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Álláskeresők Figyelem!
A Bakó Trex Kft. celldömölki varrodájába
betanított, szakképzett (vagy gyakorlattal
rendelkező) varrónőket keres egyműszakos
munkarendbe.
Saját buszjárattal 22 környékbeli településről is,
a bejárás megoldott!
érd.: napközben 06.00–15.00 között,
a 421-791-es telefonszámon.
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Celldömölk szavazókörei a 2014-es országgyűlési választásokon
Magyarország köztársasági elnöke
2014. április 6-ára tűzte ki az országgyűlési választások időpontját.
Celldömölk Vas megye 2-es számú
választókerületéhez tartozik, ahol
kilenc szavazókör került kialakításra. A választópolgárok lakóhelyük
alapján ebben a 9 szavazókörben
adhatják le voksaikat. Celldömölk
szavazókörei a következők:
1. számú szavazókör
A szavazóhelyiség címe: Városi Óvoda
Vörösmarty úti tagóvodája – Vörösmarty u. 1.
A szavazókörhöz tartozó közterületek:
Botond u., Budai N. Antal utca, dr.
Géfin L. tér, Gayer Gy. tér, Hollósy tér,
Hunyadi u., Király J. u., Kisfaludy utca,
Kossuth L. u. 18. szám, Marcal major,
Nagy S. tér, Óvoda köz, Pápai u., Pozsony u., Szentháromság tér, Szomraky
u., Vágány u., Vasút u., Vasvári P. u.,
Zrínyi u.
2. számú szavazókör
A szavazóhelyiség címe: Berzsenyi Dániel Gimnázium – Nagy Sándor tér 13.
A szavazókörhöz tartozó közterületek:
Akácfa u., Árvalányhaj u., Balassi B. u.,
Füztői B. u., Hársfa u., Kodály Z. u., Móritz S. u., Rendező pályaudvar, Riczinger
u., Tátra u., Tompa M. u., Vörösmarty
u., Zalka M. u.
3. számú szavazókör
A szavazóhelyiség címe: Kemenesaljai
Művelődési Központ és Könyvtár – dr.
Géfin tér 1.
A szavazókörhöz tartozó közterületek:
Gyár u., Hámán K. u., Ifjúság tér, Lőtér
u., Sági u. 1. házszámtól 69. házszámig
(páratlan oldal), Sági u. 2. házszámtól
68. házszámig (páros oldal), Sport u.,
Temesvár u.

Árpád u., Baross u., Batthyány 2. házszámtól 12. házszámig (páros oldal),
Batthyány u. 1–9. házszámig (páratlan oldal), Bercsényi M. u., Berzsenyi
D. u., Bocskai u., Búza J. u., Deák F. u.,
Dózsa Gy. u., Esze T. u., Horváth E. u.,
Kinizsi P. u., Kossuth L. u. 1 házszámtól
folyamatosan (páratlan oldal), Kossuth
L. u. 2. házszámtól 16. házszámig (páros oldal), Nemesdömölk u., Petőfi u.
1. házszámtól 15. házszámig (páratlan
oldal), Petőfi u. 2. házszámtól 18. házszámig (páros oldal), Rákóczi u., Szabadság tér, Wesselényi u.
4. számú szavazókör
A szavazóhelyiség címe: Népjóléti Szolgálat Idősek Klubja – Szalóky S. u. 3.
A szavazókörhöz tartozó közterületek:
Április 4. u., Arad u., Belovári u., Csokonai u., Gábor Á. u., Kisdobos u., Május
1. u., Mesteri u., Mikes K. u., Szalóky S.
u., Úttörő u.
5. számú szavazókör
A szavazóhelyiség címe: Celldömölki
Városi Általános Iskola – Árpád u. 34.
A szavazókörhöz tartozó közterületek:
Ady E. u., Arany J. u., Bartók B. u., Batthyány u. 11. házszámtól folyamatosan
(páratlan oldal), Batthyány u. 14. házszámtól folyamatosan (páros oldal), József A. u., Kassa u., Kolozsvár u., Koptik
O. u., Kölcsey u., Nagyvárad u., Ostffy
M. tér, Petőfi u. 17. házszámtól folyamatosan (páratlan oldal), Petőfi u. 20.
házszámtól folyamatosan (páros oldal), Radnóti u., Ságvári u., Sándorháza
major, Széchenyi u., Uzsok u.
6. számú szavazókör
A szavazóhelyiség címe: Népjóléti Szolgálat ebédlője – Árpád u. 18.
A szavazókörhöz tartozó közterületek:

7. számú szavazókör
A szavazóhelyiség címe: Városi Általános Iskola Alsósági Tagiskolája – Sági u.
167.
A szavazókörhöz tartozó közterületek:
Barátság u., Béke u., Fazekas M. u.,
Kertalja u., Kresznerics F. u., Liszt F. u.,
Marx u., Puskin u., Sági u. 102. házszámtól folyamatosan (páros oldal),
Somogyi B. u., Táncsics u., Újvilág u.
8. számú szavazókör
A szavazóhelyiség címe: Alsósági
Sportcsarnok – Hegyi u.
A szavazókörhöz tartozó közterületek:
Bajcsy Zs. u., Bem J. u., Dobó K. u., Eötvös L. u., Erdőalja u., Hegyi u., Heiner
K. u., Jókai M. u., Kankalin u., Kismező
major, Kökörcsin u., Kőtörő u., Kráter u.,
Martinovics u., Mátyás K. u., Móricz Zs.
u., Ság hegy, Sági u. 101. házszámtól
folyamatosan (páratlan oldal), Sikló u.,
Uzsabánya, Vak B. u.
9. számú szavazókör
A szavazóhelyiség címe: Izsákfai Klub –
Izsákfa u. 37.
A szavazókörhöz tartozó közterületek:
Bokodi u., Bokodpuszta major, Hegyalja u., Izsákfa u., Kódó u.

Kitüntetést kapott dr. Kovács Antal
Fehér László, mint a Vas megyei
közgyűlés tagja, dr. Kovács Antalt, a
Kemenesaljai Egyesített Kórház szülészet-nőgyógyászat
osztályvezető
főorvosát felterjesztette megyei kitüntetésre, amit a megyei közgyűlés
elfogadott, és a főorvost március 15.
alkalmából Vas megye Közgyűlése
Elnökének Emlékérme elismerésben

részesítette. A városvezető javaslata
arról szólt, hogy milyen fontosnak
tartja azt a több évtizedes munkát,
amelyet az egészségügyben, azon
belül is a kórházban kifejtett, annak
ellenére, hogy a struktúraátalakítás
miatt a kórházat a bezárás veszélye
fenyegette.
»ÚK
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Adósságkonszolidációról más szemszögből
Bár az állam átvállalta az önkormányzatok adósságát, az adóból befolyt
összegek elvonása és az intézmények
működtetéséhez kapcsolódó finanszírozás-elvonás többlet terheket ró az
önkormányzatokra, vagyis ami bejön
a réven, elveszik a vámon.
Sajtótájékoztatót tartott Fehér László
polgármester, aki az önkormányzatok
kormány általi adósságkonszolidációjára
reagált. Egyrészt elmondta, hogy nem
lehetett jelen azon az eseményen, ahol
a kormány képviseletében átadták az
adósságkonszolidációról szóló bizonyságlevelet, mert későn kapta a meghívást, és már előre lekötött programja
volt azon időpontra, majd az adósságátvállalásról számadatokkal alátámasztva
szólt.
A polgármester elmondta, hogy 2013-ra
vonatkoztatva 407 millió forint, 2014re vonatkoztatva 325 millió forint öszszegben vállalt át adósságot az állam
Celldömölk önkormányzatától. Az adósságkonszolidáció pozitív hatása mellett

azonban 2013-tól számos a működést
negatívan befolyásoló változás történt.
Elvonásra került a gépjárműadó 60 százaléka, ami évente 45–47 millió forint
bevételkiesést jelent. Teljesen megszűnt
a településeknek a személyi jövedelemadó-visszaosztás, ami további 165 millió forint bevételkiesést jelent évente.
2013-ban tehát 212 millió forintot vontak el, ez várható 2014-re és a további
évekre is. Az iskolák – az általános iskola,
a középiskola és a zeneiskola – fenntartását ugyan átvállalta az állam, a működtetésüket az önkormányzat végzi,
ami évente további 60 millió forint kiadást jelent. Emellett az önkormányzat
továbbra is működteti a városi sportcsarnokot, amit az iskolák is használnak a
mindennapi testneveléshez.
Fehér László mérleget vonva kiemelte,
hogy az átvállalt adósság összege 732
millió forint, négyéves ciklusra vonatkoztatva az adókat érintő 842 millió forint,
az iskolák működtetésére vonatkoztatható kiadás pedig 240 millió forint. Öszszesen tehát 1 milliárd 82 millió forint az

önkormányzatot érintő teher, vagyis 350
millió forint mínusz terheli továbbra is az
önkormányzatot a kormány intézkedéseit követően.
A városvezető hangsúlyozta: örül annak,
hogy az állam átvállalta az adósságot,
de összességében tekintve a számokat
továbbra is ott van a teher az önkormányzatoknál, csak más formában. Kiemelte azt is, hogy az önkormányzat az
iskolák fenntartása mellett a működtetését is átadhatta volna az államnak, mint
ahogy azt tette több más önkormányzat.
Celldömölkön azonban ragaszkodtak
hozzá, hogy ugyan többletterheket vállalva, de legalább a működtetést végezve legyen közünk a saját településünkön
lévő iskolákhoz.
A város polgármestere azt is elmondta,
hogy már az első adósságkonszolidáció
előtt elkészült és elfogadásra került az
a középtávú hiteltörlesztési ütemterv,
amely évi 40 millió forint tőke- és 10
millió forint kamattörlesztést jelentett
volna. Így – a változatlan adóbevétel
mellett minden évben 210 millió – 50
millió, azaz 160 millió forinttal több jutna fejlesztésekre, út- és járdaépítésekre
hosszú távon.
»ÚK

Jelentős járda- és útfejlesztések valósulhatnak meg az idei évben
Március 24-25-én, két helyszínen
tartott képviselői beszámolót Söptei Józsefné alpolgármester-asszony.
Mindkét fórumon részt vett Fehér
László polgármester is.
A gyűlésen Söptei Józsefné beszámolt
az elmúlt négy év fejlesztéseiről, a
folyamatban lévő újításokról valamint
a tervekről. A körzetet leginkább érintő téma az útfejlesztések ügye volt.
A közel 150 millió forintos beruházásból jelenleg is zajlanak az építések, járdák, kerékpárutak kiépítése,
szegélyezés, aszfaltozás. Mint azt az
alpolgármester asszony kifejtette,
igyekeznek szisztematikusan haladni
az útépítésekkel, ezért először a köz-

Lakossági fórum
Alsóságon tartott lakossági fórumot Fehér László. Március 26-án este az Alsósági
Tagintézmény tornacsarnokában gyűltek
össze az érdeklődők, hogy meghallgassák Fehér László beszédét és megtekintsék az azt követő előadásokat.
Március 26-án, este 6 órakor vette kezdetét Fehér László lakossági fóruma Alsósá-

műfejlesztések, a vízvezetékek bekötései, cseréi valósulnak meg. A körzet
egyik legégetőbb problémája a Baross
utca elmaradt oldalának járdaépítése, ami a város idei költségvetésében
nevesítve is szerepel. A vasútállomás
kapcsán elnyert pályázat is érinti a körzetet: a Kossuth utca, a vasútállomás
előtti tér, a Rákóczi utca és a parkoló is
mind megújításra kerülnek.
Fehér László polgármester az elmúlt
évek megvalósított projektjeiről beszélt, melyek az egész várost érintik.
A város számos pályázatot nyújtott be,
melyek mind pozitív elbírálásban részesültek. Ezeknek köszönhetően újult
meg a Szentháromság tér, vagy jöhetett létre az új 3D-s mozi. Kiemelte a

városban elhelyezett térfigyelő kamerák jelentőségét, melyekkel a közbiztonságot szeretnék megőrizni. Fehér
László azt is elmondta, hogy fontosnak
tartja Celldömölk turisztikai lehetőségeinek a kiaknázását. Az új szálloda,
a fürdő, a kemping, a Ság hegy borvidéke vagy akár a Vulkánpark is mind
jelentős turisztikai célponttá formálhatják a várost, amelynek későbbi
hozama további fejlesztéseket generálhat. Az értékelőkön a lakosság is
beszámolhatott észrevételeiről, javaslatairól. A felszólalók főként a további
útfejlesztéseket és gyalogátkelőhelyek
kiépítését, további parkolóhelyek létesítését szorgalmazták.
»NÉMETH NÓRA

gon, az iskola csarnokában. A programot
Erdélyi Antal, az alsósági részönkormányzat vezetője nyitotta meg, aki körzetének
figyelmébe ajánlotta a polgármestert. Fehér László beszédében kitért a kormánynak az elmúlt négy évben tett szerinte
hibás lépéseire: az egykulcsos adórendszer bevezetésére, az egészségügy átkonstruálásra, a magánnyugdíjpénztárak
államosítására vagy például aktualitásként a paksi hitelmegállapodás aláírására. Fontosnak tartja a munkahelyteremtés

és a közbiztonság problémáit is. Megemlítette azt is, hogy amennyiben országgyűlési képviselővé választják, az a
későbbiekben remélhetőleg Celldömölk
városának és lakosainak is a javát fogja szolgálni. Kérte a választópolgárokat,
hogy ezeket figyelembe véve hozzanak
döntést az április 6-i választásokon. A beszámolót művészeti előadások követték.
Fellépett a Berzsenyi Táncszínház két magas színvonalú darabbal, majd zárásként
Joós Viktória énekelt.
»NN
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Kampányzárót tartott az MSZP
Március 28-án 18 órakor tartotta meg
Fehér László országgyűlési képviselőjelölt nagygyűlését a KMKK épületében. A
rendezvényen részt vett Demeter Márta, az MSZP országos elnökségének tagja. A gyűlés előtt vendégművészként
fellépett Somló Tamás.
A választásokhoz közeledve Fehér László
képviselőjelölt ezúttal Celldömölkön tartotta meg nagygyűlését „Új korszakot nyitunk” szlogennel. A kampányrendezvény
pénteken este 6 órakor vette kezdetét,
ahol koncertet adott Somló Tamás, az LGT
tagja. Ezután következett a gyűlés hivatalos
programja, ahol a magukat Kormányváltó
erőknek nevező pártok egybegyűlt képviselői mondták el beszédeiket. Dr. Nemény
András képviselőjelölt így nyilatkozott a
Kormányváltók szövetségéről: – Igenis
van dolgunk. Rengeteg szegény ember él:
több, mint 4 millióan élnek a létminimum
alatt, rengeteg gyerek van, aki nem kapja

meg a megfelelő ellátást. Ugyanez igaz, a
munkavállalókra, a nyugdíjasokra, a pedagógusokra is. Az élet szinte minden területén szükség van a változásra.
A találkozóra a Kormányváltók számos
képviselője eljött, hogy méltassák Fehér
Lászlót, ismertessék programjaikat és buzdítsák a szavazókat. Az MSZP képviseletében felszólalt Demeter Márta, az MSZP
országos elnökségének tagja, aki elmondta, hogy többek között a rezsicsökkentést
tartják igazságtalan intézkedésnek, ami
a szegényektől csak még több pénzt von
el, a gazdagok számára viszont kedvezőbb
feltételeket biztosít. Demeter Márta szerint
ők igazságossá fogják tenni a rezsicsökkentést, hogy az alacsonyabb jövedelműek
kapjanak nagyobb támogatást. Emellett a
Kormányváltók nyolcpontos programjából
kiemelte a gyermekéhezés felszámolását,
az egészségügyi várólisták csökkentését,
megszüntetését, 250 ezer új, valódi munkahely megteremtését valamint a fiatalok

Egy nap az egészség jegyében
Tavaszi egészségnapot szervezett a
CVSE. Az egész napos rendezvényt
március 29-én tartották a KMKK épületében és a Szentháromság téren,
melynek keretén belül lehetőség
volt egészségállapot-felmérésekre,
tanácsadások meghallgatására, sportolásra és egyéb játékokra.
A CVSE „Sporttal az egészségért Kemenesalján” programsorozat keretén belül
szervezte meg a szombati egészségnapot.
A programok 10 órától kezdődtek a Szentháromság téren, ahol a szakemberek által
teljes egészségállapot-felmérést lehetett
végeztetni: vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint-mérés, testtömegindex-szá-

mítás, szív- és érrendszeri betegségek
rizikófelmérése. Az óvodások és a kisiskolások szórakoztató fejlesztő táncon vehettek
részt, az érdeklődők pedig megtekinthették
a Balla József olimpiai ezüstérmes birkózó-

Ételt osztottak a szociáldemokraták
Március 12-én ételosztást tartott a Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja
a Szentháromság téren. A rendezvényen megjelent Árok Kornél, a párt
ügyvezető elnöke és Bakonyi László
képviselőjelölt.
A csütörtök délutáni rendezvényre Schmuck
Andor ugyan nem tudott eljönni egy váratlanul felmerülő probléma miatt, megjelent
viszont Árok Kornél és Bakonyi László is a
szociáldemokrata párt képviseletében. Az
ügyvezető elnök szívesen beszélt a párt

programjáról. Elmondása szerint pártja
elsősorban nem a közhelyes retorikai szónoklatokban látja a megoldásokat az ország problémáira, hanem a megnyilvánuló
tettekben. Ezért is indították el a kezdeményezést, miszerint jelöltjeik nem veszik fel
a nekik járó egymillió forintos kampányfinanszírozást, helyette inkább a lehető legtöbb városban próbálnak meg ételosztás
keretein belül segíteni a rászorulóknak.
Mint szociáldemokraták, a legfontosabb feladatuknak munkahelyteremtést és a munkakörülmények javítását tartják, valamint

továbbképzését. Felszólalt még Dr. Ipkovich
György, Szombathely korábbi polgármestere, Szücs Gábor, az MSZP-választmány
elnökhelyettese és Wrzava Pál képviselőjelölt is, akik elismerték Fehér László eddigi
munkásságát, és támogatásukról biztosították további törekvéseit. A rendezvény
záróbeszédét Fehér László mondta el. Röviden beszélt eddigi pályafutásáról, a közgyűlési és polgármesteri munkásságáról.
Elmondta, hogy az elmúlt években olyan
programokat indítottak el, amelyek célja a
munkahelyteremtés, városmegújítás és további látványos fejlesztések voltak. Az igények azonban egyre nagyobbak, viszont
kevés a lehetőség. Fehér László abban
bízik, hogy mint országgyűlési képviselő
többet tudna tenni Celldömölkért és Vas
megye többi településéért, így ezeknek a
fejlesztéseknek már csak folytatása lehet.
A felszólalók felkérték a választópolgárokat
közös programjuk és jelöltjeik támogatására, és mindenkit arra buzdítottak, hogy
április 6-án menjen el szavazni. A kampányrendezvény végén közösen köszönték
meg az egybegyűlteknek a részvételt. »NN
ról készült emlékfilmet. Délután családi
programok, mentő- és elsősegélynyújtás
bemutató, rajzverseny és egyéb programok
várták az egészségnapra érkezőket. Balázs
Béla, a CVSE elnöke elmondta, hogy egy
tavalyi európai uniós pályázat keretein belül sikerült támogatást elnyerniük a programra, ami 2013 szeptemberétől egészen
2014 augusztusáig tart. A program célja,
hogy különböző rendezvények, versenyek
formájában meg tudják mozgatni a városlakókat, fel tudják hívni a figyelmüket az
egészséges életmód, a sport fontosságára.
A programsorozat tehát augusztus végéig
tart, melynek keretében – főként az elkövetkezendő hónapokban – számos verseny,
sportrendezvény, életmódtábor kerül majd
megrendezésre, ahova a szervezők szívesen várják a résztvevőket, érdeklődőket.
»NÉMETH NÓRA.
az elesettek, rászorulók támogatását. Ezért
döntöttek úgy, hogy a kampányra szánt
pénzből ételt osztanak Budapesten és az ország nagyobb városaiban. Mint ahogy arra a
párt ügyvezető elnöke hivatkozott, naponta
több mint 2000 adag étel kerül kiosztásra
csak a fővárosban, nem számítva az egyéb
vidéki városokat. A celldömölki ételosztáson kezdetben csak kis létszámban jelentek
meg az érdeklődők, viszont még órákkal
később is folyamatosan érkeztek az egy tál
ételért jelentkezők. A szociáldemokrata párt
nem csak azt reméli, hogy kezdeményezésük segítséget jelent a rászorulóknak, de azt
is, hogy a későbbiekben a többi pártnak is
útmutatásul szolgál.
»N. NÓRA
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ELEKTRO DISZKONT

Celldömölk, Sági u. 41. (Tesco mellett)
www.elektrodiszkont.bolt.hu

• Laptop táskák: 10” 3000 Ft, 16” 3000 Ft • Számítógéphez:
egér + egérpad: 1200 Ft; Hangfal: 2.1-es 6000 Ft;
2.0: 2200–2500 Ft; Kártyaolvasó: 800 Ft;
• Fülhallgatók: 1500 Ft; • Fejhallgatók: 1800 Ft;
• Akciós mp3-ak!; • Headsetek már 1500 Ft-tól;
• Kamera táskák: 3000 Ft-tól; • Hátizsákok 16”: 4000 Ft-tól;
• Fényképtokok 4”: 1000 Ft-tól; • LCD és LED TV-k, fényképezőgépek, egyéb híradástechnikai berendezések karácsonyi
akciós áron! • LCD és LED TV fali konzol tartók: 2500 Ft-tól;
• Kombinált hűtők, Fagyasztók, Mosógépek, Mosogatógépek, Szárítógépek; • Grillsütők, turmixgépek, tojásfőzők,
kenyérsütők, vízforralók, húsdarálók, aszalók; • Hajsimítók,
Hajszárítók; • Porszívók; • Olajradiátorok

ÜZLET, CELLDÖMÖLK SÁGI U. 41.: 06/70/410-9337
TELEPHELY (KÖCSK): 06/70/410-9336
06-70/372-9441, 06/70/410-9338
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»PORTRÉ

LEHET EGY*
CSEPPEL
TÖBB?

*AKCIÓNK KERETÉBEN MOST MINDEN AZNAPI BELÉPŐJEGY ÁRÁNAK
50%-t BÜFÉNKBEN ÉTKEZÉS ESETÉN BESZÁMOLJUK!
Pl.: 500 Ft-os jegy váltása esetén 250 Ft kedvezményt kap vásárlásából! Személyenkén egy nap csak 1-szer vehető igénybe kedvezményünk!

 9551 Mesteri, Fürdőtelep 1.  info@mesteritermal.hu  www.mesteritermal.hu  nyitvatartás: 10-19h
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Viva Opera! – orosz módra
Celldömölkön járt a híres Moszkvai Szimfonikus Zenekar.
A fiatal tehetségek a zenetörténet legszebb darabjaiból
összeállított repertoárjukat adták elő a közönségnek
március 20-án a KMKK színpadán.
1995-ben alakult meg az Orosz Zeneakadémián a Moszkvai
Ifjúsági Szimfonikus Zenekar, amelyet az ország legtehetségesebb fiataljai alkotnak. Ők a legnevesebb egyetemeken
szerezték diplomáikat. 2012 óta már mint Moszkvai Szimfonikus Zenekar koncerteznek. Kezdetben csak saját hazájukban, később azonban világszerte ismertté váltak. Bejárták
egész Ázsiát, mindenhol nagy sikereket aratva, most pedig
Európába is elérkeztek. Magyarországi turnéjuk során több
nagyobb városban is fellépnek, így március 20-án csütörtök

Seherezádé a KMKK színpadán
A szombathelyi Attitude Balettiskola március 14-én, pénteken lépett fel a KMKK színpadán. Teltházas közönség
előtt adták elő Rimszkij-Korszakov klasszikus szimfonikus művére, a Seherezádéra készült koreográfiájukat.
Amint azt a 2003-ban alakult Attitude Balettiskola vallja
magáról, céljuk nem más, mint hogy növendékeik megszerethessék, elsajátíthassák a legszebb művészeti ágat, a
klasszikus balettet. Aki részt vett az előadáson, nem is kételkedhet abban, hogy a gyerekek valóban a szép mozgás
művészetét tanulják. Az intézmény diákjai kifinomult mozgáskultúrával vitték színpadra az arab kultúra legismertebb
legendáját, Az Ezeregyéjszaka meséiből ismert Seherezádé történetét. Megismerhetjük a mesét, melyben a király,

»MÛVELÔDÉS
este a Celldömölkön is előadták világszínvonalú koncertjüket. A KMKK színpadán 40 zenész és 4 áriaénekes prezentálta a gálaestet, a két felvonásos Viva, Opera!-t. A zenekar
fiatal karmestere, Jurij Kobelev sok humorral és nagy lelkesedéssel vezette végig a műsort. Programjukban a legismertebb operákat fűzték rövid narrációkkal egy kerettörténetbe,
amely így a laikus zenehallgatók számára is élvezhetővé
tette az előadást. Repertoárjukban olyan gyöngyszemek
szerepeltek, mint Verdi Traviatájának vagy Bizet Carmenjének részletei, de elhangzottak például Puccini, Vivaldi és
Rossini legnépszerűbb művei is. A tehetséges zenészek nagy
lelkesedéssel és látható profizmussal játszottak majdnem
két órán keresztül. A legnagyobb elismerést egyértelműen
az áriák kapták, a közönség hatalmas tapssal ünnepelte az
énekeseket. A zenekar egy remek hangulatú, zseniális koncertet adott, a hallgatók vastapssal köszönték meg a zenei
élményt.
»NN
előző felesége hűtlensége miatt, bosszúból mindennap új
lányt vesz el, majd másnap kivégezteti őket. A vezír lánya
önként jelentkezik menyasszonynak, majd az uralkodó kíváncsiságát kihasználva az éjjelt egy befejezetlen mesével
zárja, amit csak másnap hajlandó folytatni. A mítosz szerint
a lány így mesél a királynak ezeregy éjszakán keresztül, miután a férfi megkegyelmez neki. A gyerekek nagyszerűen
koreografált, finoman munkált mozgástechnikájú előadást
nyújtotta. Kezdők és haladók egyaránt részt vettek abban,
hogy a darab teljes egységgé váljon. A fellépők jelmezei,
a színes párnák és drapériák, a vöröses izzó fények mind
Perzsia hangulatát idézik meg a közönség számára. A növendékek egy precízen komponált, kiváló előadást mutattak be, amely kellemes esztétikai élményt nyújtott a nézők
számára, így mindenki betekintést nyerhetett a klasszikus
balett művészetébe.
»NÉMETH NÓRA

Felhívás
Várjuk a jelentkezését mindazoknak a népművészeknek, kézműveseknek, helyi termékeket forgalmazó vállalkozóknak, akik szívesen részt vennének
a Tulipán Fesztivál kirakodóvásárán és népművészeti
kiállításán. A rendezvény időpontja: 2013. május
2–4. (péntektől vasárnapig). A részletekről felvilágosítás kérhető a Kemenesaljai Művelődési Központ
és Könyvtárban (Celldömölk, dr. Géfin tér 1.) személyesen, telefonon a 95/779-302-es számon, illetve
a kmk@cellkabel.hu e-mail címen Reiner Anita szervezőnél.
•••
Szereplési lehetőséget kínálunk amatőr művészek
és csoportok részére a Tulipán Fesztivál „Tiéd a tér!”
című programján, melynek időpontja: 2014. május
2. (péntek) 10.00-12.00 óra és 15.00-18.00 óra.
Jelentkezés és információ kérhető: Kemenesaljai
Művelődési Központ és Könyvtárban (Celldömölk,
dr. Géfin tér 1.) személyesen, telefonon a 95/779302-es számon, illetve a kmk@cellkabel.hu e-mail
címen Benke Csaba szervezőnél.
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Megkérdeztük
» válaszoltak

»OLVASÓI OLDAL

Milyennek látod Celldömölköt?

»KéRDEZ: NéMETH NÓRA

»FOTÓ: FERENCZI SÁNDOR

Balázs
Krisztina

Nagyon fárasztó utunk volt
Csíkdánfalvától, de kárpótolt
minket érte a fogadtatás,
nagyon kellemes volt. Tavaly
novemberben a Berzsenyi
gimnázium diákjai voltak
nálunk, akkor mi láttuk vendégül őket. Még csak egy
napja vagyunk itt, így egyelőre csak a katolikus templomot tudtuk megnézni, de
az is nagyon tetszett. Emellett este már csak egy rövid
sétára volt idő a városban,
nem sikerült még feltérképezni a helyet. Remélem,
hogy az elkövetkező egy hét
tartalmas lesz, és sok emlékkel térhetünk majd haza.

Sándor
Szabolcs

Nagyon hosszú és kimerítő
utunk volta idáig, 16 órán
keresztül buszoztunk. Így
nagyon jól esett a meleg
fogadtatás, amivel vártak
minket. A diákok novemberi
látogatása óta valamennyire
tartjuk azért a kapcsolatot interneten. Ez nagyon jó, mert
így nem egy idegen társaságba érkeztünk, hanem
ismerősökhöz, barátokhoz.
Nagyon jól érezzük magunkat, nagyon jó a szállásunk
is, eddig minden megfelel az
elvárásainknak. Bízunk benne, hogy ez a továbbiakban
is így alakul, nagyon vártuk
már ezt az egy hetet.

Zsigmond
Andor–
Attila

Erôss
Adél

Nagyon örülünk neki, hogy
mi kaptuk ezt a lehetőséget,
hogy ellátogathassunk Celldömölkre. Még nem sokat
láttunk a helyből, de számunkra elég szokatlan, felénk nincsenek ilyen jellegű
városok. Ez nagyon jó, mert
épp ez az utazásunk célja,
hogy megismerkedjünk más
környezettel is, tapasztalatokat gyűjtsünk. Már nagyjából tudjuk, milyen jellegű
programokat állítottak össze
nekünk a vendéglátóink, és
várjuk is őket. Emellett azt is
szeretnénk, ha a következő
egy hétben az osztály is jobban összerázódna.

Jó, hogy eljöttünk, nagyon
kellemesnek
ígérkeznek
a programok. Az út elég
hosszú volt, de jó hangulatú. A diákokkal már korábbról ismerjük egymást,
tartottuk a kapcsolatot, de
vártuk már a személyes
találkozást. Nagyon tetszik
a város, bár egyelőre még
nem láttunk túl sokat belőle, csak a templomot. Azt
vettem észre, hogy itt nagyon sokan közlekednek biciklin, ez nagyon szokatlan,
de tetszik, nem hiányzik a
sok füst. Voltunk már benn
tanórákon is, az viszont itt
is ugyanolyan, mint nálunk.

Beíratás az általános iskolákba
értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2014/2015. tanévre történő
általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:
2013. április 28., 29.(hétfő, kedd)
8.00 órától 18.00 óráig
Pótbeiratkozás: április 30. (szerda) 8.00 órától 18.00 óráig
Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola
első évfolyamára beíratni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén fenntartó hivatott a felül bírálati kérelmet elbírálni.
Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések, utcák
és terek nevét az alábbiakban közöljük:
Körzeti általános iskola:
CELLDÖMÖLK VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (9500 Celldömölk,
Árpád u. 34.)
Beiskolázási körzete: Celldömölk (a város teljes közigazgatási területe, kivéve az Alsósági Tagiskola körzetébe tartozó utcák által
meghatározott terület), Kemeneskápolna, Kemenesmihályfa, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Köcsk, Mersevát, Mesteri,
Nagysimonyi, Nemeskocs, Tokorcs.
CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓSÁGI TAGISKOLÁJA (9500 Celldömölk, Sági u. 167.) Beiskolázási körzete: Celldömölk: Bajcsy-Zs. utca, Barátság utca, Béke utca, Bem utca, Dobó
K. utca, Eötvös utca, Fazekas M. utca, Hegyi utca, Heiner utca,
Jókai M. utca, Kankalin utca, Kertalja utca, Kökörcsin utca, Kőtörő
utca, Kráter utca, Kresznerics utca, Liszt F. utca, Martinovics utca,
Marx utca, Mátyás király utca, Móricz Zs. utca, Puskin utca, Ság

hegy utca, Sági utca 101-től végig 100-tól végig, Sikló utca, Somogyi B. utca, Táncsics M. utca, Újvilág utca, Uzsabánya utca, Vak
B. utca.
CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KENYERI TAGISKOLÁJA
(1-4. éVFOLYAM) (9514 Kenyeri, Ady E. u. 61.)
Beiskolázási körzete: Kenyeri, Pápoc.
Az első évfolyamra történő beíratáskor kérjük, hozza magával
az alábbiakban felsorolt hivatalos dokumentumokat!
1. Meghatalmazás, ha nem a szülő vagy gondviselő irat be • 2.
gyermek TAJ –kártyája • 3. lakcímigazoló kártyája • 4. Születési anyakönyvi kivonata • 5. óvodai szakvélemény • 6. a tanuló
balesetbiztosításához a választott összeg • 7. kedvezményre jogosító dokumentumok: a. tartós betegséget igazoló dokumentum, b. sajátos nevelési igényt igazoló szakvélemény, c. igazolás
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, d. igazolás a három, vagy több gyermek után folyósított családi pótlékról • 8.
diákigazolványhoz 1400 Ft, és az okmányirodánál kapott Nemzeti
Egységes Kártyarendszer Adatlap • 9. tartózkodási hely, illetve a
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar
állampolgár esetén: a. regisztrációs igazolás vagy b. állandó tartózkodási kártya • 10. nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog
gyakorlásáról • 11. a szülői felügyeleti jog egyedüli gyakorlása
esetén: a. szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, vagy b. másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, vagy c. gyámhivatal határozata, vagy d. a bíróság
ítélete • 12. gyámok esetén a gyámhivatal döntése a törvényes
képviselet ellátásáról.
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ELKÉSZÜLT A JÁNOSHÁZI VÍZBÁZIS BIZTONSÁGBA HELYEZÉSI TERVE
A DOKUMENTÁCIÓ ALAPJÁN A VÍZÜGYI HATÓSÁG FOGJA KIJELÖLNI A VÉDŐTERÜLETEKET
Jánosháza Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében 76 millió
forintos európai uniós támogatást nyert el a területén lévő sérülékeny földtani környezetben lévő ivóvízbázis
diagnosztikai, ellenőrző vizsgálatára. A biztonságba helyezési tervdokumentáció elkészült, beadásra került
a Vízügyi Hatóságnak, amely határozatban fogja kijelölni a vízbázis védőterületeit.
Az Európai Unió Kohéziós Alapja által finanszírozott 76 millió forintos projekt a település sérülékeny földtani környezetben
lévő ivóvízbázisának diagnosztikai, ellenőrző vizsgálatát tűzte ki célul. A vizsgálatok azt mutatják, hogy Jánosháza vízbázisa
sérülékeny, a felszínről érkező szennyeződések – megfelelő intézkedések nélkül – 50 éven belül elérhetnék a felszín alatti
vízkészletet. Fontos volt tehát a potenciális szennyezőforrások feltárása talaj-, víz- és iszapmintavételek segítségével.
A projekt keretében kiépült egy korszerű, uniós normáknak megfelelő észlelőhálózat 6 darab figyelőkúttal, így hosszútávon
kontrollálható a talaj- és rétegvízszint változása, a víz minősége és összetétele.
A vizsgált területre vonatkozó archív információk és a terepen mért valós mérési adatok alapján elkészült a vízbázisra
vonatkozó hidrodinamikai modellezés és a védőterületek meghatározása. A szakemberek a vízbázis üzemeltetőjével
egyeztetve összeállították továbbá a vízbázis biztonságba helyezési tervdokumentációját, amely részletesen tartalmazza
azokat az intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a vízmű által ellátott településeket megfelelő minőségű
ivóvízzel láthassák el. A dokumentációt a Nyugat-dunántúli Vízügyi Hatóság fogja elbírálni, majd határozatában kijelöli
a vízbázis védőterületeit.

TERMÉSZETGYÓGYÁSZATI RENDELŐ

HAMAROSAN CELLDÖMÖLKÖN!
Felnőtt- és gyermek kineziológia
Bach- virágterápia
Kinesiotape terápia
Milyen problémákkal fordulhatnak hozzám?
· ha állandóan feszült, ideges, stresszes,
· ha gyakran érzi magát fáradtnak, nem tudja kipihenni magát,
· ha céljait nem tudja megvalósítani, vagy halogatja őket,
· ha tartósan rossz a hangulata, depressziós,
· ha félelmei, fóbiái vannak,
· ha pánikbeteg,
· ha kényszeres gondolatokkal, szokásokkal küzd,
· ha rosszul alszik, alvászavarai vannak,
· ha kapcsolataiban problémák merültek fel, vagy nehezen tud kapcsolatot létesíteni,
· ha nem tudja az indulatait megfelelően kezelni,
· ha nincs elég önbizalma,
· ha asztmával vagy allergiával küzd,
· magatartási, viselkedési zavarokkal, főként gyermekek esetén,
· beszédhibák, beszédzavarok esetén (pl. dadogás, hadarás, hangkiejtési problémák),
· tanulási nehézségek esetén (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia),
· körömrágás, ágybavizelés, egyéb magatartási zavarok,
· étkezési zavarok,
· beilleszkedési problémák esetén,
· illetve ha „csak” önmagát szeretné jobban megismerni, helyét a világban megtalálni.

Előzetes bejelentkezés és információ:
Szabó Kata
Kineziológus, Kinesiotape terapeuta
0620/498-8002
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Volt egy rossz tízpercünk
Celldömölk – Bük 5-1 (3-1)
Celldömölk, 250 néző Vas megyei labdarúgó-bajnokság 19. forduló 2014. március 23.
Vezette: Kovács Balázs (Sándor Zoltán, Polgár Balázs).
Celldömölk: Heiner – Vajda, Bodor (Megyesi
63. p.), Györkös, Virág (Lendvai 46. p.) – Szuh,
Enyingi Márk (Gaál 67. p.) – Németh (Mógor
67. p.) – Klauzer, Boda, Enyingi Marcell (Baranyai 63. p.). Edző: Hegyi László.
Bük: Fabsitz – Kovács, Sándor, Somogyi, Varga
(Baranyai 77. p.) – Csonka A., Csonka R., Kiss,
Horváth M. – Erdélyi (Sárközi 46. p.), Györe
(Horváth Á. 62. p.). Edző: Kovács Zoltán.
Góllövők: Németh József 3 (3. p. 11-esből,14.
p. és 44. p.), Klauzer Ádám 2 (63. p és 85. p.),
illetve Györe Roland (41. p.).
Előmérkőzés: CVSE U21 – Bük U21 3-1.
A győzelemmel tartjuk a lépést a második
helyért folyó csatában.
Vép – Celldömölk 3-1 (0-0)
Vép, 100 néző Vas megyei labdarúgó-bajnokság 20. forduló 2014. március 30.
Vép: Bezdi – Beke P., Wágner, Joó, Gombos
– Illés (Pintér 79. p.), Dancs, Balikó, Szemes
(Szalay 79. p.) – Czeglédi, Kányási (Beke K.
71. p.). Edző: Marton Róbert.
Celldömölk: Heiner – Vajda, Bodor, Györkös,
Lendvai – Szuh – Manganelli (Enyingi Márk
63. p.), Németh (Mógor 62. p.) – Klauzer (Baranyai 57. p.), Boda, Enyingi Marcell (Gaál 46.
p.). Edző: Hegyi László, Sebestyén Attila.
Góllövők: Czeglédi Richárd 2 (52. p. 11-esből
és 62. p.), Illés Ádám (61. p.), illetve Mógor
Krisztián (89. p.).
Előmérkőzés: Vép U21 – CVSE U21 0-14.
A gyenge játékerőt képviselő hazaiak ellen
kötelező győzelem volt, a végére némi dekoncentráltsággal vegyítve.
Volt egy könnyed meccsünk és volt egy roszsz tízpercünk. Volt a két meccsnek egy közös
jellemzője: a gyatra helyzetkihasználás, ez
az egyik meccsen nem okozott problémát, a
másik meccs pedig elúszott miatta. Reméljük
csak az, de a sorsunk most már más csapatoktól is függ, amennyiben a bronzéremnél
feljebb is gondolkodtunk. A Bük úgy érkezett
Cellbe, hogy mindhárom tavaszi mérkőzésén
hét gólt kapott, a megyei napilap fellépéseI M P R E S S Z U M

CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

iket találóan a „Heti hetes” egykor népszerű
műsorhoz hasonlította. Csak rajtunk múlott,
hogy nem folytatódott ez a sorozat, gyakorlatilag minden támadás szinte átfolyt a büki
középpályán és védelmen, Fabsitz kapus volt
az egyetlen a bükiek közül, akit meg lehetett
dicsérni, de őt is csak mértékkel. Dicséret illeti teljesítményéért a hazai oldalon Németh
Józsefet, aki mesterhármast ért el és Klauzer
Ádámot, aki két góljából az egyiket fejjel, a
másikat erőcsatárként érte el, pedig ő nemcsak csapatunk, hanem talán az egész mezőny legkisebb és legvékonyabb játékosa,
igaz, talán a leggyorsabb is egyben. Vépen
az első félidőben eldönthettük volna a mérkőzést, a kezdeti egyenlő erők mezőnyjátékát fokozatosan felváltotta a Cell beszorítja
ellenfelét-játék, de rúgtuk fölé, rúgtuk mellé
a ziccert, zavartuk egymást nagy helyzetben,
vagy nem utolsó sorban Bezdi Balázs védett
nagyokat. Semmi jele nem volt a második
félidő elején a látványos betlizésnek, először
még örültünk, hogy Györkös Gábor a félpályánál elkövetett szabálytalanságát az osztrák
vendég játékvezetői hármas csak szabadrúgással díjazta. Aztán viszont a gyorsan elvégzett szabadrúgást épp az ő helyére lőtték
be, ahol, miután visszafutás közben ütközött
az ellenfél csatárával, a vépiek által az eset

óta szidott játékvezető befújta a büntetőt.
A bekapott gól után fejjel rontottunk a falnak
(lásd mindenki támadni akart), így Czeglédiről két perc alatt kétszer maradt le a teljes
védelem, először egy felszabadítással elrobogott a bal oldalon és becenterezett labdáját
Illés két méterről kotorta a kapunkba, majd
a középkezdésünk utáni támadásból egy másik kivágott labdával maga indult el. Heiner
Péter jó húsz méterre kifutva a kapunktól fogadta őt, az első lövését kézzel-lábbal-testtel
még valahogy védte, de a visszapattanót már
átívelte a feje fölött a Vép hősévé avanzsált
játékos. Szépítő találatunk hasonló volt ehhez a gólhoz, a kiválóan védő Bezdi túl lazán
rúgott ki egy felszabadításnak szánt labdát,
Mógor Krisztián pedig harminc méterről viszszaemelte felette a hálóba. A szépítés itt már
későn jött a pontszerzés esélyéhez, de a javulás kötelező lesz a következő meccseken,
hazai pályán az acélosodó Szentgotthárd ellen, majd idegenben a végveszélyben lévő
»DOTTO
Kemenesmagasi ellen.

Újra erős emberek
versenye Celldömölkön
Helyszín: Celldömölk, Fő tér
Időpont: 2014. április 18–19.

Mindkét mérkőzésen a Cell
került ki győztesen
Kőszegi SK – CVSE KSZ 35-62 (14-14,
12-11, 4-15, 5-22)
Szombathely
városi-városkörnyéki
kosárlabda-bajnokság 13. forduló
Vezette: Esztergályos, Kovács B.
CVSE KSZ: Szabó 11/3, Gaál T. 7/3,
HéRINCS 17, ORBÁN 9, Németh 4.
Csere: Lang Z. -, ROZMÁN 10, Csói 4.
Játékos-edző: Csói Gábor.
Edző: Védekezésben gondot okozott
a csúszós pálya, két negyed kellett
hozzá, hogy megszokjuk. A második
félidő már nem okozott problémát.

SzoESE II. (Szombathely) – CVSE KSZ
56-62 (19-14, 10-12, 14-17, 13-19)
Szombathely
városi-városkörnyéki
kosárlabda-bajnokság 22. forduló
Vezette: Esztergályos, Nagy Z.
CVSE KSZ: Lang S. 2, ESZTERGÁLYOS 16,
HéRINCS 18, BÍRÓ 13/9, Németh 9.
Csere: Lang Z. -, Lang D., Csói 4.
Játékos-edző: Csói Gábor.
Edző: Mindkét csapatból sokan hiányoztak, így a szokásostól eltérő felállásban
kellett játszanunk, de jól megoldottuk a
feladatot és szoros mérkőzésen nyertünk.

KIADJA a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • FELELÔS KIADÓ: Lengyel
László • FELELÔS SZERKESZTÔ: Dr. Györéné Losoncz Andrea • SZERKESZTÔSÉG: Dummel Ottó, Farkas Gábor,
Gyuricza Imre, Káldos Gyula (nívódíjas), Reiner Anita, Takács Mária, Vajda Zsuzsa, Horváth Lajos
(örökös tag) • HIRDETÉSSZERVEZÔ: Nagy Antal (06 70/3389880) • KAPCSOLAT: 9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.
Telefon: 06 70/4505749. Email: ujkemenesalja@celldomolk.hu • NYOMDA: Logomotív Kreatív Mûhely
Kft. Szombathely • ISSN 0685 1175 • LAPZÁRTA: minden páratlan hét péntek • ELÔFIZETÉS VIDÉKRE: egy évre
1.440 Ft, félévre 780 Ft, egy hónapra 170 Ft. • Fotókat, kéziratokat kizárólag elektronikus formában áll
módunkban elfogadni.
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„Új
korszakot
nyitunk”
FEHÉR LÁSZLÓ
képviselőjelölt

ÁPRILIS 6-ÁN
SZAVAZZON FEHÉR LÁSZLÓRA!
Celldömölknek hosszú idő után legyen újra országgyűlési képviselője!
Keresse ezt a szavazólapon!

FEHÉR LÁSZLÓ
MSZP
EGYÜTT
DK
PM
MLP

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
EGYÜTT – A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT

SZAVAZZON AZ ORSZÁGOS LISTÁN A KORMÁNYVÁLTÓ ERŐ PÁRTJAIRA!

KORMÁNYVÁLTÁS  ESÉLY MINDENKINEK

uk_14_04_04.indd 16

2014.04.02. 8:35:29

