, mert a banki szervek ezt magukra vállalták.
Tájékoztatásul: ha a mai árakat figyelembe vesszük, (egy m2 lakás építése a
300 ezer forintot meghaladja) akkor a
142 lakás értéke mintegy 12 milliárd
forintot tesz ki.
»REINER ANITA

Hangszersimogató a zeneiskolában

zenetanulás népszerûsítése, hiszen hamarosan véget ér egy újabb tanév,
kezdõdik a beiratkozás a zeneiskolában
a következõ nevelési évre. Az intézményben a tanévzáró idõpontja június
12-e, a szülõk ezt megelõzõen is folyamatosan írattathatják be a növendékeket a 2019/2020-as tanévre.
»B-VZS

Köztudott, hogy Nemesdömölk, Pórdömölk és Kiscell összeépítése 1906-tól
kezdõdõen az 50-es évekig tehetõ. Míg
Alsóság 1950-ben, Izsákfa a közelmúltban lett része városunknak. 1945 elõtt a
városra nem volt jellemzõ, hogy nagyobb számú bérlakások épüljenek, néhány pedagógus szolgálati lakás, a MÁVtelep és a Bánya-telep jelenthette az állami építkezéseket. 1945 után fõ cél volt
a háborús veszteségek megszûntetése,
a városközpont rendbetétele.
Állami lakásként a Kossuth utcai kávéház helyén épült új lakás, valamint az
1958-ban átadott áruház mellett a Sági
utcában. 1958-ban épült a gimnázium
is, ami mellett négy pedagóguslakást
is létesítettek. A 60-as évek elején a
Csokonai utcában épültek az állami
gazdasági szolgálati lakások, és megindult a nagyobb mértékû családi házépítés is. Más nagyobb városokban elindult az ifjúsági lakásépítési akció, például Kaposváron, Tatabányán, Szom-

Nagycsoportos óvodásokat és alsó tagozatos kisiskolásokat hívogatott május utolsó hetében az Ádám Jenõ Zenei
Alapfokú Mûvészeti Iskola.
A hangversenyen túlmutatva a mese
nyelvén, játékos formában juttatták el
a hangszerek hangjait a gyerekekhez a
zeneiskola tanárai azon a nyílt napon,
mely „Hangszersimogatóként” csalogatta a kicsiket az intézménybe. A zeneiskola évek óta szervez hangszerbemutatókat az alsós korosztály számára,
hogy a gyerekek megismerjék a hangszerek világát és részesei legyenek a
zene születésének. A foglalkozás során
a gyerekek elõször egy hangszeres
mesét láthattak a zenész pedagógusok
elõadásában, ami nem hagyta az
érdeklõdésüket lankadni, hiszen folyamatosan bevonták õket a történetbe,
ezáltal nemcsak a mese, hanem a zene birodalmába is. A kedvcsináló bemutatót követõen ki is próbálhatták az

8

intézmény hangszerparkját a fiatal látogatók, köztük a fa- és rézfúvósokat,
billentyûs, vonós illetve ütõs hangszereket, ezáltal segítve õket a hangszerválasztásban. A program célja a zene
népszerûsítésén túl természetesen a
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» OKTATÁS

Celliek Erdélyben
A Celldömölki Városi Általános Iskola
diákjai és pedagógusai nagy izgalommal vártuk az április 23-ai indulást. A
Határtalanul! program erdélyi kirándulására prezentációkkal, kiselõadásokkal, kutatómunkával készültünk.
Kíváncsiak voltunk, merre kalauzol
majd bennünket Attila, az idegenvezetõnk, akivel Nagyváradon találkoztunk. Nagyváradon elõször a Püspöki
Székesegyházat tekintettük meg. Megtudtuk, hogy a legnagyobb barokk
templom Romániában. A várban sok
érdekességet hallottunk többek között
a kínzóeszközökrõl, majd elsétáltunk a
Fekete Sas Épületegyütteshez. Az épületben egykor színház és bálterem, kaszinó és irodák is mûködtek. Mihai
Viteazul szobráról kiderült, hogy elrontotta az alkotó, mert a ló mind a négy
lába a földön van. A Szent László templom, az Állami Színház lenyûgözõ épületei után láthattuk Ady Endre kedvenc
cukrászdáját, beülhettünk a Holnap társaság tagjai mellé. A szoborcsoport fontos tájékozódási pont volt a szabadfoglalkozás alatt. Nagyvárad megismerése
után elfoglaltuk szállásunkat, és megbeszéltük az elsõ nap élményeit.
A második napon kiadós reggelit követõen Nagyváradról Torockó felé vettük az irányt. A Királyhágón gyönyörködhettünk a csodás kilátásban. Körösfõn Kalotaszeg leglátványosabb református templomában a festett fakazettás mennyezet mindenkit lenyûgözött.
A településen fejet hajtottunk Vasvári
Pál emlékmûvénél, majd szabadidõnket a fõutcán töltöttük, ahol a hosszú
kirakodóvásáron népmûvészeti termékek között válogathattunk. Kolozsvár
történelmi óvárosában található a legtöbb nevezetes látnivaló. Mátyás királyunkat ábrázoló szoborcsoport Fadrusz
János alkotása. A Fõtéren tett sétát
követõen ellátogattunk a Farkas utcai
református templomba, ahol Attila énekelt nekünk. A templom elõtt álló
Sárkányölõ Szent György-szobor a Kolozsvári testvérek munkája. Elsétáltunk
a szép neoklasszicista épületben mûködõ Babes-Bolyai Tudományegyetemhez, majd utunkat a Házsongárdi temetõben folytattuk. Az ott nyugvó jeles
személyek síremlékei közül tisztelegtünk Dsida Jenõ és Apáczai Csere János
emléke elõtt. A mozgalmas nap fáradalmait szálláshelyünkön, a Székelykõ
és az Ordaskõ védelmében fekvõ kis
„ékszerdobozban”, Torockón pihentük
ki. Attilától megtudtuk, hogy Torockón

a Székelykõ miatt úgy tûnik, hogy kétszer kel fel és nyugszik le a nap. Harmadik napunk túrával indult. Torockószentgyörgy várának romjaihoz vezetett utunk. Megtudtuk, hogy a vár pusztulását a Habsburg császári ház fegyveresei okozták, akik Nagyenyed városát
is feldúlták. Kellemesen fáradtan indultunk tovább Nagyenyedre és Gyulafehérvárra. A Maros jobb partján fekvõ
Nagyenyeden a Bethlen Gábor Református Kollégiumnál megemlékeztünk
híres tanáraira és diákjaira. A gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyház Erdély legjelentõsebb román kori épülete. A magyar történelemben komoly
szerepet játszó templomban nyugszik
Hunyadi János. Tiszteletünk jeleként koszorút helyeztünk el a sírnál. Visszatérve Torockóra meglátogattuk a Szent
Teréz Alapítvány Böjte Csaba által támogatott helyi központját, beszélgettünk a vezetõvel, gyerekekkel. Az élménydús nap végén finom kürtõskalácsot, lekvárokat, szörpöket vásárolhattunk, majd a finom vacsora után
megbeszéltük a nap eseményeit.
Szomorúan vettünk búcsút a Székelykõtõl, a csodás tájtól, de utazásunkat
folytatnunk kellett. Vártak ránk még
szép helyek, érdekességek. Rögtön
délelõtt Erdély egyik legismertebb, legnépszerûbb természeti kirándulóhelye, a
Tordai-hasadék kápráztatott el bennünket. A szurdokban tett túraút felejthetetlen élmény mindnyájunknak. Torda másik fõ látványossága, az évszázadok óta
mûködõ sóbánya. A föld alatt nemcsak
sócsodákat, de óriáskereket és csónakázótavat is láthattunk. A bátrabbak ki is
próbálták az óriáskereket. Hosszú út várt
ezt követõen ránk. Nagyszalontai szállá-

sunk a Böjte Csaba atya által alapított
Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekotthonában volt. A szíves vendéglátás
után az ott élõ gyerekekkel beszélgettünk, játszottunk. (Sajnos, fociban jobbak
voltak.) Olyan érzésünk volt, mintha
most érkeztünk volna, és nem olyan,
mintha másnap már indulnánk is haza.
Pedig ez utóbbi történt.
Az Erdélyben töltött napok alatt csodás
idõnk volt. A búcsúzáshoz megérkezett
az esõ is. Szerencsére nem akadályozott bennünket abban, hogy emlékkoszorút helyezzünk el Arany János tiszteletére. A Csonkatoronyban található
Arany János Emlékmúzeumot az Aranyemlékév keretében felújították. A bútorok, személyes tárgyak Arany László
végakaratából kerültek Nagyszalontára. Az interaktív kiállításon Arany János életpályáját követhettük nyomon
játékos feladatokon keresztül.
Attilának a Csonkatorony lábánál köszöntük meg a kedvességét, türelmét,
a sok-sok hasznos és érdekes információt. Õ saját versének sorait osztotta
meg velünk, köszönt el tõlünk. Nagyon
jól éreztük magunkat a kirándulás
alatt. Biztosak vagyunk abban, hogy
visszatérünk még Erdélybe.
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„Nem tárgy, nem élõlény” – Babavilág a galérián
Porcelán és vinylbabák sokasága foglalta el a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár galériáját. A babavilág kiállítás május 31-én nyílt
meg a nagyközönség számára.
„Mert mi a baba? Egy csepp titok.
Nem tárgy, nem élõlény. Kézzelfogható varázslat. A kisgyermek kezében
kulcs, mely megnyitja számára a mesék világát. A felnõtt pedig, aki kitalálja és megteremti, mialatt ezt teszi,
megfürdik az örök ifjúság forrásában.” – vallja Remsey Ágnes babatervezéssel és készítéssel foglalkozó
iparmûvész és író. Ezen vallomás pedig hûen tükrözi a babavilág négy kiállítójának (Helga Huber és Molnárné
Farkas Irén porcelánbaba készítõ, valamint Kátai Valéria és Mórocz Imréné
vinylbaba készítõ mesterek) hitvallását is, akik nagyon sok hazai és nemzetközi díjat nyertek el alkotásaikkal,
melyek zöme látható a most nyílt kiállításon is.
Helga Huber 1997 óta készít porcelánbabákat. Kátai Valéria és Molnárné
Farkas Irén 2006 óta, kettejük mestere Czibuláné Csicsman Erzsébet, esztergomi gyémántkoszorús babakészítõ mester. A negyedik kiállító Kátai
Valéria tanítványa, Mórocz Imréné
pedig 2012-ben ismerkedett meg a
babakészítéssel.
A kiállítás megnyitó kezdetén Némethné Õri Irma olvasott fel részletet
saját, a babákról szóló novellájából,
majd a galériára költöztetett babavilágot Söptei Józsefné alpolgármester
ajánlotta a megjelentek figyelmébe.
Beszédében a nem pusztán játékszer
funkciót betöltõ babák kultúrtörténeti
hátterét, valamint a porcelán és vinylbabák elkészítésének folyamatát
osztotta meg a közönséggel. „A baba
minden ember életében meghatározó szerepet játszik, hatását senki nem
kerülheti el. Látványa mindig szeretetet ébreszt, barátságokat szül. A babáknak két lelkük van, de lehet, hogy
három. Az egyiket készítõje lehelte
belé, a másikat a kislány, aki játszott
vele, a harmadikat pedig a gyûjtõ, aki
szereti és megbecsüli.
Felvetõdik a kérdés, hogy játéknak
tekinthetõk-e az itt kiállított babák,
vagy a gyûjtõk számára készültek inkább. Az itt látható babavilág ezt a
kettõsséget tükrözi, hiszen láthatunk
gyerekkézbe való tündérbabákat, és
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szinte élethû játékokat is, mindezek
mellett pedig bababõrbe bújtatott filozofikus üzenetet hordozó alkotásokat is.”

A tárlat egy hónapig, június 28-ig várja az érdeklõdõket a mûvelõdési központ galériáján.
»REINER ANITA
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Harmadik helyen végeztek asztaliteniszezõink
BVSC Zugló – CVSE-Swietelsky Jufa Hotels 5-5, asztalitenisz extraliga rájátszás, elõdöntõ mérkõzés
Páros: Jakab, Molnár – Fazekas, Kriston
3:0 (2, 5, 9) A celli párosnak ezúttal
sem sikerült a jó kezdés, simán nyertek
a fõvárosiak. (1-0)
Egyéni, 1. kör: András – Kriston 3-1 (-8,
10, 5, 8) Kriston az elsõ szettben még
jól tartotta magát, de a folytatásban a
BVSC fiatalja simán legyõzte õt. (2-0),
Molnár – Szita 2-3 (-9, 8, 8, -6, -9)
Szoros, fordulatos meccset vívott a két
játékos, Szita a fontos pillanatokban
jobban koncentrált. (2-1) Jakab – Fazekas 1-3 (7, -10, -7, -10) Fazekas nagyon magabiztosan játszott, megérdemelten szerezte meg a celliek második
gyõzelmét. (2-2).
2. kör: András – Szita 3-0 (4, 9, 8) Szita
meglepõen sima vereséget szenvedett. Fejben nem tudta felvenni a versenyt ellenfelével. (3-2). Jakab – Kriston 3-1 (-9, 5, 7, 5) Jakab kissé álmosan kezdett, de a második szettben
összeszedte magát, és onnantól már
nem engedte ki a kezébõl a gyõzelmet. (4-2). Molnár – Fazekas 2-3 (4,
-6, 8, -7, 9) Fazekas most is remekelt,
hiába tett meg mindent Molnár, nem
tudta megverni a rutinos cellit. (4-3).
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3. kör: Jakab – Szita 3-2 (-6, 2, 9, -6, 9)
Jakab koncentráltabb volt, kevesebb hibát vétett, mint Szita. (5-3)
HED-Land Mezõberény SE – CVSE-Swietelsy Jufa Hotels 3-6, asztalitenisz extraliga rájátszás, bronzmérkõzés
Páros: Vajda, Sebestyén – Fazekas, Szita 3:2 (-8, 6, 7, -8, 9). Sok hibával játszott a celli kettõs, megérdemelt
mezõberényi siker született. (1-0).
Egyéni, 1. kör: Sebestyén – Kriston 3:2
(9, 9, -8, -11, 9). Sebestyén remekül
játszott, Kriston csak megszorítani tudta
(2-0). Szabó – Fazekas 0:3 (-10, -5, -5).
Fazekas nagyon összeszedett volt, magabiztosan játszott. (2-1). Vajda – Szita
3:0 (4, 9, 7). Szita sokat hibázott. (3-1).
2. kör: Sebestyén – Fazekas 2:3 (-4, 4, 4, 6, -8). Sebestyén nagyot küzdött, de
Fazekas ezúttal is legyõzhetetlennek
bizonyult. (3-2). Vajda – Kriston 0:3 (-6,
-4, -5). Kriston simán nyert. (3-3).
Szabó – Szita 1:3 (11, -4, -10, -3) Szita
jobban akarta a sikert. (3-4). Vajda –
Fazekas 1:3 (-2, 8, -6, -7). Ha nem is
könnyen, de magabiztosan nyert a celli. (3-5). Sebestyén – Szita 1:3 (9, -6, 6, -9). Szita tét nélküli meccsen nyert.
(3-6).
Az alapszakaszt 3. helyen záró Celldömölk csak gyõzelemmel juthatott

volna a fináléba, de az elõdöntõben a
BVSC túl nagy falatnak bizonyult Fazekasék számára. A párost ezúttal sem sikerült megnyerni, sem szombaton,
sem a vasárnapi bronzmeccsen. A fõvárosiak ellen Szita formán kívül játszott, egyedül Fazekas hozta a tõle elvártat. A mezõberényiek ellen nehezen
lendültek játékba a celliek, de a végére
érvényesült a papírforma, és a dobogó
harmadik fokára állhatott fel Klampár
Tibor legénysége.
A férfiaknál BVSC – Pécs döntõt rendeztek, melyet a fõvárosi gárda nyert 6-4re. A nõknél a Szekszárd és a Budaörs
csatázott az aranyért, 5-5 lett a végeredmény, s mivel az alapszakaszban a
Szekszárd végzett elõbbre, a tolnai
együttes lett a bajnok.
Végeredmény:
Férfi:
1. BVSC Zugló,
2. PTE PEAC Kalo-Méh,
3. CVSE-Swietelsky Jufa Hotels,
4. HED-LAND Mezõberény.
Nõk:
1. Szekszárd AC
2. Budaörs,
3. Budapesti Erdért SE
4. Statisztika.
»CSUKA LÁSZLÓ
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Celldömölkön az ipari parkban, õrzött telephelyen 320 m2-es
csarnok/raktár és iroda helyiségek kiadók.
Érdeklõdni: 06/20 9328895
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KIADJA a Celldömölki Média Közhasznú Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • FELELÕS KIADÓ: Celldömölki
Média Közhasznú Kft. • FELELÕS SZERKESZTÔ: Dr. Györéné Losoncz Andrea • SZERKESZTÔSÉG: Dummel Ottó,
Farkas Gábor, Giczi Sándor, Gyuricza Imre, Káldos Gyula (nívódíjas), Reiner Anita, Takács Mária,
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AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok
95-ös benzin
Gázolaj

Tankoljon jó minõséget jó áron!
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Fa-Gyula

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

Laminált padlót
Fa-Gyulától!
A nálunk vásárolt laminált padlóhoz:
Laminált szegõléc:
2 mm-es alátét habfólia:

423 Ft/fm helyett 0 Ft
180 Ft/m2 helyett 0 Ft

Az ön megtakarítása 603 Ft/m2.
A legújabb színeket kínáljuk, azonnal vihetõ raktárról.

Szuper árak csak a készlet erejéig!
Extra erõs 10 mm-es Roseberg tölgy rusztikus: 3290 helyett 3188 Ft/m2

Extra erõs 10 mm-es Naturál tölgy klasszikus:
Extra ajánlatunk: 8 mm-es Szépia parketta:
Az elegáns 7 mm-es Grönland tölgy: 2690 helyett
A „retro” 8 mm-es Vintage tölgy:
2890 helyett
A vadító 8 mm-es Vadtölgy:
2990 helyett
A legújabb 7 mm-es Római tölgy:
2790 helyett
A különleges 8 mm-es Fekete tölgy
A ragyogó 8 mm-es Holland tölgy:
2990 helyett
A világos Oregon tölgy 8 mm-es:
2990 helyett

3290
2690
2590
2690
2878
2590
2990
2790
2890

Ft/m2
Ft/ m2
Ft/ m2
Ft/ m2
Ft/ m2
Ft/ m2
Ft/ m2
Ft/ m2
Ft/m2

Valamint további 10-12 szín raktáron.
(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.
Hatalmas készlet, alacsony árak.

