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TANKOLJON MINDIG OLCSÓBBAN!
A Kolozsvári úti üzemanyagkúton 95-ös, E 85-ös benzin és diesel
üzemanyagok valamint autógáz LPG egész évben kedvezményes áron!
2011-ben is szeretettel állunk minden gépjárműtulajdonos rendelkezésére,
gépjárműveik kedvezményes üzemanyag-ellátása érdekében!

Balogh Zsolt vállalkozó és munkatársai.
Celldömölk, Kolozsvár úti üzemanyagkút
Nyitva: hétfôtôl vasárnapig 6.00–21.00

 SHOP szolgáltatások
 Online telefontöltés
 Autópálya-matrica eladás
 Bankkártyás fizetés
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Felavatták a teret, megszentelték az új kenyeret
nap alkalmából Celldömölk Városért Érdemérmet kapott Döbörhegyi Ferencné, dr. Emih Ákos, Gulyás Gábor, Lang
Zoltánné és Szalai Csabáné. Celldömölk
Városért Érdemérmet kapott továbbá
Balogh Zsolt, Rada Károly, Molnár Sándor, Nagy Péter plébános és Németh
Béláné. Celldömölk Városért Emléklapot kapott dr. Nagy Ildikó, Horváth Csabáné, Süle Nándor, Lindner Ádám és
Vargáné Bodor Katalin. Kemenesaljáért
Érdemérem kitüntetésben részesült
Molnár Gábor, Ôri Józsefné, Kiss Balázs
Celldömölkrõl, Bertáné Dörnyei Judit
Jánosházáról, Buti Károlyné Vönöckrõl,
Sellyei Gáborné Egyházashetyérõl, Somogyi Kálmánné Kemenessömjénbõl,
Szalay Károlyné Kemenespálfáról, Boros Ferenc Nemeskocsból és Cseledi
Jenõ Kemenesmihályfáról.
»LOSONCZ ANDREA
KOVÁCS FERENC, FEHÉR LÁSZLÓ ÉS KISS PÉTER ÁTVÁGJA A SZALAGOT

Szent Istvánra emlékeztünk nemzeti
ünnepünkön, augusztus 20-án. Az ünnepség a Himnusszal kezdõdött, majd
a Kemenesalja Néptánccsoport adta
elõ Magyarország címû táncfantáziáját.
Ezután Fehér László polgármester üdvözölte a megjelenteket és mondta el
ünnepi beszédét, melyben párhuzamot
vont a Szent István-i életmû és a jelen
között: – Vajon képesek vagyunk-e felismerni a kihívásokat, és összefogással
tudjuk-e kezelni azokat? Ezután kitért
arra is, hogy a jelenkor egyik kihívása
a város számára az építkezés. A városban 2011 az építkezések éve. A megújult teret illetõen az egykori agóra jelentõségét emelte ki, mint a találkozások helyszínét. Ma is fontosak a terek,
ahol az emberek találkozhatnak egymással. A 390 millió forintos beruházás
megvalósításának lehetõségéért köszönetet mondott Kiss Péter országgyûlési képviselõnek, Celldömölk díszpolgárának, Szabó Lajosnak, Kovács Ferencnek, dr. Ipkovich Györgynek, Nemény Andrásnak, és mindazoknak, akik
segítették a munkálatokat.
Kovács Ferenc országgyûlési képviselõ,
Vas Megye Közgyûlésének elnöke beszédében feltette a kérdést: – Milyen
alapokat tett le Szent István, hogy képes volt túlélni a történelmi tragédiákat is? Majd történeti áttekintést adott
a Szent István-i örökségrõl.
Kiss Péter országgyûlési képviselõ kiemelte: – A Szent István-i örökséget sza-

bad országban lehet csak megélni.
Ezután a történelmi egyházak képviselõi megszentelték illetve megáldották a teret és az új kenyeret.
Ezt követõen Fehér László polgármester kitüntetéseket adott át. Pedagógusnap alkalmából Celldömölk Városért Érdemérmet kapott Farkas Éva, Horváth
Györgyi, Horváth Lászlóné, Rosta Zsolt
és Zámbó Ferencné. A Semmelweiss-

A KITÜNTETETTEK EGY CSOPORTJA

Megkezdõdhettek a II. ütem munkálatai is
2011. augusztus 10-én írta alá Fehér
László polgármester és Kiss Sándor, a
Swietelsky Magyarország Kft. Északdunántúli Fõmérnöksége képviseletében a celldömölki városrehabilitációs
program keretében azt a szerzõdést,
mely lehetõvé teszi a Szentháromság
és a Hollóssy Jusztinián terek rekonstrukcióját. A beruházás értéke közel
150 millió forint.
Celldömölk Város Önkormányzata a
NYDOP pályázatán nyert mintegy 540
millió forintot a városközpont megújítására. A beruházás alapkövének ünnepélyes letétele 2010. november 23án volt, az elsõ ütem ünnepélyes avatása 2011. augusztus 20-án, idõközben pedig, a szerzõdéskötést követõen megkezdõdtek a második
ütem munkálatai is. A projekt révén
újították fel a Dr. Géfin teret, a Sági
úti–Ifjúság téri csapadékvízelvezetõ-

rendszert, a közvilágítást, majd alakítottak ki parkolókat, útcsatlakozásokat
illetve utakat. A második ütemben
újítják fel a Szentháromság tér parkját,
melynek következtében a díszburkolatos tér szélére padok kerülnek, a
park szélén lévõ járdák megszûnnek,
ennek következtében az átmenõ gyalogosforgalom a sétatérre terelõdik. A
tér másik pólusát a tervezett új
szökõkút alkotja majd. A tér három oldalán koros platánfákból álló fasor a
felújítás során megmarad, a nyugati
oldalon kiegészítésül új fasor létesül.
A Hollóssy Jusztinián téren a teret szegélyezõ platánsorok megmaradnak. A
templom két hosszoldala mentén új,
bazalt kockakõ burkolatú járdák épülnek. A templom eddig megvilágítatlan
hátsó része is díszvilágítást kap majd.
A munkálatok várható befejezési ideje 2011. október vége.
»LA
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Az iskolaösszevonás során felmerült
kérdésekrôl tárgyaltak a döntéshozók

Megújult a Városi
Általános Iskola

Rendkívüli ülést tartott Celldömölk
Város Képviselõ-testülete 2011. augusztus 4-én, csütörtökön. Az eseményen négy elõterjesztés ügyében született döntés.
Elsõként az újonnan alapított Berzsenyi
Dániel Gimnázium és Szakképzõ Iskolával kapcsolatos kérdések kerültek terítékre. Az iskolába beírt tanulói létszám
az ülés napján 590 fõ volt, 21 osztályban. A 2010/2011-es tanév végére
nyugdíjazás miatt üresen maradt két
pedagógus álláshely. A testület döntése értelmében az intézmény nem töltheti be a két álláshelyet. E mellett elõírta az iskola számára egy fõ pedagógus
illetve egy fõ technikai alkalmazott létszámleépítését. Az õ számukra az önkormányzati intézményhálózatban jelenleg üres álláshelyet ajánlanak fel.

A Városi Általános Iskola teljes körû felújításának végéhez közeledve bejárást
tartottak az önkormányzat, valamint az
iskola dolgozói augusztus elején.

Ezen kívül a képviselõ-testület engedélyez rendszergazdaként félállású órakedvezményt. Döntés született arról is,
hogy a képviselõ-testület kérje fel a
jegyzõt Celldömölk Város 2011. évi
pénzügyi terve 4. számú mellékletében
a létszámadatok módosítására.
A kettes számú folyóügyben a középiskolák összevonása miatti pénzügyi terv
módosítása szerepelt. A 3. számú folyóügyben egy Deák utcai ingatlannal kapcsolatos, „az önkormányzat tulajdonában lévõ lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek elidegenítésérõl
szóló rendeletének 1. és 2. számú mellékleteinek módosításáról született döntés. A nyílt ülés végén pedig egy beruházási hitel ingatlanfedezetének módosításáról döntött a képviselõ-testület.
»PH

Megújul a Vörösmarty úti óvoda

Celldömölk Város Önkormányzata a tavalyi év során a Nyugat-dunántúli
Regionális Tanácshoz pályázatot adott
be a Vörösmarty úti tagóvoda épületének felújítására. Fehér László polgármester és Káldi Zoltán, a Swietelsky
Vasúttechnika Kft. gazdasági igazgatójának jelenlétében július 18-án került
sor a kivitelezési szerzõdés aláírására.
Az 1979-ben épült intézmény két pályázati konstrukció támogatásával újulhat meg kívül-belül az elkövetkezendõ
idõszakban. A Nyugat-dunántúli Operatív Program, illetve a Környezet és
Energia Operatív Program támogatásával 103 millió forintos összköltségû beruházás révén valósulhat meg a több
mint harmincéves épület korszerûsítése. Fehér László polgármester elmondta, hogy a beruházás magában foglalja
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egy új tornaszoba kialakítását, a homlokzati és tetõ hõszigetelést, a nyílászárók cseréjét, valamint a fûtésrendszer felújítását. Sor kerül továbbá az intézmény akadálymentesítésére és külsõ játszóeszközök beszerzésére. A feladatok között szerepel az épület energiahatékonysági szempontból való
megújítása, a vizesblokk, a csatornarendszer és az elektromos hálózat korszerûsítése. Szeptembertõl a munkálatok ideje alatt a gyermekeket a Városi
Általános Iskola volt eltérõ tantervû
épülete fogadja. Bár a gyermekek elhelyezése ebben az idõszakban a megszokottnál szûkösebb lehet, ugyanakkor
a felújítás után a 21. századnak megfelelõ, korszerû intézménybe térhetnek
vissza az óvodások.
»VAJDA ZSUZSA

A bejáráson Fehér László polgármester
köszöntötte a megjelenteket. Mint elmondta, összevont intézményként nagyobb eséllyel indultak a magasabb
támogatási összeg elnyeréséért, így
már meg lehetett célozni az ötszázmillió forintos támogatást. Az önkormányzat ezt elsõ körben meg is nyerte, ám
közben az Irányító hatóság 65 millió
forinttal csökkentette a támogatási
összeget, így 435 millió forintos uniós
támogatással valósult meg a közel
hétszázmillió forintos beruházás.
Dummel Ottó, a polgármesteri hivatal
mûszaki osztályának vezetõje a megújult épületkomplexumban lezajlott
beruházásokat ismertette, melyek a
következõk: a volt Gáyer iskola felsõs
épületében elkészült a lift, valamint az
akadálymentes, rámpás beközlekedés.
A volt Eötvös alsós épületben eltûnt a
belsõ lépcsõ, és egy külsõ lépcsõház
készült, mely a tornacsarnokot és a leendõ, késõbb megépítendõ tornatermet is szolgálja majd. A harmadik
blokkban a tornacsarnok, illetve a hozzá tartozó vizesblokk és öltözõrendszer
került felújításra. A volt zárdaépület
ún. „nyaktagját” elbontották, kibontásra kerültek az aulák, így tágasabb tér
fogadja a pedagógusokat, gyerekeket.
Az eddigi négy épületet egészíti ki egy
új építmény, mely teljessé teszi a zárt
közlekedést az eddigi épületrészek között. Az ötös számú épület a Széchenyi
utca felõl látható, ennek földszintjén
kapott helyet a központi aula büfével,
könyvtárral. Ennek emeleti szintjén
vannak a nevelõi szobák, illetve az
igazgatói iroda, második emeletén pedig a számítástechnikai központ.
Az összesen 2740 m2 alapterületûre
bõvült létesítményben a mûszaki változásokon kívül egyéb fejlesztések is
történtek, hiszen az összes épületen
nyílászárót cseréltek, megújultak a
burkolatok, a gépészeti és villamos
rendszer, valamint elkészült a homlokzati hõszigetelés is. Ezenkívül a gyengeáramú rendszer is kiépítésre került,
biztonságtechnikai eszközökkel, tûzjelzõ rendszerekkel.
»REINER ANITA

Új Kemenesalja » 2011. 08.26.

» KÖZÉLET

Életre kel a Ság hegy, a látható vulkán
Július 22-én tartották a polgármesteri
hivatal nagytermében a Kemenes
Vulkán Park Projekt nyitórendezvényét.
A rendezvényen Fehér László polgármester köszöntötte a vendégeket: a
többi között Kovács Ferencet, a Vas
Megyei Közgyûlés elnökét; dr. Harangi
Szabolcs egyetemi tanárt, vulkanológust, az ELTE Kõzettan-Geokémiai Tanszék tanszékvezetõjét, a projekt ötletgazdáját; Földes László építészt, a vulkán látogatói központ tervezõjét; dr.
Markovics Tibort, az õrségi Nemzeti
Park igazgatóját és Khaut Andrást, a
Fertõdi Építõ és Szolgáltató Zrt. igazgatóság elnökét.
A köszöntések után a polgármester röviden ismertette a Ság hegy történetét
és kiaknázási lehetõségeit, majd rátért
a projekt tartalmának bemutatására. A
több mint 500 millió forintos összberuházású projektre a Nyugat-dunántúli
Operatív Program keretein belül pályázott az önkormányzat és az Ôrségi
Nemzeti Park közösen, melybõl a város
71 millió, a nemzeti park hatmillió forintos önrészt vállalt.
A résztvevõk közül többen hangsúlyozták, hogy gyakori kritika éri a projektet,
hogy kevés idõ áll rendelkezésre a
megvalósításhoz. Harangi professzor a
vulkanológus szemével láttatta a hegyet. Elmondta, hogy az elmúlt években sokkal inkább a köztudatba került
a vulkáni mûködés hatása. A bányászat
pozitívumát emelte ki: a kõfejtés következtében olyan értékre tettünk
szert, amelybõl kevés van a világon.
Amiben a Ság hegy különbözik a többi
környezõ tûzhányótól, az az, hogy a
kõfejtés következtében feltárult a hegy
belseje. Az elsõ kutatások vezettek oda
bennünket, hogy – remélhetõleg 2015ben – a térség egyik vulkanológiai központja alakuljon ki. Az, hogy ilyen különleges módon tárulnak fel ezek a vulkanológiai jelenségek, adta az ötletet,
hogy a nagyközönség számára is látványosan be lehessen mutatni, hogy mi
rejtõzik egy hegyben. Itt, a Ság hegy
lábánál mindez a modern kor szellemében válik megismerhetõvé.
Dr. Markovics Tibor beszélt a távoli és a
közelmúltról is: a kialakuláshoz szükséges 5 millió évrõl, az erózióról, amelyet
késõbb az ember is gyorsított. Elmond-

ta, hogy a Ság hegy az ország legkorszerûbb kõbányája volt – örömét fejezte ki, hogy a látogatói központon kívül
a múzeum is fennmarad, és továbbra is
mûködni fog.
Az ország második legkisebb tájvédelmi körzeteként komoly múltra tekintünk vissza, hiszen a 70-es évek közepétõl védett ez a terület. Speciális védett területrõl beszélhetünk, hiszen
nem az élõ, hanem a geológiai értékek
jelentik az igazi értéket. Az is egyértelmû, hogy a szomszédos tájvédelmi
körzettel szemben ez egy jelentõsen
átalakított terület, ez teszi lehetõvé,
hogy a vulkáni mûködés elemeit meg
lehessen tekinteni. Amikor Harangi professzor megkeresett az elképzeléssel,
hogy fejleszteni kellene a Ság hegyi tanösvényt, és olyan bemutatót kialakítani, ami a korszerû technológiákat felvonultatva, ugyanakkor komoly ismeretanyagot átadva ismerteti meg a közönséggel a vulkáni mûködést, örömmel vettük ezt a kezdeményezést.
Hosszú éveken keresztül gondolkodtunk azon, hogy milyen fejlesztések
képzelhetõek el, és aztán jött egy alkalmas pályázat, és szerencsés módon
találkoztak a nemzeti park igazgatóság
és a celldömölki önkormányzat elképzelései, és elõkészítették ezt a feladatot. Azt gondolom, hogy világszínvonalú épület jön itt létre.
Földes László, a Földes és Társai Építésziroda Kft. vezetõ tervezõje a belsõ
terek elrendezésével és a látogatói
központ épületének színvilágával hangsúlyozta a vulkán adta természeti értékeket: – A viszonylag egyszerûbb és
hétköznapibb épületek után a vulkán
látogatói központ nagy szakmai kihívást jelentett számunkra. Olyan különleges funkciójú épület tervezésére kaptunk lehetõséget, ami nagyon inspiráló. Nincsenek közhelyszerû megoldások rá, hiszen szinte alig van ilyen az
egész világon, ezáltal az ötlet maga is
újszerû. A tervezés során abból indultunk ki, hogy milyen egy vulkán mûködése, hogy hihetetlen drámákat lehet ott tapasztalni: sok száz fokos
kõzetek nagy nyomáson ide-oda áramlanak, néhány év alatt a táj átalakul –
szinte meseszerû drámája van ennek a
vulkáni aktivitásnak. Megmozgatta ez
a lehetõség az építésztársadalmat, hi-

szen a beadott 45 pályamû közül a legtöbb építésziroda valamilyen vulkáni
mûködést próbált leképezni. Igazából
mi is ezt tettük. S hogy mi lett sikerünk
titka? Talán az, hogy a vulkán-jelenséget nem ábraként igyekeztünk bemutatni, hanem megpróbáltuk építészeti
eszközökkel átírni: egy fegyelmezett
kõtornyot tettünk le a telekre, absztrakt módon átírtuk olyan épületté, ami
a belsõ terekkel operálva mégis a vulkáni mûködés drámai hatását érzékelteti. Ezt az inspirációt szeretnénk az
épületen keresztül megjeleníteni, amit
maguk a kiállított és interaktív eszközök még fokozhatnak. Kollégáim, Gönczi Orsolya, Balogh Csaba és Sirókai Levente dolgoztak sokat ezen a munkán,
az õ hitük, lelkesedésük is benne van

JAVÁBAN FOLYNAK A MUNKÁLATOK A SÁG HEGY LÁBÁNÁL

abban, hogy ez a terv ilyen lett.
Khaut András, a Fertõdi Építõ- és Szolgáltató Zrt. igazgatóság elnöke az
elõttük álló feladatok kihívásairól beszélt. A következõképpen nyilatkozott:
– A siker alapja, hogy az ötlet már sokkal korábban létezett, majd megjelent
egy pályázat, amelybe be lehetett illeszteni. A kivitelezõ számára nagy kihívást jelent, hiszen az épület csak látszólag egyszerû. Belsõ szerkezeti felépítése nagyon is bonyolult. Ez egy
vasbeton szerkezetû hatszintes épület,
amelynek két szintje a föld alatt van.
Ráadásul úgy képzelték el, hogy már
messzirõl rápillantva vulkanikus kõzetre asszociáljon a látogató. Ezért egy
olyan szürke felülettel szeretnék a
homlokzatot fedni, ami ezt a látványt
nyújtja. Erre nincs kiforrott technológia,
ezt a helyszínen kell kitalálnunk.
»LOSONCZ ANDREA

Projekt címe: Kemenes Vulkán Park
A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg.
A projekt száma: NyDOP-2.2.1/C-2f-2009-0009
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Megújult a munkaügyi központ celldömölki kirendeltsége
Július 13-án került átadásra a Vas
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központjának celldömölki kirendeltsége. A részben uniós forrásból megújuló
celldömölki munkaügyi kirendeltség a
között a 12 munkaügyi kirendeltség
között van, amelyek szintén felújításra
kerültek a közelmúltban.
A megújult épület avatásán Kovács
Ferenc országgyûlési képviselõ, a Vas
Megyei Közgyûlés elnöke kiemelte: - A
celldömölki kistérség foglalkoztatási
helyzete különösen rossz, ezért egy
felújított, ügyfélbarát kirendeltség némi reményt nyújthat a munkanélküliek
számára. Tájékoztatott továbbá arról is,
hogy most zajlik egy 1,3 milliárd forintos beruházás, amibõl több, mint 300
millió forint itt, Celldömölkön fog megvalósulni. Ez a beruházás egy új tanmûhely-rendszert hoz létre, mely a megszûnt tanmûhelyeket lesz hivatott pótolni a vállalkozók valós igényeinek
megfelelõen – ez a tanulók, a késõbbi
potenciális munkavállalók helyben maradását szolgálja majd.
Rimányiné Somogyi Szilvia, a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának igazgatója elmondta: a cell-

dömölki kirendeltség körzetében a regisztrált munkanélküliek aránya még
mindig magasabb a megyei átlagnál,
8,6%, noha a tavalyi helyzethez viszonyítva kedvezõbb, mert akkor meghaladta a 10%-ot. Bizakodásra ad okot,
hogy a térségbõl 71 új álláshely létesítésérõl érkezett jelentés, ezek: a feldolgozóipar, a szálláshely, vendéglátás,
a kereskedelem területérõl, a legtöbb
a közigazgatás területérõl, ami a köz-

Üléseztek a Helyi Védelmi Bizottság tagjai
Soros ülését tartotta a helyi védelmi bizottság 2011. július 4-én a Celldömölki
Polgármesteri Hivatalban. Fehér László,
Celldömölk Város polgármestere, a helyi Védelmi Bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket és elsõ napirendi pontként beszámolt az elõzõ ülés
óta végzett feladatokról. Elmondta,
hogy kistérségünkben a kolontári katasztrófához kapcsolódva voltak teendõk, munkájukból kifolyólag – tûzoltóság, rendõrség, katasztrófavédelem –
védelmi feladatokat kellett ellátni. A
vörösiszap-katasztrófa érintette a mezõgazdasági területeket, kihatott az állattartásra. A többi település szolidáris
volt, különbözõ segélyfelajánlások érkeztek. Második napirendi pontként a
bizottság 2011. évi munkatervének
elõterjesztésére, megvitatására és elfogadására került sor. Ezután Fódi Károly, a Helyi Polgári Védelmi Iroda vezetõje beszámolója hangzott el az
OPÁL Tartálypark külsõ védelmi terve
végrehajtásával kapcsolatosan végzett
gyakorlatról, mely 2010. november 29én volt. A jelenlévõ szervezetek képviselõi ezen a gyakorlaton aktívan részt
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vettek. Három évenként teljes körû
gyakorlatot kell tartani. A múlt évben,
illetve azt megelõzõ éven ez a két
részleges gyakorlat került megtartásra.
Ez évben a jogszabály szerint teljes körû gyakorlatot kellene szervezni. Valószínûsíthetõ, hogy a tartálypark tûzvédelmi gyakorlata, illetve a külsõ védelmi terv gyakorlata együtt fog megtörténni. Ezzel kapcsolatosan részletek
még nincsenek, a megyei igazgatóság,
illetve az Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság fogja összeállítani a tervezetet. Amint errõl információk lesznek, a Védelmi Bizottság tájékoztatást
kap a gyakorlat tárgyáról. Ezután ismertette a részleges külsõ védelmi
gyakorlat tárgyát, célját, módszerét, a
gyakorlat feltételezett helyzetét, és a
gyakorlat során feldolgozásra kerülõ
fõbb feladatokat. Csillag Albert, Mersevát Község polgármestere beszámolójában a vörös iszap miatti védekezési
feladatokról számolt be. Utolsó napirendi pontként Fehér László elnök ismertette a Helyi Védelmi Bizottság
egyes munkacsoportjaiban történt sze»TMT
mélyi változásokat.

foglalkoztatásban adódó munkalehetõséget takarja. Soós Ferenc kirendeltségvezetõtõl megtudtuk, hogy az épület
külsõ-belsõ felújítása (mely magában
foglalja a hõszigetelést, külsõ nyílászáró-cserét, festést) 23,5 millió forintba
került, ezen felül a beruházás kiegészült gépészeti elektromos és informatikai hálózat felújításával – ezáltal mintegy 32 millió forintos beruházással teljesen megújult.
»LA

Hírek a TV-Cell életébôl
Értesítjük a város lakosságát, hogy augusztus 30-tól a TV-Cell újra élõben
közvetíti a képviselõ-testületi üléseket.
•••
Élõ retro kívánságmûsor és közéleti
magazin minden páros hét hétfõjén
16 órától 19 óráig a TV-CELL csatornáján. A retro kívánságmûsor elérhetõségei: e-mail: retroinfo@freemail.hu, telefon és sms: Valódi retro
slágerek, csak kérni kell!

Tájékoztatás
Felhívjuk Olvasóink figyelmét, hogy a Keme nesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár recepcióján a következõ kiadványok vásárolhatók meg:
• Az Isteni Szeretet Leányai Krónikája
(szerk: Harangozó [Kupi] Miklós) 1800 Ft,
• Dr. Oszkó Zoltán: Kesztyûgyári vallomások 600 Ft,
• Velük kezdõdött (szerk: Dr. Zsiray Ferenc) 600 Ft,
• Szeretettel vár Celldömölk 2000 Ft.
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» OKTATÁS

Új igazgató az új intézmény élén
2011. május 11-i ülésén döntött úgy
Celldömölk Város Képviselõ-testülete,
hogy összevonja a két oktatási intézményét. Az intézmény ezentúl egy
székhely- és egy tagintézménnyel fog
mûködni Berzsenyi Dániel Gimnázium
és Szakképzõ Iskola néven.
Idõközben lezajlott egy igazgató-választás is, az intézmény élére Sipos
Tibort választották. Az iskola jövõjével
kapcsolatban õt kérdeztük:
– Mindenekelõtt szeretném megköszönni a pályázati meghallgatást követõ támogatást mindenkinek: az önkormányzatnak, a nevelõtestületeknek,
a szülõknek és a tanulóknak mindkét
intézményben egyaránt. Nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy irányíthatom a nagy hagyományokkal rendelkezõ intézmények jogutódjának munkáját. Szerencsére sikerült bizalmat
kapnom az összes fórumon, ami fontos
a hatékony munka megkezdéséhez.
»Mi várható az elkövetkezõkben?
– A döntés, ami nyomán az összevonás
született, a fogyó gyermeklétszámmal
függ össze. Az elmúlt tanévben összesen hat osztály fejezte be középiskolai
tanulmányait Celldömölkön. A felvételi eljárás során aztán kiderült, hogy a
2011–2012-es tanévben összesen három osztály indulhat a jelentkezõk létszáma alapján, egy gimnáziumi és két
szakiskolai osztály. Ez bizony drasztikus
csökkenést jelent. A két intézmény pedagógusaiban megfogalmazódott,
hogy – a fentieket látva – bizony, többeknek veszélybe kerülhet a munkája.
Augusztus elején a tantárgyfelosztás
elkészítése után derült fény a pontos
számokra, a szükséges álláshelyek tekintetében. Kiderült, hogy egy fõ technikai dolgozót és egy fõ pedagógust
nem bír tovább a rendszer, illetve két
nyugdíjba vonuló tanár, szakoktató álláshelyét nem töltheti be már senki.
Drasztikusan lecsökkent a túlórák száma is. Az elõbb említett két esetben –
szerencsére – az áthelyezés lehetõségével is számolhattunk, amivel élt is az
egyik munkavállaló.
»Augusztus közepe van, a középiskolában már javában folyik a munka…
– Jelenleg mindenkivel elbeszélgetek a
jövõ évre vonatkozólag. Elmondhatom,
hogy nyugodtan, de sok munkával fog
indulni a tanév. Bonyolultságát abban
látom, hogy két intézmény tantárgyfelosztásával kell foglalkozni, illetve
vannak olyan pedagógusok, akiknek
mindkét intézményben tanítaniuk kell.

Kérem a kollégák, szülõk, diákok megértését is, hiszen most kell olyan döntéseket meghozni, aminek késõbb már
nemigen lenne értelme. Lesznek változások, hiszen csak az áttanításokkal
oldható meg több tanár teljes foglalkoztatottsága. Új stratégiával, új módszerekkel kell felhívni a figyelmet a
Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképzõ Iskola által kínált lehetõségekre.
A demográfiai helyzet ellen harcolni mi
sem tudunk: ha csökken a diáklétszám,
akkor kénytelen az intézmény további
szû kí té seket végrehajtani. Viszont a
2011/12-es tanévben errõl nincs szó,
illetve nem erre készülünk.
»Milyen konkrét változásoknak néz
elébe az intézmény?
– Legfõbb célunk, hogy az intézmény
és az abban folyó oktató-nevelõ munka
elismert legyen. A szakképzõ tagintézmény bõvítése a befejezéséhez közeledik. Valószínûleg lesz egy hónap csúszás – az épület mûszaki átadását szeptember 8-ára ígérték, ez azonban nem
jelenti azt, hogy meg is indult volna
szeptemberben a gyakorlati képzés az
új épületben, hiszen az eszközbeszerzés még hátra van a projektbõl, ami
2012 áprilisában zárul. Úgy gondolom,
ha eddig tudtunk várni türelemmel,
nem szabad, hogy ez a kis idõ gondot
jelentsen. Új, határozott arculattal kívánunk a szülõk, diákok elé állni az új felvételi eljárásban. Mindezek elõtt azonban úgy gondolom, eredményekre van
szükségünk. Minden kollégában próbáltam tudatosítani, hogy a mindennapos
munkán túl a verseny-, a tanulmányi
eredmények alakulása fogja alakítani a
megítélésünket.
A tanévnyitó ünnepély, amelyet jó idõ
esetén szeptember 1-jén 9 órakor lesz
(a felújított Dr. Géfin téren tartunk a
mûvelõdési központ elõtt), jó alkalom
lesz az egység és az összetartozás kifejezésére.

TANÉV ELEJI MEGBESZÉLÉS A KÖZÉPISKOLÁBAN: SIPOS TIBOR SOÓS
ANDREÁVAL ÉS ENYINGI ÁRONNAL, A SZAKKÉPZÉS VEZETÔIVEL
EGYEZTET

»Az iskola profilját tekintve lesz-e változás?
– Az összevont intézmény szerintem
több lehetõséget rejt magában. Úgy látom, hogy az átjárhatóság így jobban
biztosított. A gimnáziumi egység egyik
legfõbb erõssége a többi tantárgy mellett az emelt szintû nyelvi képzés, de a
szakképzés fejlõdése és versenyeredményei is vonzóak kell, hogy legyenek
a középiskolai oktatás iránt érdeklõdõknek. Mindkét intézményegységben
megvan a lehetõség arra, hogy a tehetséggondozás vagy a korrepetálás
még hatékonyabb legyen az egyéni
foglalkozás adta keretek között.
»Kik vesznek részt az iskola vezetõi teendõinek ellátásában?
– Nyílt titok, hogy – egyelõre – nem neveztem ki helyettest. De nem is szeretném elkapkodni, hiszen a jó döntéshez
idõ kell. Szeretném elõbb megismerni
az új nevelõtestületet is: ki az, aki alkalmas lehet arra, hogy ellássa a helyettesi teendõket, hiszen nemcsak a gimnáziumi rendszert, hanem a szakképzõ
egységet is át kell látnia annak, aki a
helyettesem lesz. Tagintézmény-vezetõi
feladatokra Soós Andrea tanárnõ, míg a
gyakorlati oktatás vezetésére Enyingi
Áron tanár úr kapott megbízást.
»LOSONCZ ANDREA

Tanévnyitók
• Tanévnyitó ünnepély a Celldömölki Városi Általános Iskolában:
• alsósági tagiskola 2011. augusztus 31., 16.00 óra
• celldömölki iskolaegység 2011. augusztus 31., 17.30 óra
• A Szent Benedek Katolikus Általános Iskolában a tanévnyitó ünnepélyt
2011. augusztus 30-án, 17.00 órakor tartják.
• A Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola tanévnyitója
2011. szeptember 1-jén 9.00 órakor lesz a Dr. Géfin téren.
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Hív a katedra!
Az egykori római katolikus polgári leányiskola
diákjainak találkozója Celldömölkön
Különleges programra készülnek a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtárban: szeptember 9-én, délután 5 órakor a Celli Búcsúhoz kapcsolódó Szüreti Napok keretében Öregdiák
Találkozót rendeznek. Az eseményt elsõsorban azoknak a tanulóknak számára tervezik, akiket hajdanán az Isteni
Szeretet Leányai Társulatának apácái
neveltek a celli óvodában, vagy tanítottak a polgári iskolában. Errõl kérdezem Kupi Miklóst, a rendezvény egyik
szervezõjét.

»Hogyan kerültél kapcsolatba az Isteni
Szeretet Leányai Társulatával?
– Ez egy érdekes történet. A nyolcvanas évek közepén, még a celli gimnáziumi éveim alatt került a kezembe a
Társulat egyik eredeti, gépelt krónikája, ebbõl hallottam elõször a nõvérekrõl. A Krónika olvasása közben egy izgalmasan idegen világba jutottam, átszõve ugyanazzal a szeretetteljes fegyelemmel és fekete-fehér értékrenddel, amely korábban csupán Szabó
Magda Abigéljébõl lehetett ismerõs.
Mélyen megfogott a nõvéreknek az üldöztetéseik során tanúsított elszánt kitartása és csendes helytállása, bár akkoriban még nem mindent értettem az
eseményekbõl. Egy sikeres gimnáziumi
fakultációs órán tartott kiselõadás után
határoztam el, hogy felnõvén, ha tehetem, elmélyülök majd a témában.
»S a hajdani elhatározásból most könyv
született.

8

– Igen. Hosszú éveket vett igénybe maga az információgyûjtés, és az adatok
digitalizálása, összeállítása. Megtudtam, hogy az Isteni Szeretet Leányai
Társulata 1950-ig több, mint húsz zárdával rendelkezett Magyarországon, s
hogy a nõvérek széleskörû oktatási-nevelési tevékenységet végeztek az intézményeikben. Az óvodák és iskolák
mellett árvaházakat, öregotthonokat és
bentlakásos kollégiumokat is mûködtettek, az alapítójuk, Lechner M. Franciska által 1893-ban lefektetett Nevelési Szabályzat alapján.
»Milyenek voltak ezek a nevelési elvek?
– Meglepõen átgondoltak, liberálisak
és gyermekcentrikusak, különösen a
korszakhoz képest. Gyakorlatiasságuk
és rugalmasságuk szintén meglepett. A
nõvérek igyekeztek olyan tudásanyagot közvetíteni intézményeikben, amelyeket késõbb könnyen hasznosítani
tudott az onnét kikerülõ tanuló. A jelenlegi iskolarendszerrõl, sajnos, nem
lehet ugyanezt elmondani.
»S gondolom, a kutatás során a nõvérek közösségteremtõ képességérõl is
meggyõzõdhettél.
– Igen, egyértelmûen. Az általam meginterjúvolt diákok egyöntetû véleménye alapján állíthatom, hogy az akkor
kialakult közösségek a mai napig meghatározó szerepet töltenek be az egykori tanulók életében. Ezt az a könyvbemutató is megerõsítette, amelyre
nemrégiben a tápiószelei Blaskovich
Múzeumban került sor. A rendezvényre nagy számban jöttek el hajdani polgáris diákok, akik esetenként 55-60 évvel ezelõtt látták egymást utoljára, de
akik ennek ellenére régi barátokként
üdvözölték egymást... Különösen jólesõ
volt a tudat, hogy ezeket az embereket
összehozhattuk az Isteni Szeretet Leányai Társulatában jelenleg mûködõ nõvé rekkel. Meghatóan szeretetteljes,
ugyanakkor oldott hangulatban folyt a
társalgás régi, közös ismerõsökrõl, diáktársakról, szerzetestanárokról. Szinte
észrevétlenül repültek az órák, s az az
este mostantól életem egyik legmeghatározóbb élményei közé tartozik. Tulajdonképpen ez adta az ötletet ahhoz,
hogy itthon, Celldömölkön is létrehozzunk egy ilyen találkozót. S külön
örömmel tölt el a tudat, hogy ennyi év
után, ha csak egyetlen hétvégére is, de
„visszavarázsolhatjuk” majd Kemenes-

A KÖNYV BEMUTATÓJA A TÁPIÓSZELEI MÚZEUMBAN

aljára az Isteni Szeretet Leányai Társulatának nõvéreit. A dolog szimbólumértékû.
»Könyvedben elsõsorban a tápiószelei
egykori római katolikus polgári iskola
történetét dolgozod fel. Vannak-e az
anyagnak celldömölki vonatkozásai?
– Nem is kevés. A munkámban leggyakrabban szereplõ három apáca
mindegyike erõs szálakkal kötõdött
Celldömölkhöz, illetve Kis-Czellhez. A
káldi illetõségû Iszak Antonella testvér,
a tápiószelei zárda házvezetõnõje bátorságának köszönhetõ, hogy egyáltalán megmaradhatott a könyvem gerincét alkotó Krónika. Ô volt ugyanis, aki a
dokumentumokat kemenesaljai rokonaihoz hazacsempészve biztosította
azok túlélését. Kálmán M. Szalézia, a
szelei iskola igazgatónõje korábban a
celldömölki polgári leányiskolában tanított 13 esztendõn keresztül, s a Társulat tartományfõnöknõje, Szabó M.
Irén annak idején a kis-czelli nõvérektõl kapta az indíttatást ahhoz, hogy
maga is apáca legyen. Mindhármukra
méltán lehet büszke Kemenesalja!
»S végezetül: kiknek ajánlod ezt a találkozót?
– Minden kedves érdeklõdõt sok szeretettel várunk, különösen azokat, akik
saját, személyes tapasztalataikat megosztva mélyíthetik majd a nõvérekrõl,
valamint a hajdani iskola életérõl már
meglévõ információinkat. Ezúton is szeretnék megkérni minden egykori polgáris diákot, hogy – a visszaemlékezéseik mellett – hozzák el magukkal régi
fotóikat, bizonyítványaikat, és az iskolához kötõdõ egyéb emlékeiket, hogy
az est folyamán másolatot készíthessünk ezekrõl. Mindezzel megkönnyíthetik egy kimondottan a celldömölki
polgári iskoláról szóló, késõbbi könyv
megszületését.
»LA
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Vendég az Egyesült Államokból

• szeptember 7. (szerda)17.00 óra –
Elõadás az asztma megelõzésérõl .
Elõadó: dr. Várkonyi János tüdõgyógyász forvos. Helyszín: KMKK.
•szeptember 10–11. (szombat–va sárnap) – A Celli Búcsú 2011 rendezvényei.
• szeptember 14. (szerda), 17.00 óra
– Hogyan elõzzük meg az idõskori cukorbetegséget? Elõadó: dr. Kovács
Zoltán. Helyszín: KMKK.
• szeptember 17. (szombat) – Honfoglalás – rockopera, a Sziget Színház
elõadása.
• szeptember 17–18. (szombat–vasárnap) – Felsõ-dunántúli Fogathajtó
Verseny
• szeptember 18. (vasárnap) – Éremgyûjtõk Országos Cserenapja
• szeptember 22-25. (csütörtök–vasárnap) – Sághegyi Szüreti Napok
2011 rendezvényesi: • szept. 23–25.
– Testvérvárosok találkozója • szept.
24. – Kemenesaljai Néptánc Fesztivál
• szept. 23. – II. Celldömölki Bábfesztivál • szept. 24. – Trianon emlékünnepség • szept. 23 – okt. 25. – Sinkó
Szabina festõmûvész (Lendva) kiállítása.
szeptember 30. (péntek) – Táncház

Szilágyi Mária néhai keramikusmûvész
több, mint harminc évvel ezelõtt ajándékozta életmûvét Celldömölknek. Kerámiái a kilencvenes évek közepétõl
látogathatók állandó kiállításként a
mûvelõdési központban.
A mûvésznõ, bár az ország keleti felében született, és a fõvárosban alkotott,
mégis éveken keresztül szoros kapcsolat fûzte városunkhoz és a Kemenesaljához. A tájhoz való ragaszkodás és
szeretet arra sarkallta, hogy életmûvét
1979-ben, az akkor várossá avatott
Celldömölknek adományozza. A nemes
gesztusról akkoriban a Vas Népe a következõt írta: „…a mûvésznek fontos a
mûveit kísérõ szeretet, figyelem, az alkotói bontakozást jelentõ gondoskodás. Ez az, amit Celldömölk adott
Szilágyi Máriának”. Életmûvének gazdagságát vázák, kerámiafigurák, dom-

bormûvek, körplasztikák, anya-gyermek kapcsolatot megjelenítõ kompozíciók jelzik. Az Egyesült Államokban élõ
lánya féltõ gondoskodással viseltetik
édesanyja életmûve iránt, így augusztus elején városunkba látogatott megtekinteni, milyen állapotban vannak az
alkotások.
Mint elmondta, a kerámiák értéke
nemcsak abban áll, hogy édesanyja
keze munkái, hanem a régi magyar
szellemiség hordozói is, némi modernitással fûszerezve. Szilágyi Mária
munkásságát nem csupán az állandó
kiállítás õrzi, egyéb helyeken is találkozhatunk alkotásaival, hiszen a
mûvelõdési központ elõcsarnokának
egyik falát 6 m2-es plasztikus figurális
falburkolat kerámiaképe díszíti, a városi óvodában pedig fali kerámia kompozíciója található.
»REINER ANITA

Felnôtt színházbérletes elôadások 2011/2012-re
2011. szeptember 17. (szombat) 18.00 óra – Koltay Gergely-Szûts István: Honfoglalás – új magyar rockopera (szabadtéri
elõadás). Fõbb szerepekben: Pintér Tibor, Sipos Imre, Hujber Ferenc, Janza Kata, Hábencius György, Papadimitriu Athina,
Vadkerti Imre.
2011. október 15. (szombat) 19.00 óra – Bánfalvy Ági és Harmath Imre szereplésével Jövõre Veled Ugyanitt 2.
2012. február 4. (szombat) 19.00 óra – Carlo Goldoni: Két úr szolgája – komédia a Veszprémi Pannon Várszínház mûvészeinek elõadásában. Szereplõk: Koscsisák András, Kiss Barbara, Molnár Ervin, Szelle Dávid, Stefancsik Annamária, Kékesi
Gábor, Varga András, Nagy Barbara, Egyed Brigitta, Lenchés Márton.
2012. március – Neil Simon: A Napsugár fiúk – Szereplõk: Koltay Róbert, Galla Miklós, Czvetkó Sándor, Gyebnár Csekka,
Oroszi Tamás, Lipták Péter, Placskó Emese, Pecsenyiczky Balázs, Kántor Flórián.
Bérletárak: I. hely: 10.000 Ft, II. hely: 9400 Ft, nyugdíjas, diák: 8500 Ft.
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Esélyegyenlõségi pályázat Celldömölkön
Befejezéséhez közeleg a TÁMOP 3.3.2
„Esélyegyenlõségi program végrehajtása Celldömölk városában” pályázat. A
projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A pályázat célja: a
halmozottan hátrányos, hátrányos
hely zetû, valamint sajátos nevelési
igényû gyerekek, tanulók felkarolása,
felzárkóztatása, óvodai és iskolai életük gazdagítása. A program megvalósulásának színterei: a Városi Óvoda, a
Celldömölki Városi Általános Iskola, a
Berzsenyi Dániel Gimnázium és a
Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola.
A projekt segítette a három éves kisgyermekek óvodába kerülését, beilleszkedését ovicsalogató játékos programokkal. A már óvodába járó gyermekek részére testi és értelmi készségeik megfelelõ fejlesztését az egyéni
foglalkozások biztosították, fejlesztõ
óvodapedagógusok vezetésével. Az
úszásoktatás, a vízzel való ismerkedés
szintén a készségfejlesztést szolgálta.
A projekt keretében a Dunántúl szép
tájaira, állatkertbe, élményparkba való
kirándulások gazdagították a gyerekek
élményeit, ismereteit. Az óvoda–iskola
átmenet megkönnyítése érdekében az
óvónõk és leendõ tanítók között még

szorosabb munkakapcsolat alakult ki. A
gyerekek átadása-átvétele, iskolai nyílt
napok, az elsõsök óvodába való visszalátogatása, az óvónõk meghívása az iskolába, játékos iskolai programok voltak a legjellemzõbb események. Az általános iskola 7–8. osztályos tanulói
számára pályaorientációs programok
keretében nyílt lehetõség a helyi középiskolákban folyó munka megismerésére. A nyílt napokat, bemutató órákat, szakmabemutató foglalkozásokat
nagy sikerrel látogatták a gyerekek.
Lehetõségük volt bepillantani az egyes
szakmák elméleti és gyakorlati óráiba,
ezzel segítve iskola- és szakmaválasztásukat. Az intézmények közötti
együttmûködés keretében a pedagó-

gusok rendszeres programok szervezésével jó szakmai kapcsolatot alakítottak ki, ezzel segítve az iskolák közötti
átmenetet. Ismerkedtek a város munkahelyeivel, az ott folyó munkával.
Elõadásokat hallgattak felnõtt szakmunkásoktól. Érdeklõdve hallgatták az
iskola volt tanítványát középiskolai élményeirõl. Az intézmények közötti játékos programok, versenyek lehetõséget nyújtottak a gyerekek tehetséges
oldalának megmutatására, a versenyszellem, a sikerélmény átélésére. Az
általános és középiskolai szaktanárok és
gyógypedagógusok által vezetett egyéni fejlesztõ foglalkozásokkal segítette a
tanulók felzárkóztatását, továbbtanulási esélyeik növelését. Fejlesztõ eszközök, feladatlapok, számítógépes programok tették változatosabbá az órákat.
A projekt valamennyi tevékenysége a
szülõk bevonásával valósult meg. A pedagógusok számára továbbképzések
keretében nyílt lehetõség az Integrációs Pedagógiai Rendszer megismerésére, munkájukba való beépítésére. A
projekt tevékenységei a pályázat zárásával nem fejezõdnek be, az elkövetkezõ öt évben folytatódnak valamennyi
intézményben.
»LAMPÉRT GYÖNGYI, PROJEKTMENEDZSER

Életmódtábor az ECVE szervezésében
zikai állapotára jó hatást gyakorló
programok és feladatok az egészséges
és helyes táplálkozás, a folyadékfogyasztás fontossága, a táplálkozási piramis témái köré csoportosultak. Az elméleti ismeretek elsajátítása után a
délutánok mindig a sportos játékok és
kikapcsolódás jegyében teltek, hiszen
a labdajátékok, úszás, kirándulás mind
az egészséges életmód gyakorlását segítették elõ.
»REINER ANITA

Köszönetnyilvánítás
A NÉPTÁNCTANULÁS IS A MOZGÁS ÖRÖMÉT SZABADÍTOTTA FEL A GYEREKEKBEN

Az Együtt Celldömölk Városért Egyesület elsõ alkalommal szervezett életmódtábort a Társadalmi Megújulás
Operatív Program „Egészségre nevelõ
és szemléletformáló életmódprogramok” címû projektjének keretében július elején. A Vasvirág Hotelben helyet
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kapott bentlakásos táborba az általános iskolák harmadik és negyedik osztályosait várták. A 24 résztvevõ az egy
hét során különféle programok által ismerkedhetett meg az egészséges életmóddal, és annak fontosságával. A
gyerekek szemléletére, mentális és fi-

A 2011. július 5–11-ig szervezett
bentlakásos életmódtáborban résztvevõ gyerekek szülei ezúton köszönetet mondanak az Együtt Celldömölk
Városért Egyesületnek, amiért a
Vasvirág Szállóban megtartott táborban egy tartalmas és szórakoztató
hetet tölhettek el a táborlakók. Külön
köszönet a táborban résztvevõ pedagógusoknak.

Új Kemenesalja » 2011. 08.26.

Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Tud takarékoskodni a tanévkezdéssel?
»FOTÓ: HÖMÖSTREI PÁL

»KÉRDEZ: REINER ANITA

GasparicsHorváth
Zsanett

Egy iskoláskorú gyermekem
van, most megy a középiskola második osztályába. Sajnos
minden évben sokba kerül a
beiskolázás, például használt
tankönyvhöz sem jutunk, így
azokat is mindig újonnan
meg kell vásárolni. A füzetek,
írószerek és egyéb tanszerek
is elég drágák, és mindenbõl
többet kell venni, hiszen fogyóeszközök. A ruhatárat is
folyamatosan újítani kell, és
az sem olcsó. Az iskolakezdés
terén sajnos nem lehet spórolni, akkor sem, ha az ember igyekszik a legolcsóbb
helyen beszerezni a dolgokat.
Sõt, gyakran az olcsóbb eszközök lesznek a drágábbak.

Szabó
Edina

Szeptemberben kezdem a
gimnázium negyedik osztályát. Többgyermekes család gyermeke vagyok, így
én is, és a testvéreim is ingyen jutunk tankönyvekhez.
Tudom, hogy nagyon drágák
lennének, így ez a kedvezmény évrõl évre jelentõs
összegû megtakarítást jelent
a családnak. A többi iskolakezdéshez szükséges kellék
így is elég sokba kerül, de
azokon nem nagyon lehet
spórolni, hiszen elég sok
minden kell a tanév folyamán. Iskolatáskát általában
minden évben újat veszünk,
mert sajnos elég hamar
tönkremennek.

Keszi
Tímea

A gimnázium harmadik osztályába megyek õsszel. Mivel anyukám egyedül nevel,
én is ingyen jutok hozzá a
tankönyvekhez. Ezek egy részét a könyvtárból kapom,
másik részét pedig rendelés
útján. Jó, hogy ezzel tudunk
takarékoskodni, hiszen az
egyéb tanszerek úgyis elég
drágák. Úgy látom, sajnos
minden évben emelkednek
az árak. Az elõzõ tanév végén kaptam vásárlási utalványt, így kedvezményesen
szerezhetem be a tanévkezdéshez szükséges dolgokat.
Iskolatáskát nem veszünk
minden évben újat, hiszen
vigyázok rá.

Leiner
Adél

Két iskolás gyermekem van,
egyedül nevelem õket, így
az iskolakezdést mindig
megérzi a pénztárcám.
Egyikük szakközépiskolába
jár, a másik általánosba, a
tankönyvekért nem kell fizetnünk. Ez könnyebbséget
jelent, mert az írószerekre,
füzetekre így is sok a kiadás.
A szakközépiskolában a
könyvtárból kapunk használt
könyveket, év végén vissza
kell õket adni. A kisebbik
gyermekem eddig újakat
kapott, amiket nem kellett
visszaadnunk. Iskolatáskát
nem veszünk minden évben, mert a jó minõségûek
eltartanak évekig.

Tanévnyitó avatással

Habsburg Ottó (1912–2011)

Ünnepélyes avatással egybekötve kezdõdik a 2011/2012.
tanév a Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálatban. Az iskolában 2011. augusztus 31-én tartják a tanévnyitó ünnepségeket, amely alkalomból Celldömölkön és Alsóságon felavatják a „XXI. századi iskola megteremtése a celldömölki közoktatási mikrotérségben” címû projekt keretében felújított és újonnan
épített iskolaépületeket. Celldömölk Város Önkormányzata, az Alsósági-Izsákfai Részönkormányzat, valamint a
Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat, annak Alsósági Tagiskolája tisztelettel hívja és szeretettel várja az ünnepségekre az iskola jelenlegi tanulóin és pedagógusain kívül az intézmény egykori pedagógusait, diákjait, szülõket, a város lakóit, mindazokat, akik szívesen vesznek részt az iskola
életében, és együtt örülnek e jelentõs állomásnak. Az alsósági tagiskolában 16.00 órakor kezdõdik az ünnepség,
amelyen Fehér László, Celldömölk Város polgármestere és
Erdélyi Antal részönkormányzat-vezetõ mondanak köszöntõt. Az iskolát Kiss Péter országgyûlési képviselõ,
Celldömölk Város díszpolgára avatja fel. A tanévet
Szabóné Kiss Ildikó tagiskola-vezetõ nyitja meg. A celldömölki iskolában 17.30 órakor kezdõdõ ünnepségen Fehér
László polgármester, ünnepi köszöntõt, Kiss Péter országgyûlési képviselõ avató beszédet mondanak. A tanévet
Danka Adél igazgató nyitja meg. Az ünnepségek után a
közönség mindkét helyszínen megtekintheti az új iskolát.

Habsburg Ottó (1912–2011),
politikus, közíró, az Európai
Parlament volt tagja, az utolsó
Habsburg-trónörökös. Az alsóausztriai Reichenau an der Rax
közelében levõ Wartholz villában született az utolsó osztrák
császár és magyar király gyermekeként és legidõsebb fiaként. Apját, IV. Károlyt törvényesen 1921-ben Magyarországon is megfosztották trónjától, amit nem ismert el és
többször is megpróbált visszatérni. Ottó egészen a második világháború végéig reménykedett a visszatérésben. A második világháború idején
Washingtonban tartózkodott Roosevelt elnök környezetében. A Páneurópai Uniónak 1936-tól tagja, 1957-tõl alelnöke, 1973-tól elnöke volt. 1978-ban német állampolgárságot
kapott. 1979 és 1999 között a CSU frakció mandátumával
tagja volt az Európai Parlamentnek, két ízben is a frakció
korelnökeként. Nagy szimpátiával kísérte az 1988–1989 évi
közép-kelet-európai változásokat. Sokat tett az Európai Unió
bõvítéséért, ennek keretében Magyarország csatlakozásáért. Politikai tevékenységére jellemzõ, hogy a Kárpát-medencében szinte minden országban az illetõ ország nyelvén
mondott beszédet. Celldömölk díszpolgárává 1995-ben választották.
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Legyen egy jó szezonunk!
A 2011-12-es labdarúgó szezont bocsássuk útjára egy pozitív emlék felidézésével: 1961-ben, azaz 50 éve szerezte meg elsõ megyei bajnoki címét a
celldömölki labdarúgás, az akkori CVESE sikerével. Ezt a címet megelõzte
még három bajnoki cím a II. osztályban
(1928, 1938, 1941) és követte még öt,
négy a megyei I. osztályban (1968,
1986, 1988, 1997) és egy az NB III-ból
(1999).
Most 14 szezont követõen tér vissza az
együttes a Vas megyei bajnokságba és
nyugodtan kijelenthetõ: minimum dobogós esélyekkel. Kiesése ellenére indulhatott volna az együttes az NB IIIban is, mint az várható volt, az MLSZ
csak nagy nehézségekkel tudta feltölteni a harmadik vonal bajnoki csoportjait. A Bakony-csoportot nem is sikerült
teljesen, hiszen csak 15 csapat vesz
részt az idei küzdelmekben, a Kõszeg
és a Cell mellett nem vállalta a szereplést a Bük és a Lipót sem. A négy
megyei bajnok (Gyõrszemere, Úrkút,
Andráshida) közül is csak egy, a Körmend vállalta fel a magasabb osztályt,
így a mezõnyt ki kellett egészíteni az
amúgy kiesõ helyen végzett Várpalotával, a Nagykanizsával (Dráva csoport 7.
hely), a Mórral (Duna-csoport 8. hely)
és a Csákvárral, a Fejér megyei bajnokkal. Közülük valószínûleg éppen õk
lesznek az egyetlen meghatározó csapat, hiszen a bajnoki címüket vesztett
pont nélkül érték el 135–9-es gólkülönbséggel. Ezt a megyei szereplést
nehéz lenne felülmúlnia a Cellnek, de
nem is ez a célkitûzés. A jó szereplés
viszont mindenképpen az, hiszen a játékosállomány nem megyei szintû,
gyakorlatilag erõsödött inkább az elmúlt bajnoksághoz képest. A csapat
gerince minden nehézség ellenére maradt a kék-sárga mezben, de nézzünk
egy kis leltárt. A kapus poszt a legnagyobb kérdõjel, távozott az együttestõl
Tóth Jenõ (Répcelak), Tóth András pedig – remélhetõleg csak átmenetileg –
szögre akasztotta a kesztyûjét. Kellett
tehát két kapus, egyikõjük Szalay
Károly (1982), korábban védett
Kemenesmagasiban, Jánosházán, legutóbbi együttese a tapolcai volt. A másik kapus Szíjjártó Kristóf (1992),
Pápáról érkezett egy évre kölcsön, õ a
PELC U19-es gárdájában védett tavaly.
A középpályás sorból távozott Baranyai
Zsolt (Kenyeri), Csákvári Zsolt (Sárvár),
Süle Norbert (Szany) és Kalcsó Gábor
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CVSE–VASVÁR 6 : 1
Góllövõ: Nagy (2), Görög (2), Szabó, Lábas. Áll: Udvardy, Bognár B. (edző), Horváth, Nagy, Zseli,
Tarrósy. Guggol: Hanzsér, Szabó, Katona T., Lábas. Fekszik: Görög, Katona L.

(Gyõrszemere). Érkezett Ambrus Roland (1988) a Kemenesaljából és Hegyi
László (1976) az NB II-es Ajkából. Mindketten korábban játszottak már Cellben, Hegyi László tagja volt az 1999-es
bajnokcsapatnak is, a jelenlegi keretbõl
Gyõrvári Gáborral és az akkor még játékos, most edzõ Kelemen Kornéllal
együtt. A csatársorból távozott Gaál
Gyula (Kajárpéc), illetve érkezett Vönöckrõl a szintén már Cellben is játszott
Vánkos Balázs (1981). Ô a legutóbbi
idényében 10 találatig jutott, amit nem
bánná õ sem, ha felülmúlná idén. Kezelhetõ mértékû volt tehát a játékosmozgás a nyár folyamán, a különféle
internetes fórumokon egyértelmûen a
Celldömölk neve szerepel a legtöbbet
a bajnok-esélyesek között. Elbizakodottságra persze nincs ok, minden soros ellenfél a mi skalpunkkal akarja
majd igazolni önmagát, tehát egy pontot sem adnak majd olcsón. Ahogy az
NB III. Bakony-csoportja az utóbbi évek
leggyengébb színvonalú bajnokságaként indul, úgy a megyei bajnokság az
utóbbi évek legerõsebbjeként. A másik
két volt NB III-as (Bük, Kõszeg), a két,
szebb napokat is már látott kisvárosi
csapat (Szentgotthárd, Vép), a mindenkire veszélyes három környékbeli
együttes, tele volt celli focistákkal (Kemenesalja, Kemenesmagasi, Jánoshá-

za), a megyei szinten rutinosnak számító együttesek (Rábapaty, Király SzE,
Rábatótfalu, Pecöl, Rum) és a három
újonc (Tanakajd, Nádasd és Csákvári
Zsolt edzõségével az Uraiújfalu), mind
tiszteletre méltó ellenfél. A celliek felkészülése eredményesség szempontjából jónak mondható, hiszen megnyerték a házigazda Lenti és a Körmend elleni gyõzelemmel a 32. Négy Városok
Tornáját, illetve két kört mentünk a
Magyar Kupa országos fõtábláján. Az
elsõ fordulóban a Zala megyei bajnokság 4. helyezettjét, az Egervárt vertük
3–1-re úgy, hogy több, mint egy félidõt
emberhátrányban játszottunk, majd a
második fordulóban a Sárvár ellen
ugyan hazai pályán kikaptunk 3–2-re,
de ez az eredmény erõsen hízelgõ a
vendégekre nézve és nagyban köszönhetõ a játékvezetõ ténykedésének is.
Száz szónak is egy a vége, indul a bajnokság, az a bajnokság, mely a végére
akár aranyossá is válhat a számunkra.
»DOTTO
Lapzárta után érkezett: RábapatyCelldömölk 2:0 (1:0). Noha küzdelmes volt a mérkőzés, számunkra
nem várt vereség született.

Új Kemenesalja » 2011. 08.26.

» SPORT

Rajt az asztaliteniszezôknél
Egy hét múlva megkezdõdnek az asztalitenisz extraliga küzdelmei. A CVSESwietelsky-Wewalka keretében az idei
nyáron is történt változás, hisz távozott
az elsõ számú játékosunk, Lindner
Ádám. Hiányát nehéz lesz pótolni, hisz
hazai és nemzetközi szinten egyaránt
kimagasló tudású és rutinos játékosról
van szó. A cellieknél maradó Fazekas
Péter és Kriston Dániel mellett Szita
Márton lesz a csapat harmadik tagja.
Az ifjú, mindössze 15 éves tehetség,
korosztálya egyik legjobbja, a felnõttek
mezõnyében azonban még meg kell
szoknia a légkört. A magyar bajnokság
mezõnye ezúttal tizenkét csapattal
kezdi meg a pontvadászatot, hisz egy
év kihagyás után újra az extraligába jutott a Jászkun Volán SC, továbbá újoncként a Gyõri Elektromos VSK és a
Szerva ASE Szécsény gárdája is a legjobbak között szerepel majd. A celldömölki csapat célja ezúttal sem kisebb,
mint megvédeni a bajnoki címet. Nem
lesz könnyõ feladat, de bízzunk benne,
hogy az új összetételû együttes is maga mögé utasít mindenkit a tabellán.
A Férfi Klubcsapatok Szuperligájának 2011-12. évi
csoportbeosztása

„A” csoport

„B” csoport

Stavo-Impex
Holic

UTTC
Stockerau

Pénzügyõr SE

STK Zágreb

NTK Kema
Puconci

SF SKK EL
NIŇO Praha

„C” csoport
CVSE Swietelsky
Wewalka

Lokomotiva VA
Praha (CZE)
MSK Malacky
(SVK)

SVS
Niederösterreich

A mérkõzések idõpontjai
Szeptember 27. LVA Praha – CVSE Swietelsky Wewalka
Október 25. CVSE Swietelsky Wewalka – MSK Malacky

November 22.

CVSE Swietelsky Wewalka – LVA Praha

November 29. MSK Malacky – CVSE Swietelsky Wewalka

I M P R E S S Z U M
Új

»
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

Az asztalitenisz Extraliga 2011-12. évi õszi szezonjának sorsolása
2011.09.03

11:00

Szegedi AC I. – CVSE-Swietelsky-Wewalka I.

2011.09.17

11:00

Békési TE I. – CVSE-Swietelsky-Wewalka I.

2011.09.18

15:00

Büki TK – CVSE-Swietelsky-Wewalka I.

2011.09.30

17:00

CVSE-Swietelsky-Wewalka I. – Gyõri Elektromos VSK I

2011.10.15

11:00

Szerva ASE Szécsény – CVSE-Swietelsky-Wewalka I.

2011.10.14

17:00

CVSE-Swietelsky-Wewalka I. – PTE-PEAC I.

2011.10.30

11:00

Jászkun Volán SC I. – CVSE-Swietelsky-Wewalka I.

2011.11.06

11:00

Félegyházi ASI I. – CVSE-Swietelsky-Wewalka I.

2011.11.18

17:00

CVSE-Swietelsky-Wewalka I. – Szombathelyi AK I.

2011.11.25

17:00

CVSE-Swietelsky-Wewalka I. – Lombard AC

2011.12.09

17:00

CVSE-Swietelsky-Wewalka I. – Pénzügyõr SE I.

A hazai menetelés mellett, szeptember
végén, elrajtol a Klubcsapatok Szuperligája is. A CVSE-Swietelsky-Wewalka a
„C”-csoportba kapott besorolást, ahol
két újonccal, a szlovák MSK Malackyval
és a cseh LVA Prahaval kell megküzde-

nie a továbbjutásért.
A csoportok elsõ és második helyezettjei a felsõházba, a harmadik és negyedik helyezettjei az alsóházban folytatják a küzdelmeket.
»CSUKA LÁSZLÓ

A CVSE ôszi menetrendje
08. 21. (vasárnap)
08. 27. (szombat)
09. 04. (vasárnap)
09. 10. (szombat)
09. 17. (szombat)
09. 24. (szombat)
10. 01. (szombat)
10. 08. (szombat)
10. 16. (vasárnap)
10. 22. (szombat)
10. 30. (vasárnap)
11. 05. (szombat)
11. 13. (vasárnap)
11. 19. (szombat)
11. 26. (szombat)

17.00
17.00
17.00
17.00
16.00
16.00
18.00
16.00
15.00
15.00
14.00
14.00
14.00
13.00
13.00

Rábapaty–CVSE
CVSE–Jánosháza
Tanakajd–CVSE
CVSE–Nádasd
Szentgotthárd–CVSE
CVSE–Kemenesmagasi
Bük–CVSE
CVSE–Uraiújfalu
Vép–CVSE
CVSE–Rum
Pecöl–CVSE
CVSE–Rábatótfalu
Kemenesalja–CVSE
CVSE–Kõszeg
Király SzE–CVSE

KIADJA a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • FELELÕS KIADÓ: Lengyel
László • FELELÕS SZERKESZTÔ: Dr. Györéné Losoncz Andrea • SZERKESZTÔSÉG: Csuka László, Dummel Ottó, Farkas Gábor, Káldos Gyula (nívódíjas), Reiner Anita, Rozmán László, Takács Mária, Horváth Lajos (örökös tag) • HIRDETÉSSZERVEZÕ: Nagy Antal (06 70/338-9880) • KAPCSOLAT: 9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér
1. Telefon: 06 70/450-5749. E-mail: ujkemenesalja@celldomolk.hu; ujkemenesalja@freemail.hu;
ujkemenesalja@gmail.com • NYOMDA: Logomotív Kreatív Mûhely Kft. Szombathely • ISSN 0865-1175
• LAPZÁRTA: minden páratlan hét péntek • ELÕFIZETÉS 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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Korunk népbetegségeirõl röviden
Napjainkban a cukorbetegség egyre nagyobb léptekben
terjed a magyar lakosság körében. Hazánkban körülbelül
800 000 cukorbeteget regisztráltak, és a szakértõk becslése alapján körülbelül ugyanennyire tehetõ azoknak a száma, akik még nem tudnak a betegségükrõl. Kialakulásában
nagy szerepet játszik a mozgásszegény életmód, stresszes
életforma, egészségtelen táplálkozás valamint az örökletes tényezõk. A cukorbetegségnek alapvetõen két típusa
ismert. Az egyik jellemzõen gyermek- illetve fiatalkorban
alakul ki, míg a másik negyvenéves kor fölött jelentkezik.
Mindkét esetben fontos a korai felismerés, ugyanis minél
késõbb fedezik fel a betegséget, annál nagyobb a keringési problémák és más szövõdmények kockázata. Érdemes
nagyobb hangsúlyt helyezni a megelõzésre és kezelésre,
hiszen megfelelõ odafigyeléssel a cukorbetegek is teljes
életet élhetnek. A diabétesz mellett korunk népbetegségének tekinthetõ az asztma, amely leggyakrabban már
gyermekkorban kialakul, de bármely életkorban jelentkezhet. Az asztma az egyik leggyakoribb krónikus betegség a
Földön, Magyarországon ma több mint 200 000 regisztrált
asztmás beteg él, de ez közel sem fedi le a tényleges asztmások számát. Ennek oka, hogy a betegség enyhe stádiumában szenvedõk nem fordulnak orvoshoz, így nem kerül
idõben felismerésre. Asztmának a rohamokban jelentkezõ
nehézlégzést nevezzük, melynek kialakulásában az öröklött hajlamon kívül a környezeti hatások is szerepet játszanak, de az immunrendszer ellen ható modern életforma is
kiválthatja. Bár az asztma jelenleg nem gyógyítható véglegesen, de a stresszmentes élet és a lelki kiegyensúlyozottság fél gyógyulást jelenthet. Az Együtt Celldömölk Városért Egyesület pályázati forrásból az egészség megõrzését és javítását szolgáló ismeretterjesztõ elõadásokat szervez a fenti témakörökben. Szeptember 7-én az asztma
megelõzésével és kezelésével kapcsolatban dr. Várkonyi
János tüdõgyógyász fõorvos tart elõadást, míg szeptember
14-én a cukorbetegségrõl szerezhetnek bõvebb információt dr. Kovács Zoltán elõadásában a résztvevõk. A programok mindkét esetben a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ
és Könyvtár épületében 17 órakor kezdõdnek.
»VAJDA ZSUZSA

FELHÍVÁS!
A Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
2011-ben is biztosítja a kistérségi 13 éves leány ill. már a fiú gyermekek részére is – önkéntes alapon jelentõs kedvezménnyel – a
Humán Papillóma Vírus által okozott betegségek megelõzésére
szolgáló négykomponensû oltóanyagot. Az akció keretein túl most
önnek is lehetõsége nyílik a megelõzésre! A program keretében
lehetõséget biztosítunk 14 év feletti lányoknak, hölgyeknek (akár
45 éves korig) és a 9 év feletti fiúknak is, hogy jelentõs kedvezménnyel jussanak a védõoltáshoz. A négykomponensû Humán
Papillóma Vírus (HPV) elleni oltóanyag a vírus 4 leggyakoribb típusával (6, 11, 16, 18) szemben nyújt védelmet, így a nemi szervi szemölcsök, méhnyakrák, a szeméremtestrák, a hüvelyrák és
egyéb más daganatos betegségek ellen is. Férfiak esetében a
végbélrákok 90%-ban, a hímvesszõrákok 50%-ban, a szájüregi rákok 40%-ban kimutatható a HPV, a condylomák õket is érintik. Az
oltóanyag vényköteles. A kedvezményes védõoltás recept ellenében a Kiscelli Patikában vásárolható meg.
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Falunap Izsákfán
A hagyományoknak megfelelõen idén is megrendezte a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár, valamint
az izsákfai részönkormányzat a városrész falunapját.
A település lakosságát július 9-én már kora reggel az
Ádám Jenõ Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény fúvószenekarának tagjai ébresztették zenével,
majd a falunap programjai délután folytatódtak a sport
és a kultúra jegyében. Három órától a férfiak rúgták a
bõrt a labdarúgópályán, ezzel párhuzamosan a gyerekeket szabadtéri játékok és arcfestés várta. A rendezvényen köszöntõt mondott Erdélyi Antal részönkormányzat-vezetõ a celli önkormányzat részérõl pedig Karádi
Mihály képviselõ. Igét hirdetett dr. Koltay Jenõ esperesplébános, valamint Németh Tamás református lelkész. A
köszöntõk elhangzása után a megyei focibajnokság harmadik csoportjában második helyezést elért izsákfai futballcsapat tagjai részesültek elismerésben, majd a falunapi programok zenés-táncos összeállításán szórakozhattak a jelenlevõk. Így a mûvelõdési központ három
mûvészeti csoportja, a Rocky-Dilly ARRC, a Kemenesalja
Néptánccsoport, valamint az Energy Dance Sporttánc
Egyesület lépett közönség elé. A programról természetesen a nosztalgiazene mellett a gulyáskóstoló sem maradhatott ki, mely után a Flame Együttes szórakoztatta
zenéjével a nagyérdemût, az egésznapos rendezvény
pedig ezúttal is falubállal zárult.
»RA

FELHÍVÁS
A Kemenesvíz Vízíközmű Kft. felhívja Celldömölk lakossága figyelmét, hogy Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 189/2010. (VII.8) sz. képviselőtestületi határozata
alapján 2010. augusztus 1-jétől a település folyékony hulladék
szállítását Celldömölk város közigazgatási területén (Celldömölk,
Celldömölk-Alsóság, Izsákfa) a Kemenesvíz Kft. a SárvárPannonvíz Kft-vel közösen végzi.
Az Önkormányzati rendeletben meghatározott díjnak megfelelően a folyékony hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás
díja 2.000 Ft + 25% Áfa/m3, így a szennyvíz szippantásért fizetendő díj összesen (bruttó) 2.500 Ft/m3 .
Közszolgáltatóként a tevékenység ellátása az alábbi módon történik: telefonon, vagy faxon történő megrendelés esetén 3 munkanapon belül a kért szolgáltatás elvégzésre kerül. Rendkívüli
helyzet esetében (pl. havária) a lehető legrövidebb időn belül
(hétvégén is) a helyszínre érkezik a szolgáltató gépjármű. A hívószám: mobil: 30/3376-191, vezetékes telefon: 95/521-001, fax esetében 95/320-249; 95/521-093. A szolgáltatás megrendelése
levélben is történhet; a megrendeléseket ez esetben 9600
Sárvár, Ungvár u. 20. valamint a 9500 Celldömölk, Nemesdömölki u. 20. címre kell megküldeni. Továbbá e-mail formájában
a sarvar_pannon @inda-mail.hu vagy a kemenesviz @cellkabel.hu címre kérjük megküldeni.
Az ügyfélszolgálati iroda 9500 Celldömölk, Nemesdömölki u. 20.
szám alatt üzemel: hétfőtől péntekig 9.00–16.00 óráig. 9600
Sárvár, Ungvár u. 20. ügyfélszolgálati iroda nyitva tartási ideje:
hétfőtől péntekig: 9.00–14.00 óráig.
A szolgáltatás elvégzése előtt minden esetben időpontegyeztetés történik.
A megadott vezetékes és mobil telefonszámok 24 órás (éjjel-nappal) és a hét minden napján (szombaton és vasárnap is) a diszpécser szolgálaton működnek.
»KEMENESVÍZ VÍZIKÖZMÛ KFT.

SZESZFÕZDE VÖNÖCKÖN
Szeszfőzdénk felújított, 418 literes és
220 literes főzőüsttel folyamatosan
üzemel VÖNÖCKÖN.
Jó minőségű gyümölcscefréből, illatos
és zamatos pálinka előállításával – rövid
főzési határidővel – várjuk minden
kedves régi és új megrendelőnket!
Érdeklődni:
napközben a 06 20/337-1864, esti órákban a 95/485-001 telefonszámon lehet.

SZEDD MAGAD AKCIÓ
VÖNÖCKÖN!
Mézédes korai, közép- és késõi
érésű szilva
150,- Ft/kg áron

Gála alma 100 Ft/kg áron
Folyamatosan szedhető!
Hétfőtől–szombatig 08–19 óráig
Érdeklődni: 06 20/337-1864; 06 70/334-8167

Dr. Oblidál Zoltán
belgyógyászati,
reumatológiai
magánrendelés
Előjegyzés nélkül!
Minden nap
15–18 óra között
Szombathelyen, Szelestey u.
46. alatt (vasútállomással
szemben lévő utca).
Vércukor beállítás,
érvizsgálat ultrahanggal,
koleszterin mérés,
váll-, térd-, csípőizületi betegségek,
gerincfájdalom gyógyítása.

Nézzen be hozzánk – megéri!
Vásárolhat, utazhat, iskolakezdésre készülhet,
tartozásait rendezheti…

a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
Celldömölki, Ostffyasszonyfai és Vönöcki Kirendeltségeinek
kedvezményes hitelébõl.
maximális összeg
500 ezer Ft-ig
THM: 17,80%
2 millió Ft
egynapos ügyintézés.

Akciónk 2011. augusztus 1-tõl szeptember 30-ig tart.
Répcelak, Petõfi S. u. 50.
Telefon: 95 588-666, 588-667 Fax: 95 588-668
E-mail: titkarsag@repcelaktksz.hu
Honlap: www.repcelaktksz.hu

Kis bank – nagy lehetôségek!
Celldömölk I., Kossuth L. u.18. Telefon/Fax: 95/420-035 celldomolk1@repcelaktksz.hu
Celldömölk II., Hegyi u. 1. Telefon/Fax: 95/420-507 celldomolk2@repcelaktksz.hu
Vönöck, Kossuth L. u. 69/b. Telefon/Fax: 95/485-010 vonock@repcelaktksz.hu
Ostffyasszonyfa, Kossuth L. u. 60.Telefon/Fax: 95/394-005 ostffyasszonyfa@repcelaktksz.hu

