
» Helyi értékek 
a megyei 
értéktárban  3.

» A CBDG 
eredményeiről   5.

» Babák-mamák 8.

» Magabiztos 
győzelmek 13.

AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT

C E L L D Ö M Ö L K   V Á R O S   Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K   L A P J A

XXVII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM (632) 2015. szeptember 25.

Elillant évek szôlôhegyén

uk_15_09_25.indd   1 2015.09.22.   20:34:56



Celldömölkön 
az Átrium Társasházban 
(Vasvári  Pál utcában) 
36 nm-es üzlethelyiség 

kiadó vagy eladó.
Érd.: 

06 20/912-0796

GÁZPALACK ÁRZUHANÁS!
3950 Ft/ csere 

(11,5 kg-os, 343,5 Ft/kg)

LAMINÁLT PADLÓT 
FA-GYULÁTÓL!

Új divatos színek érkeztek!

Válogasson több 100 m2-es
 készletünkből!

Minden laminált padlóhoz 
ajándék 

szegőlécet és alátétfóliát adunk!

Fa-Gyula Barkács 
Faáru Bolt
Celldömölk Sági u. 47., Tel.: 95/423-177
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Szeptember 6-án, a Megyei Érték-
napon hirdették ki az elfogadott új 
megyei értékeket Sárváron, a Ná-
dasdy-vár udvarán. Celldömölk ese-
tében ezek: a Ság hegy a kráterével 
és a Trianoni emlékkereszttel, a Má-
ria-zarándokhely a Mária-kút legen-
dájával illetve Kresznerics Ferenc 
szellemi öröksége. A Soltis Színház 
Vas Megyei Értékdíjban részesült.  
A rendezvényen megjelentek elsőként 
vehették kézbe a Vas Megyei Értéktár 
2015-öt, a külsőleg és tartalmában 
egyaránt igényes kötetet, külsőleg és 
tartalmában egyaránt igényes kötet, 
amely bemutatja a megyében fellel-
hető értékeket. A várost Fehér László 
polgármester és Söptei Józsefné alpol-
gármester-asszony képviselte. A helyi 
értékekről, a megyei értéktárról Fehér 
László nyilatkozott.

Fehér László: – Celldömölk Város Önkor-
mányzata mindig is fontosnak tartotta, 
hogy odafigyeljen a helyi értékek megőr-
zésére. Ezt megkönnyíti, hogy most már 
külön bizottság foglalkozik a felterjesz-
tett helyi értékek elbírálásával. 2013-ban 
a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
létrehozta a Vas Megyei Értéktárat és az 
annak gondozásával megbízott Megyei 
Értéktár Bizottságot, melynek vezetője 
Tausz István lett. Celldömölk Város Kép-
viselő-testülete úgy döntött, hogy külön 
bizottságot erre a célra nem hoz létre, de 
megbízta a dr. Kovács Zoltán vezetésével 
működő Társadalmi, Ifjúsági és Külkap-

csolatok Bizottságát, hogy foglalkozza-
nak ezzel a kérdéssel. Ők gyűjtötték össze 
a Celldömölkön található értékeket, sőt 
a lakosságtól is várják a továbbiakban a 
helyi értékekre tett javaslataikat. Annál 
is inkább, mert a városvezetés a későb-
biekben tervezi egy celldömölki értéktár 
kiadását, amely az Új Kemenesalja ha-
sábjain jelenne meg. Az értéktárba való 
felvételhez több kategóriában lehetett 
pályázni: agrár- és élelmiszergazdaság, 
épített kulturális örökség, ipari és műsza-
ki megoldások, kulturális örökség illetve 
természeti értékek témában bírálták el 
őket. Celldömölk Város Önkormányzata 

hét javaslatot adott be: a Kemenesal-
ja Néptánccsoport (kulturális örökség), 
Kresznerics Ferenc szellemi öröksége 
(kulturális örökség), a Mária-zarándok-
hely a Mária-kút legendájával (kulturális 
örökség), Móritz Sándor festészete (kul-
turális örökség), a Ság hegy a kráterével 
és a Trianoni emlékkereszttel (termé-
szeti környezet), a celli Vulkán gyógyvíz 
(egészség és életmód), valamint a Soltis 
Lajos Színház témakörökben. A fentiek 
közül hármat, a Kresznerics Ferenc szel-
lemi örökségét, a Mária-zarándokhelyet 
a Mária-kút legendájával illetve a Ság 
hegyet és kráterét a Trianoni emlékke-
reszttel tartotta érdemlegesnek a Megyei 
Értéktár Bizottság, hogy bekerüljenek 
a Vas Megyei Értéktárba. A Soltis Lajos 
Színház – lévén, hogy egyesületként mű-
ködik, a Bizottság által meghatározott 
kategóriákba nem illeszthető be, de érté-
ket teremt – két másik kulturális értéket 
közvetítő szervezettel együtt –, elnyerte 
az idén elsőként odaítélt Vasi Érték Díjat.
Nagy Gábor, a Soltis Lajos Színház ve-
zetője: – Mindenekelőtt köszönjük a 
felterjesztést Celldömölk Város Önkor-
mányzatának. Mivel társadalmi szerve-
zetek nem szerepelnek az értéktárban, 
de máshonnan is jelöltek értékteremtő 
közösségeket, az értéktár bizottság – 
idén először – Vas Megyei Értékdíjat is 
adományozott. Három közösség része-
sült ebben az elismerésben: a Rábafü-
zesi Asszonykórus, a Boglya Népzenei 
Együttes és mi, a Soltis Lajos Színház. Kü-
lönösen örülünk annak, hogy méltónak 
találták munkánkat arra, hogy az elsők 
között kiérdemelhettük ezt az elisme-
rést. Köszönet érte. »LOSONCZ ANDREA

Három helyi érték került az idei megyei értéktárba

Celldömölk Város Önkormányzata, a 
Kemenesaljai Művelődési Központ és 
Könyvtár, a Kemenesaljai Trianon Tár-
saság, az Alsósági Életfa Egyesület, va-
lamint a Ság hegyért Alapítvány közös 
szervezésében idén is megemlékeztek 
a Trianoni emlékkereszt felállításának 
évfordulójáról. Szeptember 19-én az 
időjárás közbeszólt, így nem a hely-
színen, hanem a Krisztina Csárdában 
gyűltek össze az emlékezők.

A rendezvény kezdetén Bartha István tol-
mácsolásában hangzott el Wass Albert: 
Erdélyi hitvallás című költeménye, majd 
Pálné Horváth Mária, a Kemenesaljai 
Művelődési Központ és Könyvtár igaz-
gatónője köszöntötte a megjelenteket. 
Köszöntő beszédében emlékeztetett az 
1920-as igazságtalan békediktátumra, 

és kiemelte Kemenesalja népének 1934-
ben tanúsított példaértékű összefogását, 
melynek eredményeként felépülhetett az 
ország legnagyobb trianoni emlékműve a 
Ság hegyen. A trianoni kereszt állta a po-
litikai és egyéb viharokat; az itt élők böl-
csessége és akarata mindezek közepette 
is megőrizte az emlékművet az utókor-
nak, mely ma is ott áll, és őrzi, hirdeti Tri-
anon üzenetét. A megemlékezés szónoka 
Fehér László polgármester volt, aki ün-
nepi beszédében hangsúlyozta: „Magán-
emberként és politikusként is fontosnak 
tartom, hogy ha már helyrehozni nem is 
lehet a Trianon okozta fájó veszteséget, 
mi, magyarok, határokon kívül és belül, 
együtt őrizzük meg mindazokat az érté-
keket, amelyek a mieink. Tartsuk emléke-
zetünkben a történelmünket, és ismerjük 
meg a jelenben az országhatárainkon túl 

élő magyarokat.” A városvezető örömét 
fejezte ki továbbá, hogy erdőszentgyörgyi 
testvérvárosunk után szerződést kötöt-
tünk az ukrán Munkács városával: „Két-
két magyarlakta település került közelebb 
egymáshoz. Közös történelmünk lapjait 
együtt írjuk tovább határon innen és túl. 
Remélem, velük együtt tovább szilárdít-
hatjuk nekünk, magyaroknak az össze-
tartozását.” A Sebestyén Zoltán vezette 
Kemenesmagasi Citerazenekar és Nép-
dalkör Hagyományőrző Egyesület nótáival 
ezúttal is hozzájárult az emlékezés meg-
hittségéhez. A hagyományoknak megfe-
lelően a megemlékezés zárszavát Heim 
Gézától, a Kemenesaljai Trianon Társaság 
elnökétől hallhatták az egybegyűltek, 
aki a kereszt helytörténeti jelentőségét 
hangsúlyozta, valamint reményét fejezte 
ki, hogy a jövőben többen érzik majd fon-
tosnak, hogy a történelmünk eme fontos 
részéről való megemlékezéseken részt 
vegyenek. »REINER ANITA

A magyarok összetartozásának bizonyítéka
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A Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – 2013. 
január 1-jétől hatályos – 14. §, (2) bekez-
dése alapján közterület, illetve közintéz-
mény nem viselheti olyan személy nevét, 
aki a XX. századi önkényuralmi politikai 
rendszerek megalapozásában, kiépíté-
sében vagy fenntartásában részt vett, 
vagy olyan kifejezést vagy olyan szervezet 
nevét, amely a XX. századi önkényural-
mi politikai rendszerre közvetlenül utal. 

A fentiek alapján a Magyar Tudományos 
Akadémia állásfoglalása és a Vas Megyei 
Kormányhivatal javaslattétele alapján a 
képviselő-testület köteles megváltoztatni 
a következő utcák nevét: Kisdobos utca, 
Április 4. utca, Zalka Máté utca. Jogszabályi 
kötelezettség továbbá azon utcák elneve-
zése is, amelyben valaki bejelentett lakó-
hellyel rendelkezik, jelenleg ezért kettő 
Ság hegyi utca elnevezése szükséges. 
2015. szeptember 2-i ülésén Celldömölk 

Város Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy e célból minél szélesebb körben 
kikéri a lakosság véleményét, amelyet a 
város honlapján kialakított űrlap kitöltésé-
vel tesz meg. Amennyiben az űrlap kitöl-
tésére nincs lehetősége, 2015. december 
31-ig megteheti azt levélben is, amit a 
város jegyzőjéhez kell címezni. A levélnek 
tartalmaznia kell a megváltoztatandó utca 
nevét, a javasolt új nevet és a javaslat rö-
vid indoklását. Kérjük, javaslatával segítse 
a képviselő-testület döntését.
 »FARKAS GÁBOR

	 celldömölk	város	jegyzője

...énekli több mint két és fél évszázada 
a Celldömölkre zarándokoló, Máriát tisz-
telő hívő, katolikus keresztény, magyar 
lélek. Keresztény elődeink több hetes, 
esetleg hónapos zarándoklatot is vál-
laltak azért, hogy eljussanak egy-egy 
szép Mária-kegyhelyre. Szívesen jöttek 
a Szűzanyát tisztelő zarándokok Kiscell-
be is, és ez nem csak a múltban volt így, 
hanem napjainkban is. Az idei évi Má-
ria-búcsú értékelésére Kirner Antal Zol-
tán plébános urat kértük.

»Plébánosként az ötödik Mária-búcsút szer-
vezte itt Celldömölkön... 
– Négy évvel ezelőtti Celldömölkre kerülé-
semet megelőzően soha nem jártam a celli 
búcsúban. Az első alkalommal inkább csak 
szemlélőként figyeltem az eseményeket, 
és gyűjtöttem a tapasztalatokat. Már ak-
kor tetszett az egésznek a felépítése, hogy 
szinte 24 órán keresztül folyamatosan volt 
lelki program, imádság, engesztelés. Az öt 
év alatt próbáltunk újdonságokat beépíteni 
a búcsúi programba. Ilyen volt az ifjúsági 
zenés szentségimádás, ami ifjúsági ének-
karunk közreműködésével zajlott. Másik 
újdonság, hogy míg eddig énekkarokat 
hívtunk, idén először egy zongoraművész 
házaspárt sikerült megnyerni, szombat este 
Várnagy Andrea és Farkas Zsolt „Egymásra 
hangolva” című előadását élvezhették a 
templomba látogatók. Az éjszakába beleil-
lesztettük a fájdalmas (anyák, leányok) és 

a dicsőséges (apák, fiúk) rózsafüzért.
»A fentieken kívül milyen programok vár-
ták még az idelátogató zarándokokat?
– A szombat délutáni diákmise egyben a 
Szent Benedek Katolikus Általános Isko-
la tanévnyitó szentmiséje is volt. Az esti, 
ünnepi szentmisét dr. Várszegi Asztrik pan-
nonhalmi főapát mutatta be, újra elhozva 
közénk a bencések jelenlétét. A tizenegy 
órai szentórát követő éjféli szentmise után 
imádkoztuk az örvendetes, fájdalmas, és 
dicsőséges rózsafüzért, majd négy óra-
kor hajnali keresztutat jártunk. A plébánia 
közösségeinek szentórája után, hat, hét 
és nyolc órakor is volt szentmise. A bú-
csúi nagymisét vasárnap tíz órakor egy 
számomra nagyon kedves pap celebrálta, 
akivel egy faluban születtem Erdélyben. 
Dr. Tempfli Imre, a stuttgarti magyarok plé-
bánosa.
»Az évek során hogyan változik a zarándo-
kok létszáma?
– Úgy látom, hogy évről évre egyre többen 
jönnek. A zarándokok ideérkezésekor re-
gisztrációt végzünk, szombaton is legalább 
ötven helyről érkeztek, vasárnap pedig 69 
helységből érkezett zarándokot jegyeztünk 
be. Leginkább Celldömölk ötven km-es von-
záskörzetéből jöttek, de Erdélyből, Csíkszere-
dából is voltak. A legtávolabbról megjelent 
zarándokunk Új-Zélandról jött. Templomunk 
a Mária-út részeként is évről évre több lá-
togatót vonz. A kolostor felújításának elké-
szültével pedig újabb lehetőségek nyílnak a 

zarándokok fogadására és elszállásolására 
is. A jövő évi búcsúra tervezzük a kolostor 
megáldását, akkorra az eddigieknél is na-
gyobb szabású búcsút tervezünk.  
»Milyen lelki többlettel távozhatnak váro-
sunkból a zarándokok?
– A már szombaton is nagyon igényes lelki 
programoknak köszönhetően vonzó a celli 
Mária-búcsú. A szentmiséken túl a szentség-
imádás, tanúságtételek, rózsafüzér teszi 
még szebbé és bensőségesebbé programja-
inkat. Az együtt imádkozás élménye, a kö-
zösség ereje, és az a nyugalom, béke, ami 
ilyenkor köztünk árad, nagyon felemelő tud 
lenni. Az itt jelenlevő lelki harmónia fogja 
meg az embereket. Mondják is, hogy szép, 
és valamit megéreznek ebből a harmóniá-
ból, békességből, hogy jó itt lenni, megállni, 
elcsendesedni. »REINER ANITA

„Ó kiscelli Szent Szűz, ó szép Boldogasszony...!”

Javaslatokat várnak új utcanevekre

2015. szeptember 14-én Celldömölkre lá-
togatott Raimund Pickl, az ausztriai Stájer 
tartományban található Neudau korábbi 
polgármestere. A két települést több év-
tizedre visszanyúló kapcsolat köti össze. 

– Neudau Celldömölk legkisebb, egyben 
legközelebb eső testvértelepülése, hiszen 

mindössze mintegy 110 km-re található 
városunktól – tudtuk meg Fehér László pol-
gármestertől. – A nyár folyamán Makkos 
István volt polgármester úrral meghívást 
kaptunk Raimund Pickl úr díszpolgárrá ava-
tására, ekkor hívtam meg, hogy jöjjön el 
és nézze meg a városban végbement vál-
tozásokat. Pickl úr egyébként hosszú ideig 

állt Neudau élén, emellett Stájerország tar-
tományi képviselője is volt, szociáldemok-
rata színekben. Kérdésre Raimund Pickl, 
Neudau korábbi polgármestere elmondta, 
hogy a város teljesen átalakult néhány év 
leforgása alatt, és csak gratulálni tud a fej-
lesztésekhez. A két település között a kap-
csolódási pont jelenleg, illetve a jövőben a 
turizmus lehet, hiszen ők is terveznek egy 
JUFA vendégházat, amely fogyatékosság-
gal élőket is fogadhatna. »LA

Városunkban járt Raimund Pickl

Lakossági fórum

Benkőné Remport Lilla, az 1. sz. 
választókörzet képviselője tisztelettel 
meghívom 2015. 09. 30-án (szer-
dán) 17.00 órakor tartandó lakossá-
gi fórumomra, melyet a Kemenesaljai 
Művelődési Központ és Könyvtár épü-
letében tartok. 
A lakossági fórum témája: a lakó-
körzet működését érintő kérdések, 
lakossági észrevételek. Meghívott 
vendégek: Söptei Józsefné alpolgár-
mester-asszony, Farkas Gábor jegyző 
és Dummel Ottó műszaki irodavezető.
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Jó eredménnyel zárta az elmúlt tanévet a Celldömölki 
Berzsenyi Dániel Gimnázium. Érettségi, továbbtanulási, 
nyelvvizsga-eredményekről beszélgettünk az intézmény 
igazgatójával, Sipos Tiborral.

– A gimnázium befejezése után a tanulók többségének az 
a szándéka, hogy a felsőoktatásban folytassa tanulmányait. 
Éppen ezért fontosnak tartom, hogy szót ejtsünk a kimeneti 
eredményekről. A gimnáziumi érettségi átlagok iskolánkban 
nagyon jól alakultak. Majdnem minden tantárgyból jelentkez-
tek a gyerekek emelt szintű érettségire, és remekül megfelel-
tek az ott támasztott elvárásoknak.
»Tantárgyakra lebontva hogyan alakultak az érettségi átlagok?
– Az iskola összesen 9 tantárgyból készített fel diákokat 
emelt szintű érettségire. A felkészítő munka eredményessé-
gét bizonyítja, hogy az emelt szintű vizsgák intézményi átla-
ga 4,8 lett, a matematikáé 5. 
»A felvételiző tanulók közül hányan rendelkeztek nyelvvizs-
gával?
– Az emelt szintű érettségi egyre fontosabb lesz, de ugyanilyen 
fontos a nyelvvizsgák száma is: már most is úgy működik a 
rendszer, hogy nyelvvizsga nélkül nem kap senki sem diplo-
mát. A felsőoktatásba felvett tanulóink közül a hatévfolyamos 
képzést befejezők 85%-a, a négyévfolyamos képzést végzők 
78%-a rendelkezett nyelvvizsgával. Külön ki kell emelnem, 
hogy hét végzős tanulónknak mindkét tanult idegen nyelvből 
(angol-német) sikerült megszereznie a középfokú nyelvvizsgát, 
sőt hárman C típusú felsőfokú nyelvvizsgát is tettek.
»Hogyan alakultak a felvételik, illetve mely felsőoktatási intéz-
ményt részesítették előnyben a tanulók?
– A felvételi nagyon fontos mutatója a gimnáziumnak: hogy 
honnan, hogyan és miképpen jutnak tovább a gyerekek.  
A végzős tanulóink négyötöde jelentkezett a felsőoktatásba, 
egyötöde pedig valamilyen érettségihez kötött OKJ-s képzést 
választott. Az egyetemre, főiskolára felvételizők 93%-a felvé-
telt nyert. Ez kiváló eredmény, hiszen például az ELTE Apáczai 
Gyakorló Gimnáziumában ez a felvételi arány 92%. Arról is ér-

demes beszélni, hogy milyen egyetemre, hova nyertek felvételt 
a gyerekek: az ELTE-re, a Corvinus Egyetemre, de népszerű volt 
a BME villamosmérnöki, informatikai, valamint gépészmérnöki 
kara, a Pannon Egyetem, a keszthelyi Georgikon, az NYME vala-
mint a győri Széchenyi Egyetem is. Bízom abban, hogy ezeket 
a szép eredményeket az elkövetkező időszakban is fogjuk tud-
ni tartani. Fontos megjegyeznem azt, hogy azok a tehetséges 
gyerekek, akik nálunk végeznek, nagyon jó eséllyel tanulhat-
nak tovább a legnevesebb egyetemeken, hiszen iskolánkban 
komoly szakmai munka folyik. Természetesen hangsúlyos fel-
adatunk az is, hogy mindazokat megfelelően segíthessük, akik 
nem a felsőoktatásban képzelik a jövőjüket.
»Hogyan tervezik bővíteni kapcsolatrendszerüket más oktatási 
intézményekkel?
– Az Erasmus+ pályázaton van egy nyertes pályázatunk, ahol 
holland, német és olasz iskolákkal vettük fel a kapcsolatot, a 
pályázat címe: Spirit of Europe (Európa szellemisége). Ebben 
a témában fogunk együttműködni a partnerintézményekkel. 
Ezzel új lehetőség nyílik diákjaink számára, hogy közvetlenül 
megismerkedhessenek más országok fiataljaival. A Határta-
lanul pályázat keretében az eddigi sikeres csereprogramjaink 
után újabb diákcsoport utazását tervezzük. Mindezek mellett 
nem szeretnénk elfeledkezni a helyi iskolákról. Célunk a meg-
lévő kapcsolatok elmélyítése és új alapokra helyezése, hogy a 
pedagógus kollégák és tanulók alaposabban megismerhessék 
hétköznapjainkat és tevékenységünket.
 »LOSONCZ ANDREA

Érettségi, továbbtanulási, nyelvvizsga-eredmények a gimnáziumban
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Kevesen tudják, hogy a Ligeti ABC 
június 1-jén megnyitott a volt presz-
szó helyén. A liget sajátos, vará-
zsos hangulatához méltó, családias 
jellegű élelmiszerüzlet barátságos 
környezetet biztosít életünk szinte 
mindennapos tevékenységéhez, a 
vásárláshoz. Horváth Lászlóné Farkis 
Ibolya üzletvezetővel beszélgettem.

»Honnan jött az ötlet az üzlet megnyi-
tásához?
– Tősgyökeres celldömölki vagyok, 
itt nevelkedtem, ide jártam iskolába, 
majd családommal itt telepedtünk le. 
Eredetileg varrónőnek készültem, meg 
is szereztem az ehhez szükséges vég-
zettséget, majd el is helyezkedtem a 
szakmámban. Gyermekem születése 
után kereskedő-boltvezető lettem, 
Szombathelyre jártam iskolába, míg 
GYES-en voltam. A sikeres vizsgák 
után hazajöttem és különböző ruházati 

kisboltokban, butikokban dolgoztam, 
majd bekerültem az élelmiszerkeres-
kedelem világába. Dolgoztam kisebb 
és nagyobb üzletláncoknál, folyama-
tosan előre tudtam lépni a ranglétrán, 
nagyon sok tapasztalatot szereztem a 
kis- és nagykereskedelemben egya-
ránt. Utolsó munkahelyem megszűné-
sével érett meg bennem a gondolat, 
hogy 12 évnyi kereskedelmi gyakorlat 
után saját vállalkozást kellene alapí-
tanom. Családom teljes mértékben 
támogatott, biztatott, segített minden 
egyes lépés megtételében. 
»Celldömölkön számos élelmiszerüzlet 
van, ti mégis belevágtatok. Miért érde-
mes betérni hozzátok?
– Valóban Celldömölkön számos al-
ternatíva áll a vásárló rendelkezésé-
re, azonban úgy hiszem, tudunk újat 
nyújtani. Ha az ember bemegy egy 
országos bolthálózat valamely üzleté-
be, a túlkínálat, a tömeg és a személy-
telenség hármas körével találkozhat. 
Egy kisbolt ezzel szemben nyugodt 
légkört biztosít a rutin- és a hosszabb 
vásárlások lebonyolításához is. Érkez-
zen a vevő egyedül vagy családjával, 
zavartalanul pipálhatja ki a listájára 
felírt, szükséges dolgokat. Amennyi-
ben kérdése van egy termékkel kap-
csolatban, nálunk azonnali és – fontos 
hangsúlyozni – barátságos segítséget 
kap. A bolt nem a város központjában 
található, hanem a ligetben, de a te-
lepülés bármely részéről gyorsan és 
könnyedén megközelíthető. Zöld pont 
egy nyüzsgő, élettel teli városban. Spe-
ciális atmoszféra, ahol bár a város ha-
tárain belül vagyunk, mégis háttérbe 
szorul a városokra oly jellemző rohanó 
életmód, kapkodás, türelmetlenség.
»Mi az üzlet fő profilja?
– Termékeink jelentős, meghatározó 
hányadát az élelmiszerek teszik ki. A 
tejtermékektől elkezdve a frisstől a szá-
raz áruig, a fagyasztott termékeken át 
minden megtalálható a polcokon. Arra 
törekszünk, hogy minden korosztály-
hoz, minden étkezési szokáshoz a le-
hető legjobban alkalmazkodni tudjunk. 
Ennek eredményeként a hagyományos 
és az egészségtudatos életmódot élők 
számára készült termékek egyenlő 
arányban oszlanak meg, így árulunk 
például megszokott fehér kenyeret, de 
magvas rozskenyereket is, illetve helyi 
termelőtől beszerzett zöldárut és még 
sokáig sorolhatnám. Az árufeltöltés so-
rán az abszolút maximalizmus jellem-
ző, a frissesség és a megújulás iránti 

igény dominál. Az élelmiszerek mellett 
kevés vegyi árunk is van, melyek leg-
főképp alapvető tisztálkodási szerek.
»Hogyan alakul a nyitva tartás?
– Minden hétköznap már reggel fél 
6-tól várjuk kedves vásárlóinkat. Az 
ebédszünet 11 órától 14 óráig tart, 

majd 14 órától egészen 18 óráig fo-
gadjuk a vevőket, szombaton pedig 
7 és 13 óra között. Vasárnap is nyitva 
vagyunk, méghozzá elég széles idő-
sávban, reggel 7 órától délután 5 óráig. 
»Az elmúlt három hónap alapján mi-
lyen tapasztalatokat vontatok le a mű-
ködés szempontjából?
– Nagyon pozitívak vagyunk. Ahogy 
egyre több emberhez jut el hírünk, egy-
re többen térnek be hozzánk. Szintén 
pozitív tapasztalat, hogy gyakran vissza 
is térnek új vevőink, így kezd kialakulni 
egy stabil vásárlói kör. Nyáron rengeteg 
fiatal vásárolt nálunk, és nagyon erő-
sek voltak a hétvégék. Reméljük, ez a 
tendencia az ősz, majd a tél folyamán 
is folytatódik. Hosszú távú terveink 
vannak, szeretnénk nagykereskedelmi 
tevékenységet is folytatni a jövőben. 
Régi és új vásárlóinkat folyamatos akci-
ókkal, hétvégi kedvezményekkel várjuk 
ősszel is a volt ligeti presszó helyén, a 
Ligeti ABC-ben. »NÉMETH ALÍZ

Megnyílt Celldömölk legújabb kisboltja, a Ligeti ABC

Nyereményjáték

Az újság egyik oldalán elrejtettünk 
egy kérdést, melyre a helyes vá-
lasz megtalálható a szövegben. 
A beküldők között 5000 forint értékű 
ajándékcsomagot sorsolunk ki. 
Beküldési határidő: 2015. október 2.
Címünk: ujkemenesalja@celldomolk.
hu, vagy Kemenesaljai Művelődé-
si Központ és Könyvtár, II. emelet 9. 
számú iroda (Dr. Géfin tér 1.)

Eladó
Ság hegyen a Celldömölki 
oldalon a mesteri útnál jó 
állapotú pince 1800 m2-es 
üres telken eladó. 
Irányár: 2,5 millió forint. 
Tel: 06 70/458-71-68;
          06 70/680-68-80
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Egy nagyon hangulatos vendégházba 
érkeztünk, amely közel a Mesteri Ter-
málfürdőhöz, a főúton található. A nyu-
galom szigete. Nem hivalkodó, a nyári 
melegben a teraszon felállított naper-
nyők hirdetik, hogy itt a fáradt vándor, 
kerékpáros, túrázó, fürdővendég meg-
pihenhet: szállást, házias készítésű ételt 
kínálnak a betérő vendégnek, de szíve-
sen látják egy pohár italra is. A kínálat-
ról, a tapasztalatokról a tulajdonossal, 
Horváth Dániellel beszélgettünk.

»Mióta működik a Vulcano Vendégház?
– Idén júniusban nyitottuk meg vendég-
házunkat. Először a szálláshelyet tettük 
elérhetővé a vendégek számára, néhány 
héttel később viszont már megnyitottuk 
az éttermet is; hiszen a szállóvendég sze-
retne reggelizni is… Úgy döntöttünk, hogy 
az igényeknek megfelelően megteremtjük 
a feltételeket ahhoz, hogy ne csak reggelit, 
de ebédet és vacsorát is tudjunk biztosítani 
vendégeink számára. Szállóvendégeinken 
kívül szívesen látunk más, kívülről érkező 
vendéget is. Sőt kisebb rendezvényeket is 
vállalunk.

»Mi adta az alapötletet, hogy vendégházat 
működtess?
– Régóta dolgozom a vendéglátóiparban, 
külföldön. Már 13 éve elterveztem, hogy 
itt egy éttermet szeretnék nyitni, és végre 

megvalósult. A nyitás időpontját meghatá-
rozta az is, hogy az utóbbi időben a fürdő 
rengeteget fejlődött: a jelenlegi üzemeltető 
sok energiát szánt a létesítmény fejlesztésé-
re, és ez meghozza gyümölcsét. Mindenki, 
aki betér hozzánk, dicséri a fürdőt és a kem-
pinget egyaránt. Mesterinek is sokat számít, 
hogy igényes fürdőt üzemeltet. Másrészt a 
faluban kevés a szálláshely, fontos viszont, 
hogy az igényes fürdő mellé a vendégek 
igényes, kedvező árfekvésű szálláshelyet 
találjanak, falusi ízekkel. Köszönettel tarto-
zom mindazoknak, akik bármilyen formá-
ban segítettek, hogy megvalósíthassam 
életem álmát. 
»Mi jellemzi a szálláshelyet?
– Összesen öt kétágyas szobánk van, me-
lyekbe igény szerint pótágyakat is be tu-
dunk állítani. Az öt szobára két fürdőszoba 
jut. Van egy tágas nappali, páratlan kilátás-
sal a Ság hegyre. Ezt szeretnénk még fokoz-
ni egy most készülő jaccuzzival, ami mellé 
– hogy a romantikus hangulat teljes legyen 
– jár majd egy üveg pezsgő is…
»A szálláshelyek után néhány héttel ké-
sőbb megnyílt az étterem is… Minden a 
természetes életmódot sugallja – a színek, 
a berendezés, az asztalfoglalást jelző felira-
tot kavicsok jelzik… Nemcsak a berendezés 
hirdeti azonban a természet szeretetét, az 
étel- és italkínálat is a természetességre 
való törekvés jegyében fogant.
– Valóban, főként az italkínálatban igyek-
szünk olyan egyedi szolgáltatást nyújtani, 
amelyet nem kaphatnak meg bárhol. Nin-
csenek kommersz üdítőitalok, csak házi 
készítésű szörpöket és vitaminleveket kíná-
lunk. Nálunk nincs kóla, Fanta vagy egyéb 
más, a multi cégek által gyártott italok. Arra 
törekszünk, hogy nálunk olyan terméket fo-
gyasszon a kedves vendég, amilyet máshol 
nem talál. A rostos üdítők alapanyaga: eper, 
málna, szeder, fekete ribiszke, alma cukki-
nivel, őszibarack, sárgarépás multivitamin, 
sütőtöklé – idényszerűen. Szörpök is készül-
nek: akácvirágból, levendulából, bodzavi-
rágból, bodzabogyóból, mentából, ribizliből. 
Házi készítésű szódát kínálunk eredeti szó-
dás üvegben. Ami különlegesség: mentes 
vízként nálunk szódásszifonnal ellátott oxi-
génnel dúsított vizet lehet kapni, ez azért 
jó, mert így az oxigén a felhasználásig benn 
marad a palackban. Amire büszke vagyok, az 
a borkínálatunk. Nagy hangsúlyt fektetek rá 
– sághegyi, somlói, soproni, mátraalji nagyon 
minőségi borokat kínálunk. A borlapot együtt 
állítottuk össze egy celldömölki származású 
sommelier-bajnokkal, Lukács Szabolccsal. 
»Az étlap is rendhagyó…
– Az étlapot is úgy szerkesztettük meg, 
hogy eltérjen a többi étterem kínálatától. 

Van egy ún. standard, valamint egy szezon-
ális étlap, ami azt jelenti, hogy mindenfé-
le étel a levestől a desszertig idénytermés 
felhasználásával készül. Ennek megfelelően 
volt már pl. rókagomba-hetünk, barack-he-
tünk, szilvás hetünk, jönnek majd a tök-he-
tek, a vad-hetek stb. Ezen felül – hiszen 
az igény egyre nagyobb ez iránt – vannak 
vegetáriánus ételeink, de a hagyományos 
magyaros konyha híve sem marad éhen. 
Vannak olaszos ételeink, de közkedveltek a 
serpenyős étkek is. Vannak vendégek, akik 
kerékpároznak. Nyáron főként nem akarnak 
nagyot, sokat enni, az ő számukra találtuk 
ki pl. a füstölt csülköt tormával, mustárral 
hidegen, hiszen ez gyorsan elkészül, és már 
indulhatnak is tovább. Desszertként házi ké-
szítésű túrógombócot, rétest kínálunk. 

»Ebéd házhoz szállítással is foglalkoztok…
– Rövid időn belül, szeptember 28-ától 
ebéd kiszállításával is foglalkozunk, szloge-
nünk: Házhoz visszük a vidék ízeit! Házias 
ízeket, jó minőséget kínálunk nagyon ked-
vező áron, de lesz egy B-menü is, ami in-
kább fitt-menüt tartalmaz. 
»Hol érhetnek el benneteket a vendégek?
– Fenn vagyunk a szallas.hu-n, honlap-
címünk: http://vulcanovendeghaz.hu/, 
van fb-oldalunk Vulcano Vendégház né-
ven, telefonszámunk: szállásfoglalás ese-
tén 0670/604 0470, ételrendelés esetén 
0670/546 3664. Szeretettel várjuk kedves 
vendégeinket! 
 »LOSONCZ ANDREA

Valódi pihenést nyújt a Vulcano Vendégház

Nyereményjáték

Az újság egyik oldalán elrejtettünk 
egy kérdést, melyre a helyes vá-
lasz megtalálható a szövegben.  
A beküldők között egy kétszemélyes 
vacsorát sorsolunk ki a Vulcano Ven-
dégházban, Mesteriben. 
Beküldési határidő: 2015. október 2.
Címünk: ujkemenesalja@celldomolk.
hu, vagy Kemenesaljai Művelődé-
si Központ és Könyvtár, II. emelet 9. 
számú iroda (Dr. Géfin tér 1.)
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Hatodik alkalommal szervezte meg Szeifridné 
Kis Olga szülésznő szülésfelkészítő tanfolya-
mát a KMKK-ban. Az első, 2010-es tanfo-
lyamot követően a felkészítő népszerűsége 
egyre csak nőtt a kismamák körében, így 
a szülésznő mostanra már egy jól bevált, a 
szülés és születés minden részletére kiter-
jedő tematikával várja a résztvevőket. A 
tanfolyam célja, hogy a terhesség végigköve-
tésével a szülésznő feloldja a szorongásokat 
a leendő szülőkben. Az interaktív előadások 

témái kronologikus sorrendben dolgozzák 
fel a terhességet, a fogantatástól egészen a 
szülésig, valamint a születés utáni időszakra 
is felkészít. A tanfolyamon a kismamák felké-
szülhetnek a szüléssel járó feladatokra és szi-
tuációkra, sőt, az esetleges meglepetésekre, 
váratlan helyzetekre is. A tanfolyam vezetője 
nem csak az alapteendőkkel ismerteti meg a 
résztvevőket, de igyekszik eloszlatni a szülés-
sel és a gyerekneveléssel kapcsolatos tévhi-
teket, hiedelmeket is. Ezért is hasznos, ha a 

leendő anyukákat a leendő apukák is elkísé-
rik, akik ezáltal ugyanolyan hatékonysággal 
vehetnek részt a gyereknevelés különböző 
fázisaiban. A szülésznő megjegyezte, min-
den tanfolyam más és más, ahogyan minden 
terhesség is különböző. A felkészítők anyagát 
mindig úgy igyekszik igazítani, hogy az illesz-
kedjen a csoport létszámához, a várandósság 
előrehaladottságához, a kismamák igényei-
hez. A tanfolyamok népszerűségét pedig mi 
sem bizonyítja jobban, minthogy nem csak 
Celldömölkről érkeznek résztvevők a felkészí-
tőre, de vannak érdeklődők Pápáról, Borgátá-
ról, Bobáról és még Kőszegről is. »NÉMETH N.

A babamasszázs egy több ezer éves múltra 
visszatekintő, hagyományokra épülő szere-
tetteljes érintés. Hatásai közül a legfontosabb 
a szülő és a baba közötti kötődés elmélyü-
lése, a baba jelzéseinek, szükségleteinek a 
megértése, a szülői érzések megerősödése. 
A Nemzetközi Csecsemőmasszázs Egyesüle-
tet Vimala McClure alapította, aki egy gya-
korlatsorban egyesítette saját tapasztalatait, 
a jóga és a reflexológia elveit, valamint az 
indiai és svéd masszázs pozitív hatásait. 
Elnevezte a masszázsfogásokat, meghatá-
rozta a masszázsfogások sorrendjét, hogy 
azok a babáknál a legjobb hatást váltsák ki. 

A masszázs a babákra és a szülőkre egyaránt 
jótékonyan hat. A babák szeretetet, nyugal-
mat, békét kapnak, miközben csökken a hi-
peraktivitásra és a hiperérzékenységre való 
hajlam, javulnak az alvási szokások és nő a 
stressztűrő-képesség. A masszázs elősegíti 
az emésztőrendszer működését és az érzék-
szervek összehangolódását, valamint hoz-
zájárul a jövőbeli jó kapcsolathoz a szülő és 
gyermeke között. A szülő mindeközben job-
ban megismeri gyermekét, megérti és tisz-
teletben tartja jelzéseit. A masszázs további 
jótékony hatásai a szülőre, hogy csökkenti a 
stresszhormonokat, a szülés utáni depresszi-

ót és erősíti a szülői önbizalmat. Szeptem-
ber végétől több babamasszázs tanfolyam 
is indul a városban: Nagy Boglárka Alsósá-
gon, a tanácsadóban fogja tartani a képzést, 
Császár Szandra a Kemenesaljai Művelődési 
Központ és Könyvtár 2. emeletének mozi 
előterében. A Művelődési Központban indu-
ló tanfolyam első találkozójára szeptember 
24-én, csütörtökön 10:30-kor kerül sor. Öt 
hétből áll, majd lejárta után indul is az újabb 
kurzus. A tanfolyamon várandósok és a cse-
csemők újszülött kortól egyéves korig vehet-
nek részt. Minden szülőnek ajánlják, hiszen 
célja, hogy megtanulják, hogyan masszíroz-
zák a gyermeküket. A tanfolyamra szemé-
lyesen vagy telefonon lehet bejelentkezni a 
kisgyermekes édesanyáknak. »NÉMETH NÓRA

2013 októberében, két évvel ezelőtt indult el 
Celldömölkön a Csiribiri torna Balázsné Né-
meth Margit vezetésével. Balázsné Margit Já-
nosházán dolgozik védőnőként, az ott tartott 
baba-mama klubfoglalkozások irányították fi-
gyelmét a Csiribiri torna felé. Felvette a kapcso-
latot Orszáczky Ildikóval, a torna tematikájának 
kidolgozójával, majd elvégezte a gyakorlati és 
elméleti képzést is tartalmazó tanfolyamot. A 
Csiribiri egy olyan mozgásfejlesztő torna, ahol 
a kisgyermekek szüleikkel együtt énekelnek, 
mondókáznak, mozgásfejlesztő eszközöket 

használnak, aktívan játszanak. A torna fejleszti 
a gyerekek ritmusérzékét, mozgását, egyen-
súlyérzékét, idegrendszerét, megtanulják az 
együtt játszás örömét. A foglalkozás főként az 
1-3 éves korosztály számára javasolt, de a vé-
dőnő a már járni tudó kisebb csecsemőket is 
szívesen várja. A torna alatt a babák olyan esz-
közöket is kipróbálhatnak, melyeket a szülők 
általában nem tartanak otthon, mint például 
az egyensúlyozó tölcsér, trambulin, billegő rács-
hinta, vagy a szivárványkendő. A védőnő el-
mondása szerint előfordul ugyan, hogy néhány 
kisgyermek az első foglalkozások alkalmával 
még csak szemléli a gyakorlatokat vagy esetleg 
sír, később pedig ők lesznek a torna leglelke-

sebb résztvevői. A Csiribiri foglalkozások szom-
batonként zajlanak a Kemenesaljai Művelődési 
Központban 9.30-tól, a tornák általában 35-45 
percesek. Balázsné Németh Margit szívesen 
ajánlja a foglalkozást azoknak a gyerekes szü-
lőknek, akiknek a gyermekei mozgékonyak 
vagy éppen félénkek. Akik kíváncsiak arra, 
hogyan viselkedik gyermekük társaságban, és 
meg szeretnék adni csemetéjüknek a fejlesztés 
lehetőségét. Fontos, hogy a szülő is szeresse a 
mozgást, mert a tornán bizony a szülőknek is 
aktívan részt kell venniük. A Csiribiri akár szom-
bat délelőtti családi programként is megállja a 
helyét, ahol apuka és anyuka együtt rázhatja a 
szivárványos kendőt a kisgyermekével. »NN

Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO 1992-
ben nyilvánította augusztus elsejét az Anyatej 
Világnapjává, a hónap első hetét pedig az 
Szoptatás Világhetévé. Immár több mint egy 
évtizede a Védőnői Szolgálat is minden évben 
megemlékezik a világnapról, és ünnepség ke-
retében köszönti az anyatejes édesanyákat. 
Kisgyermekekkel és anyukákkal népesült be 
idén is a Kemenesaljai Művelődési Központ 
és Könyvtár aulája a Védőnői Szolgálat hagyo-
mányos rendezvényén. Az anyatejes napon 
részt vett többek között dr. Wachter Walter 

tisztifőorvos, Horváth Hajnalka, járási vezető 
védőnő, a város vezetői valamint a Védőnői 
Szolgálat és a Népjóléti Szolgálat munkatár-
sai. Az ünnepséget Fehér László polgármester 
köszöntője nyitotta, aki kiemelte az anyatej 
pótolhatatlanságát, valamint hogy milyen 
jelentősége van annak, hogy az anyák a ké-
pességeikhez mérten a lehető legeredménye-
sebben támogassák gyermekük egészségét. 
Méltatta továbbá a védőnők nélkülözhetetlen 
munkáját, valamint kilátásba helyezte a vé-
dőnői szolgálat méltóbb környezetben való 
elhelyezését, ami nem csak a munkatársak, 
de az édesanyák és gyermekeik érdekeit is 
szolgálja. A polgármester után a tisztifőorvos 

vette át a szót, aki beszélt az anyatej pozitív 
hatásairól, valamint kiemelte, a szoptatás nem 
csak a babák, de az anyukák egészségét is 
szolgálja. A beszédek után a Védőnői Szolgálat 
munkatársai adtak rövid műsort, majd egye-
sével megajándékozták az ünnepségre meg-
hívott édesanyákat és gyermekeiket. Végül 
az önkormányzat nevében Fehér László pol-
gármester és Söptei Józsefné alpolgármester 
ajándékozott gyermekjátékokat a legkisebb 
vendégeknek, akik aztán azonnal használatba 
is vették az új szerzeményeket. 
A Védőnők Szolgálata köszöni a felajánlásokat 
a Népjóléti Szolgálatnak,Babaháznak,Kiscelli 
Patikának és a Benu Gyógyszertárnak. »NN

Szülésfelkészítő tanfolyam a KMKK-ban

Szeptembertől indul a babamasszázs tanfolyam

Csiribiri torna

Anyatejes nap

I♥69

Ké
rd

és
: H

ol
 t

al
ál

ha
tó

 a
z 

üz
le

t?

uk_15_09_25.indd   8 2015.09.22.   20:35:02



Új Kemenesalja »   2015. 09. 25.

9

» K Ö Z É L E T

A 2015. október 5-11. között zajló Or-
szágos Könyvtári Napok programsoro-
zata keretében október 5-én a városi 
könyvtár munkatársai  a hagyományos 
Vas megyei könyvtári szakmai napon 
vesznek részt, amelynek ezúttal a 750 
éves Bük lesz a házigazdája. Október 
7-én, szerdán 17.30-kor Sudár Lászlóné 
„Juditból Malvina lesz” című, Dukai Ta-
kács Judit emlékére írt, a kemenesaljai 
költő születésének 220.évfordulójára 
megjelent esszéregénynek lesz a be-
mutatója a Kresznerics Könyvtárban: a 

művet bemutatja és a szerzővel beszél-
get Dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész; 
az esten közre működnek a Csepregi 
Olvasókör tagjai. Másnap, október 8-án 
17.30-kor a Pék Tibor „A (mitől vagy ki-
től) változó klíma” című aktuális kötete 
iránt érdeklődők találkozhatnak a szer-
zővel a KMKK előadótermében. Október 
11-én a szokásos, 14 órától 17 óráig tar-
tó Könyves Vasárnapi rendkívüli nyitva 
tartás égisze alatt 16 órakor a könyv-
tárban Kovács Lajos, a győri Rómer 
Flóris Múzeum munkatársa avatja be 

a programot megtisztelőket nemrégi-
ben  megjelent nagy sikerű köteteinek 
hátterébe: „Mindennek vége! Andrássy 
Ilona grófnő első világháborús naplója” 
és „Drága szerelmem... Andrássy Ilona 
grófnő levelei”. Az ingyenesen látogat-
ható rendezvényekre minden érdeklő-
dőt szeretettel várnak a szervezők!

2015. szeptember 12-én szombaton dél-
után 16 órakor a celldömölki Nagybol-
dogasszony Kegytemplom főbúcsúja az 
idei évben a katolikus temetőben nyug-
vó bencés atyák felújított síremlékének 
átadásával kezdődött, melyen Ágh Péter 
országgyűlési képviselő mondott beszé-
det, a felújított sírokat pedig Várszegi 
Asztrik pannonhalmi főapát áldotta meg.

A megemlékezésen elsőként Kiskós Fe-
renc, a Vas Megyei Temetkezési Kft. ügy-
vezető igazgatója mondott köszöntőt, az 
ő támogatásával és hathatós közbenjárá-
sával újulhatott meg a síremlék. Mint el-
hangzott, nagy köszönet illeti Fülöp András 
egykori bencés diákot is, hiszen az ő szer-
vezésének köszönhetően méltó módon 
adhatták át a felújított síremléket. Az egy-
kori bencések felújított síremlékét Várszegi 
Asztrik pannonhalmi főapát áldotta meg, 
aki elmondta, hogy igazi öröm lenne, ha 

a Jóisten kegyelméből újra bencés szer-
zetesek szolgálnának a kiscelli Szűzanya 
mellett. Emlékező beszédében Ágh Pé-
ter, Celldömölk országgyűlési képviselője 
tiszteletét fejezte ki a bencés atyák előtt, 
akik munkájának köszönhetően a település 
nem veszett el a történelem megpróbálta-
tásai alatt, hanem egy fejlődő, virágzó vá-
ros lehet mind a mai napig. Úgy tűnik, Szűz 
Mária számára különösen kedves ez a hely, 
hiszen Kiscell így az ő tiszteletére épülve 

pár évtized alatt nőtt ki a földből, hogy az-
tán mezőváros, járási székhely, majd a mai 
Celldömölk egyik fontos alapját képezze. 
Példaként említette Koptik Odót, akinek 
köszönhetően Kiscell végérvényesen rá-
került a magyar egyháztörténet térkép-
re. 270 évvel ezelőtt ő járta ki, hogy XIV. 
Benedek pápa engedélyével Zichy Ferenc 
győri püspök hozzájáruljon az itteni Mária 
tisztelethez, amely aztán zarándokok tízez-
reit vonzotta, hozzájárulva ezzel a telepü-
lés bővüléséhez. 255 évvel ezelőtt kezdték 
építeni a kolostort, amely ma is a város 
egyik lenyűgöző épülete. A munkálatokkal 
1770-ben végeztek. Láthatjuk, hogy Kop-
tik Odó az égiek támogatásával bíró épí-
tő volt, s nekünk ehhez a munkához kell 
hűnek lennünk és ezt az építkezést tovább 
kell folytatnunk mind Celldömölkön, mind 
Vas megyében. A megemlékezés végén Ki-
rner Antal Zoltán celldömölki plébános arra 
hívta fel a figyelmet, hogy egy év múlva 
ugyanígy találkoznak majd, ugyanis akkor 
kerül átadásra és felszentelésre a felújított 
bencés kolostor.

Kedves Olvasóink! Olvasói sarkot indítunk 
irodalmi vénájú olvasóink számára. Várjuk 
mindazok alkotását, akik szeretnék közölni 
gondolataikat érzéseiket lapunk hasábjain a 
nagyközönséggel is. Írásaikat beküldhetik az 
ujkemenesalja@celldomolk.hu e-mailcímre. 
Az alábbi írást Benkő Magdolnától kaptuk:

Bolyongó, mondják. Nem mindig hívtak így. 
Igaz, mentem eleget, míg felneveltem a 
gyerekeimet. Aztán ők mentek. El. Előbb a 
fiatalabbik. Hiába sírtam, követte a nagyob-
bik. Át a másik világba. Vigaszom az uno-
kám. Volt. Elment ő is. Nincs megélhetés. 

Menni kell. Elárultak, becsaptak. Mégis élek. 
Vigyázok magamra. Parancsolok a testem-
nek. A lelkemnek nem tudok. Kapok segít-
séget. Megölel. Beszélget. Szeret. Kánikula. 
Kivágják az árnyékomat. Pokol kívül, pokol 
belül. Nem beszélgetnek velem. Kikerülnek. 
Furcsán néznek. Alig köszönnek. Nem ér-
tem. Nem bántottam senkit. Félek.
Segítő kezek. Kórház. Kedvesek velem. De 
szólítanak. Mennem kell. Lekötöznek. Sze-
génykéim. Nem szaladhatnak minden kó-
borló után. Igyekszem jó lenni. Nem sikerül. 
Másik kórház. Alszom. Alszom. Alszom. Fel-
ébredek. Nincs papucsom, fésűm, semmim. 
Nem baj, úgyis visznek. Vissza. Hát ez még 
itt van, kérdezik. Itt vagyok, galambom, 
mondanám, de már nem bírom. Szólítanak. 
Várnak a lányaim. Indulok. Bocsássátok meg, 
hogy éltem. Bolyongtam. Isten veletek!

Tisztelet a város építőinek

Olvasói sarok

Országos Könyvtári Napok – Celldömölki programelőzetes
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Hirdetmény

Celldömölk Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete értékesítés céljá-
ból meghirdeti a tulajdonát képező, 
Ság hegyen található 4242. hrsz-ú 
,,szőlő, gyep és gazdasági épület” 
megnevezésű ingatlanát. Az 5677 m² 
nagyságú terület eladási árát 1.000 
Ft/m², tehát 5.677.000 Ft összegben 
határozza meg.
További információ a Celldömölki Közös 
Önkormányzati Hivatal (Celldömölk, 
Városháza tér 1.) ügyintézőjénél, az I. 
emelet 104-es irodában, illetve a 06 
95/777-832 telefonszámon kapható.

Bolyongó
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Álláspályázat

Celldömölk Város Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján pályázatot hirdet

Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
igazgatói (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott 
időre, 2016. január 1–2020. december 31. szól.
A munkavégzés helye:
Vas megye, 9500 Celldömölk, dr. Géfin tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok:
A KMKK irányítása. A munkáltatói jogok gyakorlása. Az intézmény 
képviselete a fenntartó, egyéb hatóságok és más szervezetek irá-
nyában. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok 
szervezése, különösen: közművelődési feladatok, közgyűjteményi 
feladatok, közkönyvtári feladatok, Art Mozi működtetése, városi 
rendezvények szervezése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók.

Pályázati feltételek:
Főiskola, A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és közgyűj-
teményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával 
összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992.(XI.20.) 
Kormányrendelet 6/A, 1/B §-a szerinti végzettség valamelyike, 
legalább 5 év szakmai gyakorlat.,
Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai önéletrajz, vezetői program, 3 hónapnál nem régebbi er-
kölcsi bizonyítvány, képesítést igazoló oklevél másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 12.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tulok Gabriel-
la nyújt, a 06 95/777-809-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Celldömölk Város Önkormányzata cí-
mére történő megküldésével (9500 Celldömölk, Városháza tér 1. 
). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: C/2964/2015, valamint a munkakör megneve-
zését: igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A 150/1992.(XI.20.) Kormányrendelet 7.(6) bekezdése szerinti bi-
zottság véleményezése. Társadalmi, Ifjúsági és Külkapcsolatok Bi-
zottságának véleményezése. Képviselő-testület döntése.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 12.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a  
www.celldomolk.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. szeptember 11.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). 
A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött ada-
tokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
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Kutyák veszettség elleni kötelező oltása Celldömölkön: 

Az oltás minden 3 hónapos életkort meghaladott, egészséges kutya 
számára évente kötelező! Az oltásnál szükség van a kutya oltási 
könyvére, feltétlen kérem elhozni! Beteg kutya nem oltható, ez 
esetben az oltást későbbre kell halasztani...

Celldömölk városrészben és Izsákfa városrészben szervezett (össze-
vezetett) oltás NEM LESZ, az oltás, féregtelenítés és a jelölés (chipe-
lés) történhet az állat tartási helyén vagy az állatorvosi rendelőkben! 
Csak egyedileg megjelölt (mikrochipelt) kutya oltható! 

Alsóságon ez évben szervezett oltás:
a Bányatelepen: (a Nyári Kocsma udvari bejáratánál, a Hegyi utca- 
Bem József utca sarkán):
szeptember 22-én, kedden 08.00–10.00 óráig és 15.00–17.00 óráig
pótoltás:
szeptember 25-én, pénteken 08.00–10.00 óráig és 15.00–17.00 óráig

a központban: (a Sági Csárda bejáratánál, a kapuszín alatt):
szeptember 23-án, szerdán 08.00–10.00 óráig és 15.00–17.00 óráig
pótoltás:
szeptember 29-én, kedden 08.00–10.00 óráig és 15.00–17.00 óráig.

A meghirdetett oltás alkalmával máshonnan (Celldömölk, Alsóság 
keleti fele, Izsákfa, stb.) odahozott kutyákat is beoltok. Az oltási díj 
(féreghajtóval együtt) 3800 Ft, chipelés díja 3500 Ft, oltási könyv 
kiállítása (vagy pótlása) 500 Ft. A kedvezmények (kisnyugdíjas, 
nagycsaládos, stb.) változatlanul érvényesek!

Állatorvosi rendelő Celldömölkön:
dr Horváth András:
TAPMANCS ÁLLATBARÁT RENDELŐ, 
Celldömölk, Bercsényi utca 11.
Tel.: 70/319-1885 (állandó telefonügyelet!), 95/422-234.
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U21 Team Szlovákia – Celldömölki 
VSE-Swietelsky Wewalka 0-7, Klubcsa-
patok Szuperligája férfi asztalitenisz cso-
portmérkőzés, Pozsony

Páros: Jezo, Kopányi – Lindner, Ecseki 0:3 
(-6, -6, -3) Magabiztosan kezdte a talál-
kozót a celli páros, három sima szettben 
hozta a kötelezőt. (0-1). 

Egyéni, 1. kör: Kopányi–Lindner 2:3 (-9, 
4, 5, -4, -13) Nem indult könnyen Lindner 
számára az egyéni kör, Kopányi a szoros 
első szettet követően fordítani is tudott, 
ám egy kiélezett döntő játszmával ugyan, 
de sikerült nyernie a cellinek. (0-2). Jezo–

Ecseki 1:3 (-7, 11, -8, -9) Ecseki végig 
kézben tartotta a meccset, hiába küzdött 
szlovák ellenfele, fejet kellett hajtania a 
nagyobb tudás előtt. (0-3). Jakupec– Fa-
zekas 1:3 (13, -8, -10, -3) Fazekasnak az 
első szettben még meggyűlt a baja Jaku-
peccel, utána azonban már ő irányított. 
(0-4). 
2. kör: Jezo–Lindner 0:3 (-5, -10, -7) Lind-
ner viszonylag simán hozta ezt a meccsét. 
(0-5). Kopányi–Fazekas 0:3 (-6, -12, -9) A 
második játszmában megizzadt a sikerért 
Fazekas, de így is sima 3 szettes meccse 
volt ez. (0-6). Jakupec–Ecseki 0:3 (-2, -1, 
-8) Ecseki ellentmondást nem tűrően is-
kolázta le enervált ellenfelét. (0-7).

Celldömölki VSE-Swietelsky Wewalka – 
Turris SE Sopron 7-0, asztalitenisz extra-
liga mérkőzés, Celldömölk

Páros: Fazekas, Lindner – Böhm, Asbóth 
3:0 (3, 8, 3) (1-0)
Egyéni, 1. kör: Lindner – Asbóth 3:0 (5, 7, 
3) (2-0), Ecseki – Orosz 3:0 (2, 1, 3) (3-0), 
Fazekas – Böhm 3:0 (6, 1, 6) (4-0)
2. kör: Lindner – Orosz 3:0 (3, 2, 5) (5-0), 
Fazekas – Asbóth 3:0 (5, 7, 3) (6-0), Ecse-
ki – Böhm 3:0 (0, 0, 0) (7-0)

A celldömölki csapat alig egyórás, sport-
szerű mérkőzésen, könnyed játékkal ver-
te az extraliga újoncát.  »CSUKA LÁSZLÓ

A 16. alkalommal megrendezett, kétna-
pos Bükfürdő Kupán vett részt szeptem-
ber elején, a Celldömölki VSE Vulkánfürdő 
NB II-es női kézilabdacsapata. A nyolc 
csapatot felsorakoztató mezőnyben a mi-
einken kívül a Bük és a Körmend képvi-
selte a vasi színeket, míg a VKLSE Győr 
révén NB I/B-s résztvevője is volt a tor-
nának.
Eredmények:
B csoport: Szigetszentmiklós – VADY 
Mosonszolnok 18–22 (7–12), VADY Mo-
sonszolnok – VKLSE Győr 19–27 (10–13), 
Celldömölki VSE Vulkánfürdő – Sziget-
szentmiklós 24–31 (13–16), VKLSE Győr 
– Celldömölki VSE Vulkán fürdő 29–20 
(18–9), VKLSE Győr – Szigetszentmik-
lós 23–19 (12–10), VADY Mosonszolnok 
– Celldömölki VSE Vulkán fürdő 21–17 
(11–8)

A csoport végeredménye: 1. VKLSE Győr 
6 pont, 2. VADY Mosonszolnok 4 pont, 3. 
Szigetszentmiklós 2 pont, 4. Celldömölki 
VSE Vulkán fürdő 0 pont
Az „A” csoport végeredménye: 1. Dr. 
Lupo Büki TK 5 pont, 2. Körmendi DMTE 
4 pont, 3. Kinizsi TTK 3 pont, 4. Hévíz SK 
0 pont.
Helyosztók: 7. helyért: Hévíz SK – Cell-
dömölki VSE Vulkán fürdő 32–27 (15–13). 
5. helyért: Szigetszentmiklós – Kinizsi TTK 
32–29 (21–14). 3. helyért: VADY Moson-
szolnok – Körmendi DMTE 15–15 (8–7), 
büntetőkkel: 4–3. Döntő: VKLSE Győr – Dr. 
Lupo Büki TK 26–17 (15–10) 
Végeredmény: 1. VKLSE Győr, 2. Dr. LUPO 
Büki TK, 3. VADY Mosonszolnok, 4. Kör-
mendi DMTE, 5. Szigetszentmiklós, 6. Ki-
nizsi TTK, 7. Hévíz SK, 8. Celldömölki VSE 
Vulkán fürdő.

Rozmán Gergő: – A torna mindkét napján 
2-2 mérkőzést játszottunk, első nap egy 
meccs pihenőnk volt, míg másnap pihenő 
idő nélkül játszottuk le a mérkőzéseinket, 
így komoly fizikális megterhelés érte a 
csapatot. Látszott is a teljesítményünkön, 
hogy próbáltak a lányok spórolni az ener-
giával, hogy az összes meccset végig bír-
juk játszani. Első nap döcögött a játékunk, 
de ez nem meglepő, a második nap már 
sokkal elégedettebb voltam a támadás-
sal és a védekezésünkkel is. Sajnos egyik 
mérkőzésen sem tudtunk teljes csapattal 
kiállni, így az eredménnyel nem is foglal-
koztunk, csak a saját játékunkkal törőd-
tünk, de így is láttam sok pozitívumot a 
játékunkban. Összességében jól szolgálta 
a felkészülésünket a torna, a hibákat pe-
dig kijavítjuk a szezon kezdetére.
  »CSUKA L.

Szeptember 26-án indul útjára a labda 
a Győr-Moson-Sopron megyei férfi kézi-
labda-bajnokságban. A tavalyi évhez ha-
sonlóan a Celldömölki VSE Vulkán fürdő 
együttese ezúttal is a kisalföldi szövetség 
által rendezett pontvadászatban szerepel 
majd. A bajnokságnak 11 csapat vág neki, 
melyek közül 8 Győr-Moson-Sopron me-
gyei, 2 Komárom-Esztergom megyei, míg 
a vasi színeket városunk csapata képvi-
seli. A fiúk az alapozást augusztus végén 
kezdték Szabó Lóránt vezetésével. A szak-
vezető szerint a felkészülés jól sikerült, az 
edzéslátogatottság – az iskolai elfoglalt-
ságot is figyelembe véve – maximálisnak 
mondható. A CVSE keretében nagy válto-
zás nem történt, Tánczos Krisztián tanul-

mányait Szombathelyen folytatja, ezért 
távozik a csapattól, míg más egyesülettől 
érkező játékos nincs, a saját nevelésű fi-
atalok kerülnek fokozatosan beépítésre 
a felnőtt keretbe. A celliek átlagéletko-
ra még mindig meglehetősen alacsony, 
nem éri el a 18 
évet. A csapat 
számára a tisz-
tes helytállás a 
reális célkitűzés, 
Szabó Lóránt el-
mondta, hogy 
14 szerzett 
ponttal már elé-
gedett lenne. A 
bajnokság me-
zőnye hasonló 
játékerőt képvi-
sel, mint tavaly, 

annyi különbséggel, hogy idén több lesz a 
fiatalabb játékos. A felnőtt csapaton kívül 
fiú U14 és U12-es csapataink is elkezdték 
a bajnoki évadot, míg október közepétől 
a Gálné Nagy Erika vezette U10-es lány-
csapat is pályára lép majd.  »CSL.

Győzelemmel kezdtek pingpongosaink a KSZL-ben

Felkészülési tornán játszottak női kéziseink

Pályán a fiúk is

A Celldömölki VSE Vulkán fürdő férfi csapatának hazai mérkőzései:

szeptember 26. 18:00 Celldömölki VSE Vulkán fürdő – Kisbér

október 10. 17:00 Celldömölki VSE Vulkán fürdő – Tét

október 24. 18:00 Celldömölki VSE Vulkán fürdő – Győrújbarát

november 14. 18:00 Celldömölki VSE Vulkán fürdő – Baja

november 17. 19:00 Celldömölki VSE Vulkán fürdő – Lukács DSE Győr

december 05. 17:00 Celldömölki VSE Vulkán fürdő – Koroncó
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Vasvár – Celldömölk 2-7 (0-2)
Vasvár, 150 néző Vas megyei labdarú-
gó-bajnokság 5. forduló, 2015. szeptem-
ber 13. 
Vezette: Boda György (Tálas Kolos István, 
Polgár Tamás dr.).
Vasvár: Smolczer – Schermann, Hajas, Ka-
posi, Dávid – Réfi, Robán, Zsigmond, Czö-
vek (Molnár 55. p.) – Tausz (Dézsi 79. p.), 
Osvald (Rumi 67. p.). Edző: Konrád Péter. 
Celldömölk: Heiner – Vajda, Bodor (Szép 
57. p.), Varga, Györkös – Enyingi Márk, 
Győrvári (Horváth 71. p.), Manganelli 
(Enyin gi Marcell 57. p.) – Virág, Németh 
(Go rácz 66. p.), Piri (Sinka 50. p.). Edző: 
Koman Vladimir.
Góllövők: Zsigmond András (63. p.) és Ro-
bán Dávid (75. p.), illetve Németh József 
(5. p.), Piri Balázs (41. p.), Györkös Gábor 
2 (49. és 76. p.), Győrvári Gábor (55. p.), 
Sinka Gábor (74. p.) és Szép Dániel (90. p.).
Előmérkőzés: Vasvár U19 – CVSE U19 2-4 
(1-3) G.: Nagy Roland, Heim Martin, Sztoj-
ka Olivér, Czöndör Bálint. Emberhátrányban 
fejezte a csapat a mérkőzést, de győzelme 
nem forgott veszélyben.
U16: Lukácsháza – CVSE 0-9 G.: Szakács Dá-
niel 2, Kiss Dávid, Zseli Bálint, Kocsis Barna-
bás 4, Keszei Tamás.
U14: Répcelak – Celldömölk 3:0 Játék nél-
kül, a celli csapat technikai hiányosságok 
miatt nem tudott kiállni.

Celldömölk – Egyházasrádóc 4-1 (3-0)
Celldömölk, 200 néző Vas megyei labda-
rúgó-bajnokság 6. forduló, 2015. szep-
tember 19. 
Vezette: Dombi László (Egedy Tamás dr., 
Tóth Dávid).
Celldömölk: Heiner – Vajda, Győrvári (Szép 
53. p.), Varga, Györkös – Enyingi Márk, 
Manganelli (Gorácz 46. p.), Enyingi Marcell 
(Szuh 46. p.) – Virág, Németh, Piri (Sinka 
(46. p.). Edző: Koman Vladimir. 
Egyházasrádóc: Balogh – Takács (Weiner 
89. p.), Vilics, Tar (Velekei 40. p.), Kertes 
– Krajczár, Molnár (Loibenbeck 46. p.), Ka-
zinczki, Budai, Németh – Polgár. Edző: He-
gedűs Attila. 
Góllövők: Piri Balázs (13. p.), Varga Jenő 
(27. p.), Manganelli Zsolt (42. p.) és Né-

meth József (85. p.), illetve Loibenbeck Ri-
chárd (77. p.).
Előmérkőzés: CVSE U19 – Egyházasrádóc 
U19 12-0 (7-0) G.: Balázsi Krisztián 3, Nagy 
Roland 4, Domonkos Róbert 2, Czöndör Bá-
lint 3. Továbbra is 100%-os teljesítménnyel 
nagy versenyfutás az élen a következő el-
lenféllel, a Kőszeggel.  
U16: Celldömölk – Király SZE 2-8 G.: Berki 
Zsolt, Kocsis Barnabás.
U14: Celldömölk – Ikervár 16-0 G.: Döbrön-
tei Bálint 3, Keszei Tamás 4, Szabó Kristóf 
2, Berki Zsolt 2, Czöndör Gergő 3, Bárdossy 
Bence, Horváth Erik. 

A helyzet az élen változatlan, maga-
biztos győzelmek, de sajnos nemcsak 
a harmadik helyen álló Cell esetében, 
hanem a továbbra is 100%-os Répcelak 
és a jobb gólkülönbségével a második 
helyen álló Körmend esetében is. A Cell 
esetében a két legutóbbi fordulót nevez-
hetnénk amolyan vihar előtti csendben 
begyűjtött hat pontnak is, ha viharnak a 
következő három meccset tekintjük, ami-
kor is találkoztunk az NB I-es Újpesttel a 
Magyar Kupa országos főtábláján, utána 
idegenben az ellenünk mindig nagyon 
motivált Kőszeggel és majd október első 
szombatján, hazai pályán, a megyei na-
pilap tudósítása szerint bombaformában 
lévő Répcelakkal. Nézegetve a sorsolás 
ezek utáni hátralévő részét, ezt a soro-
zatot csak egy esetben lehetne überelni, 
ha, de ezt a mondatot babonából nem 
folytatom most, meg persze a realitások 
talaján mozgóként sem. Nézzük inkább 
a könnyebb területet, a már megtörtént 
események rövid ismertetését. A Vasvár 
két éve készíti az új pályáját, most éppen 
az újravetett fű próbál megerősödni rajta, 
így a hazaiak a szövetség jóindulatát sem 
nélkülözve, a gyerekméretű edzőpályán 
fogadják soros ellenfelüket. Ez adott eset-
ben lehetne előny is a számukra, de nem 
egy olyan csapat ellen, akiknek a játéko-
sai a futsalban sem vallanának szégyent, 
így aztán a rövid passzos, kombinatív, 
gyors játékban leiskoláztuk a hazaiakat 
és a számszerű eredmény sem lett túlzó 
rájuk nézve. Ej, ha ezt a játékot tudnánk 
produkálni egy rendes méretű pályán is, 
de jó lenne! Érdekes meccs lett az újonc 
elleni hazai találkozó, mert bátran (nem 

biztos, hogy ez a legjobb szó rá) játszott 
a vendég együttes, játszották azt, amit 
tudtak, amit megszoktak az elmúlt utca-
hosszal megnyert másodosztályú bajnok-
ságban. Csak most közben sorra kapták a 
gólokat, de nem baj, folytatták tovább, 
aztán kaptak még egyet, de nem baj, 
folytatták tovább, ha a Cell fejben még 
jobban ott lett volna a mérkőzésen, akkor 
nem úszták meg volna néggyel. De a Cell 
fejben már a viharra készült… »DOTTO

Magabiztos győzelmek

Kérdés: Ki állította össze a borlapot?

Új játékok az óvodában

Újabb játékokkal gazdagodott az 
óvoda, a kicsiknek nem csak kikap-
csolódási alkalmat nyújtanak az új 
játszóeszközök, de különböző képes-
ségeiket is fejlesztik.

Az elmúlt esztendőben a város köz-
terein újultak meg az óvodák, a ki-
sebb-nagyobb gyermekek örömére, 
most a Celldömölki Városi Óvodába 
járó gyermekek kaptak új játéko-
kat – hangsúlyozta Fehér László 
polgármester a Vörösmarty utcai 
tagóvodában, a játékok átadásakor. 
A városvezető mintegy 800 ezer fo-
rint értékű játékkészletet adott át 
a városi óvodának, a játékoknak a 
Koptik utcai, a Vörösmarty utcai és 
az alsósági intézményegységekben 
is örülhettek az óvodások.
A 13 csoporttal működő óvodába 
jelenleg 293 gyermek jár, a cell-
dömölkieken kívül hat környező 
településről fogadják a kicsiket az 
intézményfenntartó társulásban 
fenntartott óvodában.
Az újonnan vásárolt játszóeszközök 
nem csak a játékot, szórakozást 
szolgálják, de a mozgáskoordináci-
ót, az ügyességet, az egyensúlyt is 
fejlesztik. A játékok között futóke-
rékpárokat, kosárpalánkot, guruló 
deszkát, célzófalat, ugrálólabdát is 
felfedezhettek a gyerekek.
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Cell-tank
Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.

JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL, 

TANKOLJON NÁLUNK, A CELL-TANKKAL! 

A mindenkori üzemanyagárnál 
olcsóbban, OMV minőségben. 

Celldömölkieknek plusz kedvezmény!

Kiváló minőség, olcsó árak, előzékeny 
kiszolgálás! 

ÚJDONSÁG!  
Kenyér, tejtermékek, csomagolt élelmisze-

rek, cornetto soft fagylalt-különlegességek!

Vállalkozóknak, őstermelőknek és mező-
gazdászoknak szóló kedvezményeinkért 
érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken:

TELEFON: +36/ 70 / 341- 2804
E-mail: celltank@cellkabel.hu

Vállaljuk – külföldre, belföldre 
egyaránt – iskolai kirándulások, 

baráti társaságok, színházlátogatók, 
esküvőkre és egyéb csoportos 

rendezvényekre személyek szállítását 
53 illetve 19 fős autóbuszokkal.

(Egyéni kívánságok fi gyelembe vételével.)

Tel.: 06 20 257 8234
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