
» Polgármesteri 
köszöntő  3.

» Szilágyi Mária 
kerámiái  9.

» Tavaszi rajt 
a pingpongban 12.

» Teremtornák 
futószalagon 13.

AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELŐFIZETŐKNEK 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

XXVIII. ÉVFOLYAM 01. SZÁM (638) 2016. január 08.

B. Ú. É. K. Celldömölk!

uk_16_01_08.indd   1 2016.01.05.   22:30:36



uk_16_01_08.indd   2 2016.01.05.   22:30:39



Új Kemenesalja »   2016. 01. 08. » A K T U Á L I S

3

Tisztelt Olvasók!
Kedves Celldömölkiek!

Boldog új esztendőt kívánok Önöknek, 
városunk lakóinak, az újság olvasóinak. 
Boldog új esztendőt! – Ez a jókívánság 
számtalanszor elhangzott az elmúlt na-
pokban. Önök kívánták másoknak, vagy 
éppen mások kívánták Önöknek. S bár 
mindannyian másra gondoltunk, mit 
is jelenthet nekünk az új év, a jókíván-
ságunk szeretettel volt tele. Szeretet-
tel kívánok én is minden jót az új évre 
mindannyiunknak, személyesen és a 
városunknak is.
Az önkormányzatiság az elmúlt évben 
ünnepelte 25. évfordulóját. 1994 óta 
aktív részese vagyok a városvezetésnek, 
a hatodik ciklust töltöm megválasztott 
képviselőként, negyedik ciklusban dol-
gozom polgármesterként. Ez idő alatt 
többféle összetételű képviselő-testü-
lettel, megyei közgyűléssel, regionális 
tanáccsal, többféle színű kormány alatt 
dolgoztam, mindig meg kellett és meg is 
találtam a hangot, a kapcsolódási ponto-

kat annak érdekében, hogy Celldömölk 
fejlődjön.
Az előző esztendőt számvetéssel zár-
tuk. Hadd soroljak fel Önöknek néhány 
eredményt, melyek Celldömölk fejlődé-
sét jelzik. Tudjuk jól, a város érdeke az 
együttműködést, az összefogást kívánja 
meg. Ezeket a sikereket – az Önök tá-
mogatásával – önkormányzatunk áldo-
zatvállalásával és felelősségtudatával 
érhettük el.
Megvalósult a közösségi közlekedést 
célzó fejlesztésünk, melynek révén kor-
szerűbb és szebb lett a vasútállomás és 
környéke, utazó-barát a vasúton és az 
autóbuszokon utazók közlekedése. Fel-
épült az új rendelőintézet a kórház udva-
rán, mely a kor színvonalának megfelelő 
diagnosztikai eszközökkel szolgálja a 
gyógyítást. Energetikai felújításon esett 
át több intézményünk. Az európai uniós 
támogatásoknak köszönhetően a gim-
názium és a Népjóléti Szolgálat épületei 
újulhattak meg, a beruházások nyomán 
energetikailag hatékonyabbá, külsőre 
szebbé változtak át az oktatási és a szo-
ciális ellátást szolgáló intézményeink.
Az évekkel ezelőtt kitűzött célunk, az ide-
genforgalom fejlesztése is folyamatos, 
ebben az évben kiváló látogatottságot 
ért el a Kemenes Vulkánpark, és az éves 
nagyrendezvényeink – köztük a második 
alkalommal megtartott Tulipán Fesztivál 
– nagyszámú érdeklődőt vonzottak a vá-
ros és a kistérség határain kívülről is. A 
sportcélú fejlesztéseink is folytatódnak, 
2016. év elejétől második szakaszába 
léphet a kosárlabdacsarnok építése, az 
új sportlétesítményt nyáron szeretnénk 
átadni, és szeptembertől, a tanév kezde-
tétől az egyesületi és szabadidős spor-
tolás mellett az iskolai sportoktatást is 
szolgálja majd.
Önkormányzatunk felelős gazdálkodást 
folytat, bár az állami elvonások miatt jó-
val kevesebb pénzből gazdálkodhatunk. 
Elmondhatjuk azonban, hogy az ipar-

űzésiadó-bevételeink még mindig jók 
az országos átlaghoz képest, így tudjuk 
teljesíteni a kívülről érkező és magunk 
szabta elvárásokat.
Városvezetőként, a kistérség, a járás 
központi településének polgármeste-
reként örülök annak, hogy Celldömölk, 
a környező települések és a tágabb 
környezetünk lakosságának kényelmét 
is szolgálják a megvalósult fejleszté-
sek. Hiszen városunkba mint oktatási, 
egészségügyi központba, az itt működő 
munkahelyekre naponta ezrek jönnek, s 
mindezek a beruházások az itt lakókon 
kívül az ő érdekeiket is szolgálják.
Természetesen a következő időszakra is 
megvannak a terveink, közülük talán a 
legjelentősebb a piac és környékének 
rendbetétele. A városközpont-rehabilitá-
cióból már csak ez a szakasz van hátra, 
mellyel egyrészt egységessé válik a város 
centruma, másrészt Celldömölk egyik jel-
legzetessége, a heti piac kerül majd kor-
szerűbb körülmények közé. Más fejlesztési 
elképzeléseink is vannak, melyekhez ter-
mészetesen továbbra is európai uniós tá-
mogatásokra pályázunk majd.
Kedves Celldömölkiek!
Eredményes évet tudhatunk magunk 
mögött, és erre mindannyian büszkék le-
hetünk. Reméljük, a jövőben is hasonló 
sikereket érhetünk el. Bár az állam egyre 
több korlát közé szorítja az önkormány-
zatokat is, bízunk benne, hogy az itt élők 
akaratából, az itt élőkért felelősséget 
vállalva hozhatjuk meg döntéseinket a 
jövőben is. Hisz ne feledjük, az ország 
sikereihez mindig kellettek, kellenek az 
önkormányzatok átgondolt tervei, áldo-
zatvállalásuk, ezt nem szabad tovább 
gyengíteni.
Új év küszöbén álunk. Köszöntsük tehát a 
jövőbe vetett hitünkkel az új esztendőt! 
Mindannyiuknak jó egészséget, sikere-
ket és boldog életet kívánok!
 »FEHÉR LÁSZLÓ
 POLGÁRMESTER

Polgármesteri köszöntő
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Akinek a Nagy Sándor tér felé visz az 
útja, igencsak megváltozott utcaképben 
lehet része. Szellősebbé vált a gimnázi-
um előtti park, színes épület fogadja az 
arrajárót. 2015. december 9-én tartot-
ták a felújított Celldömölki Berzsenyi 
Dániel Gimnázium avató ünnepségét. 

Sipos Tibor, a gimnázium igazgatója ki-
emelte: – Szemtanúi lehettünk annak, hogy 
három hónap alatt megvalósult a csoda: az 
épület extra gyorsasággal újult meg. Ezért 
köszönet illeti Celldömölk város önkor-
mányzatát, amely egy emberként állt az 
intézmény mellé, amikor a tetőfelújításról 
döntöttek. Ugyanebben az időben zajlott a 
pályázati forrásból megvalósuló hőszigete-
lés és nyílászáró-csere, amelynek elnyeré-
sében Ágh Péter országgyűlési képviselőt 
illeti köszönet, hiszen keményen lobbizott 
azért, hogy az iskola-felújítási program a 
támogatott pályázatok közé kerülhessen. 
Fehér László, Celldömölk város polgármes-
tere örömét fejezte ki, hogy az intézmé-
nyek sorába a gimnáziumot is a felújítottak 
között tudhatja. A városvezető köszönetét 

fejezte ki a városban működő közbeszerzé-
si bizottságnak, amely rugalmasan kezelte 
az intézménnyel kapcsolatos feladatokat, 
de köszönet illeti Söptei Józsefné alpol-
gármester-asszonyt is, hogy segítette a 
pályázat sikerét, a műszaki iroda, a Vá-
rosgondnokság munkatársait, továbbá 
minden kivitelezőt, mert a munkáikat 

átütemezték, és rövid idő alatt, zökkenő-
mentesen végezték. 
– Bízom benne, hogy a Celldömölki Ber-
zsenyi Dániel Gimnázium tartósan minden 
évben két osztályt el tud indítani, ebben az 
önkormányzat is partner lesz, és minden 
tőle telhetőt megtesz ennek érdekében – 
hangsúlyozta a polgármester.
Ágh Péter országgyűlési képviselő ünnepi 
beszédében megemlítette, ezentúl még 
jobb lesz berzsenyis diáknak lenni. A felújí-
tott épület méltó helyet szolgáltat a 2016-
ban 70. évét ünneplő intézménynek. A 
felújítás az intézmény jövőjéről tanúskodik, 
ezentúl korszerűbb körülmények között ta-
nulhatnak az idejáró diákok – hangsúlyozta 
a képviselő. 
Fodor István, a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ Szombathelyi Tankerületének 
igazgatója arról beszélt, hogy aki iskolát épít, 
bizalmat szavaz a jövőnek. Az épület csodála-
tos lett, de belülről is ragyog. Az itt dolgozók 
és ide járó diákok áldozatvállalása is kellett 
ahhoz, hogy ma itt ünnepelhessünk. Itt ne-
velődik ki az a közösség, amelynek megtartó 
ereje van a városban – nyomatékosította az 
igazgató. Az átadó ünnepség végén a törté-
nelmi egyházak képviselői megáldották és 
megszentelték az intézményt. »LA

Az intézmény, amely belülről is ragyog

Ujhelyi István, az Európai Parlament 
képviselője meghívására és vendé-
geként – a tavalyi esztendő decembe-
rében – tizenegy fős, polgármesterek 
és alpolgármesterek alkotta magyar 
küldöttség látogatott Brüsszelbe, az 
Európai Unió központjába. 

A háromnapos szakmai programsorozat 
keretében feltérképezhettük az Európai 
Parlament épületét, s részt vehettünk a 
Szocialisták és Demokraták Progresszív 
Szövetsége frakcióülésén. Betekintést 
nyerhettünk az Európai Parlament po-
litikai szervezetrendszerének működé-
sébe és kulisszái mögé. Lehetőségünk 
nyílt a brüsszeli adminisztráció minden-
napjainak megismerésére, valamint ta-
lálkozhattunk számos nemzet európai 
parlamenti képviselőjével. A magyar kül-
döttség számára külön érdekességet és 
egyben büszkeséget jelentett, hogy az 
Európai Parlament öt modern épületszár-
nyának egyike Antall József néhai magyar 
miniszterelnökről kapta nevét. További 
fontos magyar vonatkozás, hogy az im-
pozáns épületegyüttesen belül található 
Horn Gyula volt miniszterelnök szobra, 
akiről tanácskozótermet is elneveztek 
az Európai Parlament székházában. A 
látogatás keretében megismerhettük 

Magyarország brüsszeli Állandó Képvi-
seletét, ahol három nagykövet teljesít 
szolgálatot, s amelynek stábja munkája 
során nemcsak képviseli a magyar érde-
keket Brüsszelben, hanem információval 
és elemzésekkel látja el a magyar kor-
mányzatot. A belgiumi tartózkodás az 
Unió intézményrendszerének közvetlen 
megismerésén túl alkalmasnak bizonyult 
a helyi érdekek képviseletére is. A dele-
gációnkat vendégül látó Ujhelyi István a 
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 
alelnökeként is dolgozik az Európai Parla-
mentben, így lehetőségem nyílt a turisz-
tika szakterülettel kiemelten foglalkozó 
politikust és munkatársait tájékoztatni 
a celldömölki városvezetés idegenfor-
galmi, turisztikai terveiről, s átadhattam 
részükre a városunk fejlesztési lehetősé-
geit bemutató dokumentációt.

A rövid, feszített tempójú brüsszeli prog-
ram remélhetőleg közelebb hozta a 
brüsszeli döntéshozókat és a magyaror-
szági településvezetőket, hiszen alkal-
mat adott a közvetlen eszmecserére, s 
egyes uniós szabályozásokkal kapcso-
latos problémák felvetésére. Továbbá 
kiválóan alkalmas volt a széleskörű kap-
csolatépítésre, valamint az ország kü-
lönböző részeiről érkező városvezetők 
közötti tapasztalatcserére is.
 »LENGYEL LÁSZLÓ ALPOLGÁRMESTER

Brüsszelben képviselte a várost

Tájékoztatás

Celldömölk Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete 2016. január 
27-én (szerdán) 17 órai kezdettel 
közmeghallgatást tart a Kemenesaljai 
Művelődési Központ és Könyvtár ga-
lériáján. A közmeghallgatás témája: 
A piac és környéke (a Koptik Odó utca 
Széchenyi úttól a református temp-
lomig tartó szakaszának), valamint 
az alsósági településközpont korsze-
rűsítésével, átalakításával kapcsolatos 
tervek véleményezése. A közmeg-
hallgatáson a várost érintő egyéb té-
mákban, a 2016. évi költségvetéssel 
kapcsolatos kérdéskörben is várják a 
véleményeket.
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Kilencvenéves korában elhunyt 
dr. Szekér Gyula, Celldömölk vá-
ros dísz polgára.
Dr. Szekér Gyula 1925. szeptem-
ber 24-én született celldömölki 
vasutas családban. A négy polgá-
ri osztályt Celldömölkön végezte, 
majd 1944-ben érettségizett a 

Pápai Református Kollégiumban. 1945–1949 között a 
budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem vegyész 
szakán folyatta tanulmányait, ahol okleveles vegyész 

diplomát szerzett. Kandidátusi disszertációját 1953-ban 
védte meg.
1957. január 1-jén a Nehézipari Minisztériumban lett 
vegyipari miniszter-helyettes, később nehézipari mi-
niszter-helyettes, majd 1963 és 1971 között a minisz-
ter első helyettese. 1971 és 1975 között nehézipari 
miniszter, majd a Minisztertanács elnökhelyettese 
1980 júniusáig. Kikerülve a kormányból az Országos 
Műszaki Fejlesztési Bizottság elnöke volt. 1973 és 
1978 között Magyarország állandó KGST képviselője. 
1989 márciusában vonult nyugállományba.
A magyar kormány miniszterelnök-helyetteseként 
egy delegáció élén az amerikai kormány meghívásá-
ra 1976 májusában hivatalos látogatást tett az Ame-

rikai Egyesült Államokban. Fogadta őt Gerald Ford, 
az Egyesült Államok elnöke, mely tárgyalás nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy 1978. január 6-án több évti-
zedes távollét után a korona és a koronázási ékszerek 
hazatértek Magyarországra.
1979 januárjában szeretett városát, Celldömölköt 
megtisztelte azzal, hogy a kormány képviseletében, 
miniszterelnök-helyettesként várossá avatta. Celldö-
mölk várossá avatásának 25. évfordulóján a város 
díszpolgárává választották.
Dr. Szekér Gyula 2015. december 17-én hunyt el. Te-
metése 2016. január 15-én 11 órakor lesz Budapes-
ten, a Fiumei úti sírkertben. 
Nyugodjék békében!

Dr. Szekér Gyula (1925–2015)

Az év első újszülöttje 
Celldömölkön

2015. január 1-jén 05 óra 25 perckor meg-
született Celldömölk, egyben Vas megye 
idei évi első újszülöttje, Vajda Tamás és Vaj-
da Tamásné Andrea leánya, Vajda Lara Ni-
kol. A kislány a család 4. gyermekeként, de 
első leányként, 3600 grammal és 49 cm-rel 
látta meg a napvilágot. 

Karácsonyi díszbe öltözött az Alsósági Iskola 
nagyterme, hogy a tradíciókhoz hűen ismét 
ünnepi rendezvénnyel várta a városrész ve-
zetősége szépkorú lakosságot. Az alsósági 
idősek karácsonya évtizedes múltra tekint 
vissza, így az est résztvevői már régi ismerő-
sökként köszöntötték egymást a rendezvé-
nyen. Az ünnepséget az alsósági tagiskola 
diákjainak zenés műsora nyitotta, a fiatalok 

hóember- és angyal-jelmezekben karácsonyi 
dalokra táncolva idézték meg a téli ünnepek 
hangulatát az idősebb generáció számá-
ra. A műsort követően az Alsósági-Izsákfai 
Részönkormányzat vezetősége üdvözölte a 
megjelenteket. Elsőként dr. Kovács Zoltán, 
a részönkormányzat alelnöke köszöntötte 
a szépkorúakat. Ezt követően a városrész 
meghívott vendégeként Fehér László pol-
gármester is elmondta ünnepi beszédét, aki 
elsősorban gratulált az évente megrende-
zésre kerülő idősek karácsonyának töretlen 

hagyományához, kiemelve a sági lakosok 
példamutató összetartását. Végül Erdélyi 
Antal, a részönkormányzat vezetője vette át 
a szót, és köszöntötte a városrész szépkorú 
lakosságát és minden meghívott vendéget. 
Az ünnepi gondolatokat a történelmi egy-
házak képviselőinek ünnepi áldása követte, 
Németh Tamás református és Kerekes Csaba 
evangélikus lelkész közös imára buzdította a 
közönséget. A karácsonyi programokat ün-
nepélyes fogadás, majd kötetlen hangulatú 
zenés-táncos mulatság követte. »NN

2015. december 16-án ülésezett Celldömölk 
város Képviselő-testülete. Fehér László polgár-
mester ismertette a zárt ülésen hozott dönté-
seket: a Kemenes Vulkánpark élére továbbra 
is Söptei Esztert választották megbízott igaz-
gatónak. A Kemenesaljai Művelődési Központ 
és Könyvtár élére további öt évre kinevezték 
Pálné Horváth Máriát. Javaslatot tettek a kép-
viselők az alsósági-izsákfai városrészen lévő 
több utcát érintő forgalomtechnikájának sza-
bályozására. Fő útnak szeretnék nyilvánítani 
a Marx Károly, a Puskin, a Bem és a Kráter 
utcákat, egyirányúsítanák a Béke utcát, elő-
írást vezetnének be a Bokodi utcában súlykor-
látozásra, 30 km/h táblát helyeznének ki az 
Izsákfa utca teljes hosszára vonatkozóan. 
2016. január 5-én rendkívüli testületi ülést 
tartott a város képviselő-testülete. Két na-
pirendi pontot tárgyaltak, ezek: a Berzsenyi 
Dániel Gimnázium igazgatói megbízásának 
véleményezése, valamint a területi ope-

ratív programok pályázati előkészítése. Az 
első napirendi ponttal kapcsolatban mivel 
az intézmény működtetője Celldömölk Város 
Önkormányzata, a jogszabály értelmében a 
települési önkormányzatnak véleményezé-
si jogköre van, az intézményvezető pedig a 
Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium élén 
az első ciklusát tölti, ezért pályáztatás nélkül 
kinevezhető az oktatásért felelős miniszter 
által. A képviselő-testület egyhangúlag java-
solta Sipos Tibort az igazgatói feladatok ellá-
tására. Sipos Tibor a testületi ülésen többek 
között elmondta: olyan jövőképet szeretné-
nek az intézményben teremteni szülőknek, 
gyerekeknek egyaránt, hogy tanulóik minél 
jobban megtalálják helyüket a társadalom-
ban. Céljuk, évfolyamonként legalább két 
osztályt indítani. Bakó László elmondta, hogy 
Ágh Péter közbenjárására az igényelt 44 millió 
forintból 38 millió forintot ítéltek meg a város 
számára. »LA

Ahogy közeledik az év vége, egyre több 
szervezet, intézmény, közösség szervezi 
meg hagyományos karácsonyi ünnepsé-
gét. December 14-én, az izsákfai városrész 
tartotta meg szokásos karácsonyváró prog-
ramját. A jeles alkalomból ismét díszbe 
öltözött a faluház, ahol az ünnepi rendez-

vényt Fehér László polgármester nyitotta 
meg, köszöntve a városrész összegyűlt 
lakóit, kiemelve összetartásukat, együtt-
működésüket, majd kellemes ünnepeket 
kívánt minden résztvevőnek és család-
jaiknak. A polgármester után az alsósági 
tagintézmény ünnepi műsora következett. 
A kisdiákok ismét versekkel, dalokkal és 
jelmezes tánccal köszöntötték a közön-
ségüket. A műsor után Horváth Miklósné, 

az Alsósági-Izsákfai Részönkormányzat 
izsákfai képviselője intézett néhány ünnepi 
gondolatot a megjelentekhez, majd Erdélyi 
Antal, a részönkormányzat vezetője is kö-
szöntötte a szépszámú közönséget. Végül 
a történelmi egyházak képviselői buzdítot-
ták a szeretet ünnepének alkalmából közös 
imára a résztvevőket. A rendezvény a ha-
gyományokhoz hűen fogadással, kötetlen 
mulatozással zárult. »NÉMETH N.

Alsósági Idősek Karácsonya

Intézményvezetői kinevezésekről döntöttek

Karácsonyi műsor Izsákfán

uk_16_01_08.indd   5 2016.01.05.   22:30:40



6

Új Kemenesalja »   2016. 01. 08.  V Á L L A L K O Z Á S «

Már a Skoda-Volkswagen márkaszer-
vizbe belépve szembeötlő a változás. 
Más a szalon megjelenése, megújult 
a dizájn. Az új tulajdonos a Termotel 
Kft. Valójában mi történt a közelmúlt-
ban? – kérdeztük a Termotel Kft. ügy-
vezetőjétől, Bakó Lászlótól, valamint 
Piri Zsolttól, a szerviz vezetőjétől. 

– A márkaszervizben június 10-én tör-
tént tulajdonosváltás, mivel a régi tulaj-
donos – a LEIER Autó KFT. nem kívánta 
folytatni a tevékenységét Celldömöl-
kön. Mi már 2009 óta végzünk szerviz 
tevékenységet. Kezdetben a kft. tulaj-
donában lévő kamionokat és buszokat 
szervizeltük. Mivel a szerviztevékenység 
szigorú engedélyekhez, előírásokhoz kö-
tött, felmerült az igény arra, hogy más 
cégek, más fuvarozók járműveit is javít-
suk. Régi álmunk volt a bővítés, nyitás 
a személyautó és kishaszonjármű-javítás 
felé. A mondás szerint, ha becsukódik 
egy ajtó, kinyílik egy másik. Velünk is ez 
történt 2015-ben. A gazdasági és egyéb 
körülmények mostanra nyitották ki szá-
munkra ezt a bizonyos ajtót, így meg-
kezdhettük a régi álom megvalósítását 

– a személyautó-szerviz-, márkaszer-
viz-tevékenységet. Terveink megvalósí-
tása feszítettebb tempóban zajlott, mint 
reméltük. Rohamléptekkel kezdtük el 
a működést a régi Leier Márkaszerviz 
helyén. Egyik nap még Leier embléma 
virított a falon, másnap már az új felál-
lásban, többségében a régi kollégákkal 
és szakembergárdával, de kiegészülve 
több kiváló munkatárssal – elkezdtük 
működésünket. Június 10-én vettük át a 
vállalkozást, június 22-én – már, mint au-
ditált Skoda Márkaszerviz –, ezt követő-
en október közepén pedig kiegészülve a 

Volkswagen audittal, mint Skoda-Volks-
wagen Márkaszerviz fogadtuk régi és új 
ügyfeleinket. E mögött azonban ember-
feletti munka, erőfeszítések és rengeteg 
szervező munka áll, mind az ügyvezetés, 
mind valamennyi kollégánk részéről. 
»Mire volt szükség, hogy márkaszerviz-
ként működhessenek?
– Ahhoz, hogy megfeleljünk az auditok-
nak, komoly beruházásokra volt szük-
ség: vásároltunk egy 3D-s futómű-állítót 
– ez jelenleg a legmodernebbek közé 
számít az egész régióban. Ez már a jövő-
be mutató legmodernebb futómű-állító, 
ami olyan precíziós készülék, amely-
lyel kevés autószerelő műhely büszkél-
kedhet. A monitoron végigkísérheti az 
ügyfél, hogyan is történik a futómű-ál-
lítás, emellett sokkal pontosabb, mint 
a korábbi készülékek voltak. Ezen fel-
ül megemlíteném még – szintén a kor 
követelményeinek megfelelően – az új 
klímatöltő berendezésünket is, melyet 
szintén nemrég vásároltunk. 
»Miben bővült a szolgáltatásuk?
– Nemcsak a már korábban megszokott 
műszaki vizsgákra lehet bejelentkezni, 
hanem bővítettük a kört motorkerékpár-

ra is, illetve lehetőség van 3,5 tonnás te-
hergépjárművek eredetvizsgálatára is a 
másik telephelyünkön. Van bérautó-szol-
gáltatásunk 5 főig – erre komoly igény 
mutatkozik –, továbbá rendelkezünk egy 
autómentővel, ami egyrészt az autók 
szállítását teszi lehetővé, másrészt – ha 
baleset történik a környéken – a közúti 
forgalom helyreállítását is megoldhatja. 
Rendelkezünk továbbá ún. hozom-vi-
szem szolgáltatással.Az ügyfeleinknek 
5% Vas Népe kártyakedvezmény jár, 
készpénzzel és bankkártyával egyaránt 
fizethetnek, kulturált és barátságos kör-

nyezetben fogadjuk őket: a várakozási 
időt nálunk eltöltheti olvasással, tévé-
nézéssel. Vendég-internet, WIFI is ügyfe-
leink rendelkezésére áll, természetesen 
ingyenesen.
»Említette, hogy már korábban is foglal-
koztak autós tevékenységgel… 
– Vállalkozásunkat, a Termotel Kft-t 
nemzetközi árufuvarozásra alapítottuk, 
ami a mai napig az alaptevékenységünk. 
Kezdetben munkásszállítást vállaltunk, 
pár éve pedig különjárati személyszál-
lítást is végzünk. Személyszállítási te-
vékenységünk mottója a biztonság és 
a kényelem. Ezen nem szabad spórolni! 
Többéves balesetmentes nemzetközi 
gyakorlattal rendelkező, felkészült, fo-
lyamatosan továbbképzett gépkocsive-
zetőink – utasaink visszajelzései alapján 
– udvariasak, segítőkészek. Autóbusza-
ink a mai kor igényeinek megfelelő fel-
szereltséggel, kiváló műszaki állapotban, 
az évszaknak megfelelően téli és nyári 
gumikkal, hólánccal felszerelve állnak 
az utazni vágyók rendelkezésére. Jár-
műparkunkban megtalálható a nagyobb 
létszámú csoportok részére a 44 és 51 
fős, illetve kisebb társaságok szállítására 
alkalmas 19 fős autóbusz is. Valamennyi 
jármű klimatizált, kényelmes, minden 
irányban állítható, biztonsági övekkel 
felszerelt ülésekkel, olvasólámpákkal 
rendelkezik. Setra típusú nagybuszaink 
DVD lejátszóval, hűtőszekrénnyel és ká-
véfőzőgéppel felszereltek, alkalmasak 
220 V-os műszaki készülékek (pl.: lap-
top, mobiltelefon) töltésére, üzemel-
tetésére. Buszainkhoz síléctároló box is 
tartozik, ami a biztonságos, kényelmes 
sporteszköz-szállítást szolgálja. A 19 fős 
Iveco Daily autóbuszunk csomagszállí-
tó utánfutóval is bérelhető. Profilunk-
ba tartozik a bel- és külföldi különjárati 
személyszállítás, repülőtéri transzferek, 
valamint a szerződéses munkásszállítás. 
Várjuk cégek, iskolák, csoportok, baráti 
társaságok, utazásszervezők érdeklődé-
sét, akiknek teljes körű tájékoztatással, 
versenyképes árakkal, és kiemelkedő 
minőségű szolgáltatással állunk rendel-
kezésére. Hamarosan elkészülő hon-
lapunkon még több információt talál 
cégünkről és árajánlatot kérhet tervezett 
utazásáról, figyelje hirdetéseinket! Nem 
egyszerű a mai piaci lehetőségek között 
eligazodni. Őszintén valljuk, hogy csak 
a korrekt üzleti magatartás az egyetlen 
hosszútávon elfogadható út! – nyilatkoz-
ta Bakó László ügyvezető.

Skoda és Volkswagen zászlók árnyékában
Megújult márkaszerviz Celldömölkön
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»Miért fontos a márkaszerviz?
Piri Zsolt: – Ránk nézve a márkaszerviz 
nagyon sok kötöttséggel jár. Szigorú 
követelményeknek kell megfelelnünk 
mind munkatársaink felkészültségét, 
mind eszközparkunkat tekintve. Iga-
zi nyertesei a márkaszerviznek azok az 
ügyfelek, akik márkaszervizben javíttat-
ják az autóikat, mert azt a fajta szoftver-
támogatást, professzionalizmust máshol 
nem kaphatják meg, amit itt megkap-
nak. Olyan komoly informatikai rend-
szer áll mögöttünk, amelyhez  a Porsche 
Ausztrián keresztül a Porsche Hungária 
közvetítésével kapcsolódunk. Az autó 
teljes javítási története végigkísérhe-
tő, amennyiben márkaszerviz javította. 
Sokak számára fontos a márkahűség. 
Sokan rájöttek már arra, hogy a mai mo-
dern autók megkövetelik az autógyárak 
által tesztelt szerszámok és szakembe-
rek maximális felkészültségét, amelyet 
az ügyfél egy márkaszervizben biztosan 
megkap. Erre garancia a rendszeres, szi-
gorú audit, és a folyamatos kontroll. Az 
is tény azonban, hogy Magyarországon 
a szervizelt autók 60%-a nem hivatalos 
módon történik. Ha ez a 60% csak 10%-
ot csökkenne a javítások terén, az nagy 
lehetőség lenne a hivatalosan működő 
szervizeknek! A mi mottónk: mindent 
tisztességesen, az ügyfelek megelé-
gedettségére tenni, hiszen ügyfelünk 
elégedettsége a mi sikerünk! Minden 
kollégánk a tudása legjavát adja, a leg-
udvariasabban és a legkorrektebben ke-
zeli az ügyfeleket. 
»Az idősebb gépkocsik tulajdonosai ked-
vezőbb árfekvésű alkatrészekhez is hoz-
zájuthatnak…
– Azért, hogy azok a gépjármű-tulajdo-
nosok, akiknek 4-5 éves, illetve annál 
régebbi évjáratú autójuk van – továbbra 
is ragaszkodhassanak márkaszervizük-
höz – az importőr a szervizekkel együtt 
kidolgoztak egy úgynevezett „Szerviz 
4+” ill. „Economy” csomagot, ezáltal 
gyári minőségű termékekhez juthatnak 
hozzá – alacsonyabb áron – ezek az árak 
hasonlóak az utángyártott termékek 
árfekvéséhez. Eredeti alkatrészek mel-
lett eredeti tartozékok széles skálája áll 
rendelkezésre: a Skoda és a Volkswagen 
mellett az Audi és Seat márkák tartozé-
kait is tudjuk kínálni. A karambolos javí-
tásokat tekintve különféle biztosítókkal 
dolgozunk együtt. Ez rendkívül előnyös 
a kárt szenvedett ügyfél szempontjából, 
hiszen a javítási összeget nem kell kifi-
zetniük, mi rendezzük azt a biztosítóval. 
El szeretnénk érni azt, hogy a biztosító 
társaságoknál kiemelt ügyfelek legyünk, 
hogy a kárfelvétel helyben történjen, 
és a munkatársaink fel is tudják venni 

a kárt. Így a kárszakértőre az ügyfélnek 
nem kell már várnia. 
»Összesen hány fő dolgozik a szervizben?
– Jelenleg tizennégyen vagyunk, tovább-
ra is öt álláson dolgozunk, négy autósze-
relővel, egy autóvillamossági szerelővel, 
két autófényezővel és két karosszéria-la-
katossal, egy autóápolóval, egy műszaki 
vizsgabiztossal. Emellett a munkafelvé-
tel, az adminisztráció, a raktáros pozíciók 
is megmaradtak. 

»Az ilyen komoly informatikai háttér kü-
lönleges képzettséget is igényel. Milyen 
képzéseket biztosítanak a dolgozóik szá-
mára?
– A Porsche Hungária auditjának alapkö-
vetelménye, hogy a kollégák megfelelő 
végzettséggel rendelkezzenek a köte-
lezően tartandó berendezések működ-
tetésénél: legyen ez egy diagnosztikai 
műszer, a futómű-állító, a klímaállomás 
stb. Az importőr minden szakmának tan-
folyamokat szervez, amit a budapesti 
központjában végez. Jöjjenek hozzánk, 
ismerjenek meg minket! Akkor meglát-
ják, mennyiben más, mennyiben több 
egy márkaszerviz. Ezt azonban az ügy-
fél csak úgy tudja eldönteni, ha szemé-
lyesen győződik meg róla. Tudjuk, hogy 
valamit elérni mindig könnyebb, mint 
megtartani, de szeretnénk úgy dolgozni, 
hogy ügyfeleink legnagyobb megelége-
dettségét szolgáljuk. 
»Mik a távolabbi tervek?
– Mindenképpen bővíteni szeretnénk a 
használt autóértékesítést mind belföld-
ről, mind külföldről, de mindenképpen 
a minőségre koncentrálva, a térség igé-
nyeihez igazítva. Bővíteni szeretnénk a 
karosszéria- és a fényező műhelyünk ka-
pacitását, és ha úgy alakul, további autó-
szerelőket is szeretnénk felvenni. Jövőre 
sokkal intenzívebb kampánnyal, akciók-
kal támogatjuk ügyfeleinket. A jövőben 
további fejlesztéseket tervezünk a telep-
helyen, a környezettudatos magatartást 
szeretnénk erősíteni.
»Miben változott az értékesítés a koráb-
biakhoz képest?
Erdélyi Sándor értékesítési munkatárs: 
– A használt autók kereskedelmét sze-
retnénk erőteljesen felfuttatni, figye-
lembe véve a régiónkban jelentkező 

keresletet, igényeket. Nyitottak vagyunk 
használt autók felvásárlására, de akár 
arra is van megoldás, hogy bizományos 
értékesítésre vegyünk át gépkocsikat. 
Ami fontos számunkra, hogy megbízha-
tó előéletű, leinformálható és jó állapotú 
autókban gondolkodunk (esetlegesen 
vezetett szervizkönyvvel vagy igazolha-
tó szerviztörténettel). Törekszünk arra, 
hogy az általunk kínált autók bizalmat 
ébresszenek a vevőkben. Természete-
sen arra is van lehetőség, hogy nemcsak 
készpénzzel, hanem finanszírozással is 
megvásárolhassák a gépjárművet, de itt 
nyilván bizonyos szinten kötve vagyunk 
a bankok finanszírozási politikájához. Eb-
ből a szempontból próbálunk teljes körű 
szolgáltatást nyújtani az értékesítésben, 
ami azt is jelenti, hogy a nálunk vásá-
rolt gépkocsikat az ügyfél számára akár 
az eredetiségvizsgálattal, akár az okmá-
nyirodai ügyintézéssel kapcsolatban is 
tudjuk tehermentesíteni, mely szolgálta-
tást (magát az ügyintézést) díjmentesen. 
»Hogyan tudják Önöket elérni az ügyfelek?
Bakó László: – Márkaszervizünk a Ne-
mesdömölki út 15.-ben található, a volt 
Leier Szerviz telephelyén, a Sárvárra 
tartó főútvonal mellett. Az aktuális ak-
ciókról, információkról tájékozódhatnak 
a www.tmauto.hu honlapunkon. Bízunk 
abban, hogy mint rendes adófizető cég, 
új beszerzéseknél is számíthatunk az ön-
kormányzat és más helybeli cégek meg-
keresésére, hiszen ezáltal lesz hiteles az 
a sokszor hangoztatott mondat, misze-
rint előnyben kell részesíteni a helyieket, 
ezzel támogatva-segítve a helyi vállal-
kozásokat, akik itt akarják megtalálni a 
boldogulásukat. Ezúton szeretnénk meg-
köszönni a régi ügyfeleknek, hogy hűek 
maradtak hozzánk, és köszöntjük azt a 
sok új ügyfelet, akik hozzánk fordulnak.
Minden kedves régi, és új ügyfelünknek 
boldog új esztendőt és balesetmentes 
közlekedést kívánunk! 
Az Önök elégedettsége a mi sikerünk!
 »LA

Nyereményjáték

Az újság egyik oldalán elrejtettünk 
egy kérdést, melyre a helyes vá-
lasz megtalálható a szövegben.  
A helyes válaszadók közül az első 
három ingyenes futómű-állításra jo-
gosult. 
Beküldési határidő: 2016. január 15.
Címünk: ujkemenesalja@celldomolk.
hu, vagy Kemenesaljai Művelődé-
si Központ és Könyvtár, II. emelet 9. 
számú iroda (Dr. Géfin tér 1.)
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Az Együtt Celldömölk Városért Egyesület 
minden évben karácsony közeledtével 
megrendezi jótékonysági koncertjét, 
melynek bevételét mindig valamely 
intézménynek ajánlja fel. Ezúttal újra a 
mentőállomás volt a kedvezményezett. 
A december 13-án rendezett hangver-
seny szereplője a Hot Jazz Band volt, 
mely fergeteges hangulatot teremtett 
színpadon, nézőtéren egyaránt. 

A Hot Jazz Band 1945 után az egyetlen 
magyar jazz-zenekar, mely 1945 után az 
1920-as, '30-as, '40-es évek jazz irányza-
tainak jegyében kezdett dolgozni; amely 
négy nemzetközi versenyt nyert négy év 
alatt, miközben a valaha megrendezett két 
hazai versenyt is megnyerte, továbbá két 

eMeRTon-díjban részesült. A Hot Jazz Band 
az egyetlen magyar jazz-zenekar amely 
George Gershwin születésének 100. évfor-
dulóját egy, a szerző műveiből összeállított 
lemezzel ünnepelte. A zenekar legnép-
szerűbb felvétele a „Szívemben titokban” 
című album több mint tizenkétezer pél-
dányban kelt el, ami popzenei albumok 
vonatkozásban is rekordnak számít. A Hot 
Jazz Band az elsők között hívott vendégül 
műsoraiba autentikus szving- és sztepptán-
cosokat és megszólaltatta a mosódeszkát. 
Az egyetlen magyar zenekar, mely fellé-
pett Monte Carlóban (Monacoi Hercegség) 
a Bal de l'Eten a világ gazdasági elitjét ven-
dégül látó szezonnyitó bálon. Az egyetlen 
magyar jazz-zenekar, mely szerepelt olyan 
rangos nemzetközi jazz-fesztiválokon, mint 
a Marciac, a Django Reinhardt Fesztivál, 
Montlouis-ban, Helsinkiben, Isztambulban, 
Lake Tahoe-ban. A jó hangulatú, közismert 
dallamokat a zenekar frontembere, Bényei 
Tamás humorral teletűzdelt szövege vezet-
te fel. A közönség vastapssal jutalmazta 
a kétórás koncertet. Előadásukat Marics 
Sándorné, az Együtt Celldömölk Városért 
Egyesület elnöke, továbbá Klampár Tibor 
többszörös Európa- és világbajnok aszta-
liteniszező valamint Illés Zoltán, a Vörsas 
Kft. ügyvezetője köszönte meg a művé-
szeknek. Az est zárásaként Fehér László 
polgármester és Söptei Józsefné alpol-
gármester-asszony, az Együtt Celldömölk 
Városért Egyesület elnökségi tagjának 
köszönetnyilvánítása hangzott el mind a 
fellépő művészek, mind pedig a rendezvé-
nyen megjelentek felé.

A rendezvényt támogatták: a Vörsas Kft. 
(fő támogató), a Swietelsky Vasúttechni-
ka Kft., a Cell-Coop Kft., a Sághegy Tér-
sége TDM, a Vasivíz Vas megyei Víz- és 
Csatornamű Zrt., a Városgondnokság, a 
Népjóléti Szolgálat, a Celli HUKE Kft., Cell-
dömölk Város Önkormányzata, Boba Köz-
ség Önkormányzata, Nemeskocs Község 
Önkormányzata, Mesteri Község Önkor-
mányzata, Kemenesmagasi Község Önkor-
mányzata, Tokorcs Község Önkormányzata, 
Vönöck Község Önkormányzata, Mersevát 
Község Önkormányzata, a Marics Virág-
bolt, a Pannon Pipics Kft., a Kemenesaljai 
Baráti Kör, a Művészeti Oktatásért Alapít-
vány, a Papirusz Kft., a Maci Cukrászda, a 
Kiscelli Patika, a Répcelaki Takarékszövet-
kezet, a Lakberendezési Áruház, valamint 
Szovák Csaba, Marics Sándorné, Benkőné 
Remport Lilla, Pogi Bár, Söptei Józsefné 
valamint az Együtt Celldömölk Városért 
Egyesület. Az egyesület köszöni továbbá 
mindazon névtelen adakozók támogatá-
sát is, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a 
több mint egymillió forintnyi adomány 
összejöjjön a celldömölki mentőállomás 
javára. Ez és az adventi gyertyagyújtások 
alkalmával nyújtott adományok lehető-
ségül szolgáltak arra is, hogy 200 ezer 
forinttal támogassák a legrászorultabb 14, 
a Népjóléti Szolgálat nyilvántartásában 
szereplő többgyermekes és a gyereküket 
egyedül nevelő családokat. Az egyesület 
köszönetet mond Orbán Lászlónak és Ko-
csis Orsolyának, akik zöldségekkel és dé-
ligyümölcsökkel tették felejthetetlenné a 
nehéz sorsú családok karácsonyát. »LA

Nagy sikerű jótékonysági koncert karácsony előtt

Karácsonyi turnéja során Celldömölk-
re is megérkezett az Experidance az 
Angyalok Kara című karácsonyi mű-
sorával. A december 17-i program a 
Cselekvő Összefogással Celldömölkért 
Egyesület szervezésében jött létre.

A Cselekvő Összefogással Celldömölkért 
Egyesület szervezésében karácsonyi 
kóruskoncert került megrendezésre a 
KMKK-ban december 17-én. Csütörtök 
este az Experidance ének-zenei tagoza-
ta Moltopera közreműködésével lépett 
színpadra a művelődési központban. 
Az Angyalok Kara című előadás célja 
volt létrehozni egy olyan, ismert ma-
gyar és angolszász karácsonyi dalokra 
épülő „angyali jelmezekbe csomagolt” 
ének-zenei produkciót, amely az alap 
ExperiDance brand-től eltérő módon 

most ez egyszer nem táncban ad örö-
met és közösségi élményt nézőinek. 
Ennek ellenére ugyanúgy ráhangol és 
emeli a karácsony, a szeretet ünnepé-
nek hangulatát, ezzel egy emberibb 
világ érzését erősítve a rohanó hét-

köznapokban, nem elhanyagolandó 
szempontként felidézve a nézőkben a 

békebeli idők nosztalgikus életminő-
ségének életérzését. Az Angyalok Ka-
rának előadására szépszámú közönség 
gyűlt össze, akik együtt hallgathatták 
a rendkívül színvonalas karácsonyi kó-
rusműkavalkádot. Az ünnepi műsort kö-
vetően a program szervezői, a Cselekvő 
Összefogással Celldömölkért Egyesület 
is köszöntötte a közönséget. A szervezet 
nevében Fehér László polgármester, az 
egyesület elnöke tartott ünnepi beszé-
det. A köszöntő után a karácsonyi prog-
ram második felvonása következett, 
melynek keretében az idén 25 éves 
Ungaresca Táncegyüttes senior tagozata 
lépett a színpadra, hogy hagyományőr-
ző táncprodukciójával szórakoztassa a 
megjelenteket. A kortalan műsorszá-
mot ismét lelkes tapssal ünnepelte és 
köszönte meg a közönség. »NN

Karácsonyi kóruskoncert az Experidance előadásában

ILLÉS ZOLTÁN, A VÖRSAS KFT. ÉS BÉNYEI TAMÁS, A HOT JAZZ 
BAND KÉPVISELETÉBEN
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2015. november 27-én Szilágyi Mária 
kerámiáiból nyílott kiállítás a Keme-
nesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 
Móritz Sándor Galériáján. Köszöntőt Fe-
hér László, Celldömölk város polgármes-
tere mondott. A városvezető személyes 
emlékeit idézte fel a kerámiákkal kap-
csolatban, elmondta: „Azon túl, hogy a 
kiállítás-megnyitó után még február vé-
géig látható lesz a kiállítás, természete-
sen tudjuk jól, hogy igazán méltó helye 
egy állandó kiállításon lenne. Önkor-
mányzatunk törekszik arra, hogy méltó 
helyet teremtsen mind Szilágyi Mária, 
mind a helyi, kemenesaljai művészek 
alkotásainak. Törekvésünk egy állandó 
múzeum kialakítása, de egyelőre még 
nem alkalmasak rá a körülmények. Bí-
zom benne, hogy – mint a többi – ez az 
álom is megvalósulhat városunkban.” 
Szilágyi Mária alkotásai az összmagyar-
ság számára ismertté váltak a legendás 

tévésorozatban, a Szomszédokban, ahol 
Szikszay Etus (Csűrös Karola) által meg-
személyesített keramikus alkotásaiként 
voltak láthatóak. A polgármester köszön-
tője után Kuthi Márta, a Kemenesaljai 
Művelődési Központ nyugalmazott igaz-
gatója nyitotta meg a kiállítást. Szilágyi 
Mária művészi pályájáról és celldömölki 
bemutatkozásáról a következőket fogal-
mazta meg: „Az 1975-ös celldömölki 
kiállítása az ún. „fehér korszakának” rep-
rezentatív összefoglalása volt: vázákat, 
gyertyatartókat és a népművészetből 
gazdagon merítő, de újszerűen átfo-
galmazott, jelképes figuráit, és paraszt 
ikonjait mutatta be. Celldömölk várossá 
avatása napján, 1979. január 6-án pedig 
közel száz munkáját bemutató életmű-
tárlatát rendeztük meg itt, a Művelődé-
si Központban. Gazdag életművében a 
népművészeti motívumok, a hagyomá-
nyos formakincs átértékelt felhasználá-
sával ismét találkozhattunk, mint ahogy 
ezen az emlékkiállításon is. Az agyag 
lírikusának nevezett Szilágyi Mária ez-
után úgy döntött, hogy a műveit kísérő 
szeretet és figyelem, továbbá az alkotói 
kibontakozást segítő gondoskodás irán-
ti hálaként, alkotásainak zömét Celldö-
mölknek, az új városnak adományozza. 
A hagyaték végül aztán az 1990-es évek 
közepén került Celldömölkre. Máig adó-
sai vagyunk azonban Szilágyi Máriának 
azzal, hogy gazdag életművéhez méltó, 

önálló bemutatótermet biztosítsunk neki 
az általa annyira szeretett városunkban.” 
A műsorban közreműködtek Bejczi Ká-
roly, az Ádám Jenő Zenei Alapfokú Mű-
vészeti Iskola igazgatója és növendékei. 

A kiállítás február 29-ig tekinthető meg 
a Kemenesaljai Művelődési Központ és 
Könyvtár Móritz Sándor Galériáján. »LA

Szilágyi Mária alkotásai a művelődési központban

Könyvajánló  

Sinkó Andrea: FIZIKA A CIRKUSZBAN
részletek

Fizikakönyv? Vagy fotóalbum a cirkuszi 
előadásokról? Netán egyszerre mind-
kettő?
Ha a fizikatanár cirkuszba megy, ak-
kor könnyen előfordul, hogy nem tud 
„csak” szórakozni, hiszen a mutatvá-
nyok mögött rejlő fizikai törvénysze-
rűségeket keresi – találja. Ha a fizika 
tanár fényképezni szerető párja s lánya 
is cirkuszba megy, akkor könnyen elő-
fordul, hogy olyan fotók is készülnek, 
amelyekkel a mutatványok mögött rej-
lő fizikai törvényszerűségeket könnyen 
megmagyarázhatjuk. Ha a fizikatanár 
és a lánya is szívesen szerkeszt köny-
vet, akkor könnyen előfordul, hogy 
mutatványok mögött rejlő fizikai jelen-
ségeket magyarázó, fotókkal illusztrált 
képes fizika könyv születik. Mindehhez 

kell még két világszínvonalú cirkuszi 
előadás, ahol a mechanika törvényei 
„színre lépnek”, artisták egyensúlyoz-
nak, tigrisek, lovak rugaszkodnak el a 
földről, pónik hintáznak, vagy akár te-
vék galoppoznak körbe-körbe.
A könyv képes fizikakönyv. Nem hem-
zsegnek benne sem számok, sem 
képletek. Mégis minden fotó a fizi-
káról szól, a fizika szerelmeseinek. És 
minden fotó a cirkuszról szól, a cirkusz 
szerelmeseinek. A képek a Magyar 
Nemzeti Cirkusz és a Richter Florian 
Cirkusz 2015. évi előadásain készültek.
Talán szívesen nézegetik majd azok a 
kisgyerekek, akiket a szüleik vittek el 
cirkuszi előadásra és örömmel ismer-
nek rá az elefántokra, a bohócra… 
Talán szívesen nézegetik majd azok 
a nagyobb gyerekek, akik felisme-
rik a fizika órán tanult jelenségeket a 
produkciókban és rájönnek: „az élet 
csupa fizika”… Ajánlom azoknak a 
felnőtteknek is, akik gyerekkel vagy 

gyerek nélkül ülnek be az előadásokra 
és ámulnak el a hajmeresztő mutatvá-
nyokon. Otthon fellapozva a könyvet a 
fényképeket nézegetve felidézhetik az 
előadás hangulatát, s a szöveget olvas-
va visszaemlékezhetnek, mit is tanul-
tak minderről az iskolában. Persze, ne 
feledjük el, hogy ahogyan ifj. Richter 
József mondta: a produkciókat egy ar-
tista nem az íróasztal mellett tervezi 
meg, hanem gyakorlás közben ala-
kítja, tökéletesíti az elképzelt számot. 
Richter József, a Fővárosi Nagycirkusz 
igazgatója a könyv megismerése után 
így nyilatkozott: – Azt tudtam eddig is, 
hogy a cirkusszal lehet szórakoztatni az 
embereket, de hogy a cirkusz tanítani 
is tud, azt nem gondoltam!
Szórakoztatva tanít ez a könyv is.

A könyv megvásárolható a szerzőnél : 
andreasinko.hu, vagy a Kemenesaljai 
Művelődési Központ és Könyvtár recep-
cióján.
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Ezúttal olyan céget mutathatunk be, 
amely folyamatosan növekszik. Cell-
dömölk életében ez egy sikertörté-
net, hiszen 85-90 főt foglalkoztatnak, 
most épül a második munkacsarno-
kuk, a tervek szerint az elkövetkező 
3–5 évben újabb csarnokkal bővülnek, 
és mintegy 250 főnek adnak majd 
munkát. Nem hétköznapi termékeket 
gyártanak, de olyanokat, amelyek a 
mindennapokban nélkülözhetetle-
nek. Talán kevesen is ismerik a város-
ban: ez a cég a PVS-Hungary Kft.
 
– Ez egy teljes egészében német tulaj-
donú cég, amely 15 éve van jelen Ma-
gyarország gazdasági életében – kezdi 
a bemutatkozást Bódi Miklós, a cég 
magyarországi telephelyének vezető-
je. – A cég fő profilja a légtechnika és 
az elektromotor-gyártás komponensei-
nek előállítása műanyagból. Ezen nem is 
szeretnénk változtatni, mert ebben közel 
40 éves tapasztalata és nagyon sok sa-
ját szabadalma van az anyavállalatnak. 
A német anyavállalat is főként autóipari 
berendezéseket gyárt, de már évek óta 
mi is rendelkezünk ISO 16949 autóipari 
minősítéssel, ami feltétele az autóipari 
termékek gyártásának, viszont emellett 
sok katalógusterméket is készítünk, ipari 
felhasználásra.  Fontos számunkra, hogy 
minél több lábon álljunk. 

»Kik a megrendelőik?
– Jelenleg az EBM-PAPST-ra és ennek a 
leányvállalataira szakosodott az anya-
vállalat Magyarországon. De nemcsak 
az EBM-nek illetve a PAPST-nak sze-
retnénk gyártani, hanem egyéb más 
vevőket is be szeretnénk vonni ebbe a 

körbe, ezzel kapcsolatosan még folynak 
a tárgyalások. 
»Mennyi a dolgozói létszámuk?
– Az anyavállalat közel 400 főt foglal-
koztat Németországban, ezen kívül van 
egy gyár az Egyesült Államokban és egy 
Kínában. Az amerikai piacra az amerikai 
gyár szállít kizárólag, a shanghai az ázsiai 
piacot próbálja lefedni, Európában pedig 
a német illetve a celldömölki gyár szál-
lít. Itt, Celldömölkön vannak állandó és 
kölcsönzött dolgozóink.  Jelenleg az ál-
landó dolgozói létszám 85 fő, ezt szeret-
nénk jövőre 95 főre emelni. Ha elkészül 
az új gyárcsarnok, a dolgozói létszámot 
tovább bővítjük, reálisan nézve ez a kö-
zeljövőben akár 180–250 főt is jelenthet. 
Ügyelünk arra, hogy a férfiak és nők fe-
le-fele arányban legyenek, mert vannak 
olyan munkafázisok, amelyekben a nők, 
másokban a férfiak a jobbak. Négymű-
szakos munkarendben dolgozunk, ezek 
8 órás műszakok, három dolgozik, a 
negyedik mindig pihen. Ez a leghatéko-
nyabb mind a munkaerőt, mind a techni-
kai hátteret tekintve, hiszen folyamatos 
a kihasználtságunk, másrészt igyekszünk 
minden vevőt kiszolgálni.  
»Mekkora az elvándorlás a cégből?
– Gyakorlatilag nulla százalék. Dolgozó-
ink versenyképes jövedelmet kapnak, 
úgy gondolom, ugyanazt a jövőképet el 
tudják érni itt, mint bármelyik másik na-
gyobb városban lévő külföldi tulajdonú 
cégnél. Céges nyelvtanfolyamot is szer-
vezünk dolgozóinknak, ezt mindenféle 
nyelvvizsga-kényszer nélkül végezhetik, 
kizárólag azért, hogy a napi kommuniká-
ciót segítse. 
»Új gyárcsarnok épül. Ez teljesen önerős 
beruházás vagy pályázati forrásból tud-
nak bővülni?
– Ez egy önerős beruházás. Teljes mér-
tékben német tulajdonú a cég, ezért 
is tudunk ilyen mértékben fejleszteni. 
Évente több százezer eurót tudunk visz-
szaforgatni fejlesztésekre. Továbbá a 
németországi gyárban helyhiány miatt 
hamarosan gyakorlatilag nem lesz to-
vábbi kapacitás-bővítésre lehetőség. Ez 
számunkra kedvező, hiszen így nálunk is 
jelentősebb beruházásokat lehet végre-
hajtani. Az első csarnokunk 2200 m2, a 
most épülő 960 m2. 
»Mikorra készül el az új gyárcsarnok?
– Január 15. környékén szeretnénk bir-
tokba venni. A most épülő beruházás 
első körben raktár lesz, de itt kapnak 

még helyet irodák, és itt kap helyet az 
új szociális rész is, ami alkalmas kb. 250 
fő ellátására. Így majd lesz elegendő 
helyünk, hogy a bérleményből át tudjuk 
hozni a szerszámüzemet is. Ez azért is 
fontos számunkra, mert tavaly már hoz-
tunk ki a gépipari szakközépiskolából ta-
nulókat, hogy az utánpótlás-képzésben 
aktívan tudjunk részt venni. Szeretnénk 
mi is bővülni, korszerűsödni, de ehhez 
kellenek automatizálási technikusok, in-
formatikai mérnökök, illetve a mechat-
ronika területén kellenek szakemberek, 
mert szakemberek nélkül nem fogjuk 
tudni megvalósítani terveinket.
»A PVS – annak ellenére, hogy hirdetni 
nem szokott – polgármester úr közben-
járására támogatja a helyi asztalitenisz 
szakosztályt. Hogyan alakult ez a kap-
csolat? – kérdeztük Fehér László polgár-
mestert.
– Néhány évvel ezelőtt volt a gyár-
nak egy jubileumi rendezvénye, ahova 
meghívtak engem is, ekkor, mint a vá-
ros polgármestere találkoztam a német 
anyavállalat tulajdonosaival. A kapcsolat 
fennmaradt: önkormányzati rendezvé-
nyekre mi is rendszeresen meghívjuk 
őket, és amikor Celldömölkön járnak, ők 
is felkeresnek. Örülök az új gyárcsarnok 
építésének, mert ez azt jelenti, hogy 
hosszú távon terveznek. Többszörösen is 
nyereség ez a város számára: egyrészt a 
helyi munkaerőnek adnak munkát, más-
részt mivel növekszik a bevételük, az ön-
kormányzat szempontjából fontos, hogy 
növekszik a helyi iparűzési adóbevétel 
is. Emellett a sport területén is kialakult 
a kapcsolat. Ennek előzménye és apro-
pója, hogy az egyik középvezető, Ölbei 
Péter szabadidejében a celldömölki asz-
talitenisz-csapatban játszik és utánpót-
láscsapatot edz. Ezért döntött úgy a cég, 
hogy az asztalitenisz szakosztályt is tá-
mogatja egy hároméves reklámszerző-
déssel. A pingpongozók új mezén pedig 
már látni lehet a PVS logóját.
 »LOSONCZ ANDREA

PVS-Hungary: egy csendesen, de dinamikusan fejlődő cég Celldömölkön

Tájékoztatás

A Ligeti Óvoda Munkáját Segítő Alapít-
vány megköszöni a felajánlását minda-
zoknak, akik 2014. évi adójuk 1%-ával 
alapítványunk munkáját támogatták. 
A felajánlott 193.539 forintot játékvá-
sárlásra fordítjuk. Köszönettel:
 »KÉRI JÓZSEFNÉ 
 A KURATÓRIUM ELNÖKEKérdés: Milyen márkaszerviz jogokat szerzett meg a Termotel Kft.?
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A Ság hegy Térsége Turisztikai Egyesület 
a "Ság hegy Térsége Turisztikai Egyesü-
let, helyi TDM fejlesztése" elnevezésű, 
NYDOP-2.3.1/A-12-212-0003. azonosító 
számú, november végén záruló 50 millió 
forintos pályázatból nagyot „álmodha-
tott”, s lefektette Celldömölk és a térség 
turisztikai marketingjének alapjait: jutott 
turisztikai fejlesztésekre, eszközbeszerzé-
sekre, rendezvényekre, desztináció-fej-
lesztési stratégia készítésére, kutatásra, 
marketing tevékenységre, képzésre, 
saját fotó- és értéktár létrehozására. A 
TDM szervezetnek lényegében az isme-
retlenségből kell kiemelnie a térséget 
turisztikailag. Ehhez elengedhetetlen a 
tagok munkája és összefogása. A tizen-
egy települést magába foglaló desztiná-
ció a beszédes VulkánSág nevet kapta. 
Az arculat markáns eleme, a logó a Ság 
hegy sziluettjével, szabadalmi oltalmat 
élvez. A VulkánSágon belüli települések 
napjainkban kapnak felkérést, hogy egy 
frappáns jelzővel határozzák meg iden-
titásukat, amik a térség határait jelző 
táblákon jelennek meg. A közeljövőben 
egyre több VulkánSág termékkel lehet 
majd találkozni a kínálatban. A cél nem-
csak a turisták felé erősíteni a térség 
egységességét és elnevezését, hanem 
elérni, hogy az itt lakók is magukénak 
érezzék azt. A turizmus hazánk egyik 
legdinamikusabban fejlődő szegmense, 
és a lakosságnak akár mellékállásban is 

jövedelmet termelhet. A térség turisz-
tikai honlapja, a vulkansag.hu német 
és angol nyelven, valamint mobilopti-
malizált formában is elérhető. A TDM 
saját kiadványa, amit kiállításokon, vá-
sárokon, tourinform hálózaton és tagjain 
keresztül népszerűsít, német, angol és 
cseh nyelven is bemutatja a látnivaló-
kat, szolgáltatókat, túralehetőségeket. 
2016-ban remélhetőleg új tagokkal, cso-
magajánlatokkal bővül majd. A tavasz 
folyamán az egyesület tanulmányutakat 
szervezett és televíziós szereplőket is 
bevont kampányaiba. Az országos sajtó 
jeles képviselőinek dicsérő cikkeit kö-
vetően érezhetően megemelkedett az 
ide látogatók száma. A televíziós meg-
jelenések csúcspontját a Kandász And-
rea nevével fémjelzett műsorban, több 
epizódon átívelő bemutatkozás jelentet-
te. Itt korábban olyan turisztikai célpon-
tok jelentek meg, mint például Bük. Az 
egyesület jövő évi tervei közt szerepel az 
útvonalakról nyomtatott térkép kiadása. 
Mobil telefonra olyan túrák tölthetők le, 
illetve indíthatók a böngészőből, ame-
lyek játékosan, szinte idegenvezetőként 
kalauzolnak Celldömölkön és a Ság he-
gyen. A virtuális kalandtúrákból a www.
vj.alternavigo.hu címen lehet válogatni. 
11 pihenősziget térképes információs 
táblával és pihenőpaddal segíti a turis-
ták tájékozódását a tag településeken. 
Az egyesület rendezvényeszközeit (ren-

dezvénysátrak, faházak, sörpadok) a 
kistérség szinte minden nagyobb ren-
dezvényén látni lehet, ezekhez a tagok 

önköltségi áron juthatnak hozzá. A TDM 
minden érdeklődőt, turizmusfejlesztés-
ből profitálni akaró vállalkozót szívesen 
lát tagjai között. Érdeklődni a 06/20 378-
2676 telefonszámon, vagy a Tourinform 
celldömölki irodájában, a Kossuth u. 15. 
sz. alatt lehet.

A Kemenesaljai Művelődési Központ és 
Könyvtár, valamint a Kemenesaljai Ber-
zsenyi Asztaltársaság december 16-án 
„Szerda est Judit egykori szekretáriusával” 
címmel tartott emlékműsort a Kreszne-
rics Ferenc Könyvtárban. Az emlékestet 
Simonffy András halálának huszadik év-
fordulójára időzítették a szervezők, ezzel 

is leróva tiszteletüket a mindössze 55 
évesen elhunyt író kiemelkedő munká-
ja, pályája és élete előtt. Simonffy And-
rást a fiatal prózaíró nemzedék egyik 
legmarkánsabb alakjaként ismerhette 
meg az olvasó. Novelláiban, hangjátéka-
iban és filmjeiben általában nemzedéke 
útkeresését fogalmazta meg szűkszavú 

realizmussal vagy groteszk hangvétellel. 
A felolvasóest programját ezúttal is Né-
methné Őri Irma és társai, Németh Gyula, 
Simó Éva, Bartha István, Gulyásné Vass 
Veronika és Joó Ágnes állították össze és 
adták elő. A rendezvényen megjelent kö-
zönség az előadók tolmácsolásában hall-
gathatott meg válogatást Simonffy prózai 
és lírai munkáiból, melyek hűen tükrözték 
a huszadik századi író állapotait, lelkivilá-
gát és világnézeteit. »NÉMETH N.

A karácsony jegyében találkoztak ismét 
december 18-án a Mozgássérültek Celldö-
mölki Csoportjának tagjai a Kemenesaljai 
Művelődési Központ galériáján. A Holpert 
Jenőné vezette szervezet 26 évre visszame-
nően minden évben szervez ünnepi mű-
sort advent időszakában. Idén sem volt ez 
másképp, az ünnepek alkalmából kulturális 
műsorral lepték meg a tagokat. A résztve-
vőket elsőként Fehér László polgármester 
köszöntötte, aki 1991 óta maga is tagja az 

egyesületnek. Hangsúlyozta, hogy az el-
múlt években számos épületfejlesztés, kor-

szerűsítés valósult meg a városban, mellyel 
párhuzamosan folyamatosan bővült az 
akadálymenetesített intézmények száma is 
Celldömölkön. A polgármester után az ün-
nepi műsor következett. Elsőként az Ádám 
Jenő Zeneiskola növendékei léptek fel, akik 
fuvola- és hegedűjátékukkal emelték a 
program színvonalát, majd a Városi Óvoda 
gyermekei működtek közre a műsor továb-
bi részében, akik dalokkal és karácsonyi já-
tékkal varázsolták szebbé az egybegyűltek 
adventi várakozását. Végül egy profi tán-
celőadásnak és egy ünnepi dalcsokornak is 
tanúja lehetett a megjelent közönség. »NN

Fejlődés és fejlesztés a kitörő élmények desztinációjában, a VulkánSágban

Irodalmi emlékműsor a Kresznerics könyvtárban

A mozgássérültek helyi csoportja is karácsonyozott
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Szinte változatlan kerettel, és reálisnak 
tűnő célkitűzéssel kezdte a 2015/16. 
évi NB II-es kézilabda-bajnokságot vá-
rosunk női csapata. Az idei szezonnak 
egy kiegyensúlyozott és elég erős me-
zőny vágott neki, így a szakvezetés azt a 
célt tűzte ki a csapat elé, hogy a közép-
mezőnyben végezzen. A bajnoki rajtra 
véglegessé váló keretben csupán annyi 
változás történt az előző évhez képest, 
hogy Czető Kata és Horváth Zita külön-
böző sérülések miatt befejezték a játé-
kot, és Rozmán Gergő a juniorok közül 
válogatott be 3-4 fiatal játékost a felnőtt 
együttesbe. A szeptember eleji büki fel-
készülési torna nem hozott nagy sikert 
a gárdának, a megterhelő sorozatot 
győzelem nélkül zárta a CVSE, de a si-
kertelenség ellenére volt sok pozitívum 
is a mutatott játékban. A sorsolásnak 

köszönhetően 4 hazai meccsel kezdtek 
a lányok, minden adott volt tehát egy 
jó rajthoz. Az első erőpróba aztán még-
sem hozta a várt sikert, a Mosonszol-
nok elleni rangadót ugyanis 24-21-re a 
vendégek nyerték. A javításra egy hetet 
kellett várni, ekkor az első fordulót nagy 
zakóval kezdő Tapolca vizitált a Városi 
Sportcsarnokban, és egy újabb méretes 
ruhadarabbal indulhatott haza. Rozmán 
Gergő játékosai könnyed, jó játékkal, 16 
gólos győzelmet arattak zalai riválisuk 
felett. Bizakodva várhattuk a következő 
hazai rangadót, a jó erőkből álló SZESE 
Győr ellen. Az egy héttel korábban mu-
tatott játéknak ezen a héten nyoma sem 
volt, hullámzó teljesítménnyel ötgólos 
vereség lett a vége. A Bük elleni megyei 
összecsapáson sem ment a celli lányok-
nak, így a négy hazai meccsen mind-

össze 2 pontot gyűjtött a gárda. Aligha 
ilyen rajtról álmodott a Celldömölk, de az 
első idegenbeli fellépésén sikerült koz-
metikáznia a mutatókon, nagy csatában 
ugyanis 24-23-ra győzték le a Komárom 
csapatát. A Veszprémi Egyetem ellen ki-
vívott hazai iksz után, Sárváron is diadal-
maskodott a CVSE, a jó szériát azonban 
egy fiatal, rutintalan játékvezetői kettős 
szakította meg. A Körmend elleni hazai 
rangadón a kritikán aluli bíráskodás-
nak „köszönhetően” kikapott a Cell, és 
az utolsó fordulóban sem volt esélye a 
Szombathely KK ellen. A szezonban inga-
dozó formát mutatott tehát a csapat, a 6 
hazai meccséből mindössze egyet tudott 
megnyerni, és egy találkozó végződött 
pontosztozkodással. A tavaszi szezonban 
mindössze 3 alkalommal lép pályára 
hazai közönsége előtt a Celldömölk, így 
nem tűnik könnyűnek a folytatás sem. 
Az azonban az őszi fordulókban is lát-
szott, hogy a mezőny nagyon egységes, 
a csapatok között nincs nagy különbség, 
és bárki ellen jó eséllyel lép pályára Roz-
mán Gergő együttese (talán egyedül az 
NB I/B-s kerettel rendelkező Szombat-
hely ellen nem kell vérmes reményeket 
táplálnunk). Az őszi menetelés után Szo-
morkovits Lilla vezeti a házi góllövőlistát, 
9 mérkőzésen 73 alkalommal volt ered-
ményes (8.1-es meccsenkénti átlag), 
megelőzve a 8 találkozón 47 gólt dobó 
Sebestyén Fannit, és a 4 meccsen 23 ta-
lálatot jegyző Freiberger Ivettet.
Az első 3 tavaszi forduló tervezett me-
netrendje: február 21.: Vady Moson-
szolnok – CVSE Vulkánfürdő; február 28.: 
Tapolca VSE – CVSE Vulkánfürdő; március 
6.: SZESE Győr – CVSE Vulkánfürdő »CSL

Elkészült a férfi asztalitenisz extraliga 
tavaszi küzdelmeinek sorsolása. Bajnoki 
címvédő csapatunk január 9-én, Eger-
ben kezdi meg a pontvadászatot. Az őszi 
szezon végleges tabellája lapzártánk 
időpontjában még nem ismert, mivel 
a Szerva ASE Szécsény – PTE PEAC mér-
kőzést január 5-én pótolják, és ennek a 
mérkőzésnek a végeredménye dönti el, 
hogy őszi második, vagy harmadik lett-e 
a Celldömölk. Az alapszakasz végén, 
a tavalyi évhez hasonlóan, az 1–4. he-
lyezett csapatok a Budapesten megren-
dezendő Final Fourban küzdenek meg 
egymással a bajnoki címért.

Az asztalitenisz extraliga alapszakasz ta-
vaszi tervezett menetrendje:
1. forduló: január 9. 16:00, Egri COOP SC I. – 
CVSE-Swietelsky-Wewalka I. 

2. forduló: január 15. 17:00, CVSE-Swie-
telsky-Wewalka I. – Floratom Szeged AC 
Probart I.
3. forduló: február 6. 11:00, TURRIS SE 
Sopron – CVSE-Swietelsky-Wewalka I.
4. forduló: február 19. 17:00, CVSE-Swie-
telsky-Wewalka I. – Békési TE I.
5. forduló: február 28. 11:00, SZERVA ASE 
Szécsény I. – CVSE-Swietelsky-Wewalka I.
6. forduló: március 11. 17:00, CVSE-Swie-
telsky-Wewalka I. – Pénzügyőr SE I.
7. forduló: március 27. 11:00, Komló 
Sport Kft. I. – CVSE-Swietelsky-Wewalka I.
8. forduló: április 2. 11:00, BVSC-Zugló 
Sportiskola I. – CVSE-Swietelsky-Wewalka I.
9. forduló: április 15. 17:00, CVSE-Swie-
telsky-Wewalka I. – PTE PEAC Kalo-Méh I.

Klampár Tibor tanítványai az idei év-
ben is csoportelsőként jutottak a Férfi 

Klubcsapatok Szuperligájának legjobb 6 
csapata közé, ahol nyugati szomszédunk 
U21-es válogatottjával játszanak az elő-
döntőbe jutásért.

A Férfi Klubcsapatok Szuperligájának rá-
játszása:
január 12.: U21 Team Ausztria – CVSE- 
Swietelsky-Wewalka I.
február 2.: CVSE-Swietelsky-Wewalka I. – 
U21 Team Ausztria
A párharc továbbjutója az osztrák UTTC 
Stockerau ellen játszik a döntőbe jutásért, 
előreláthatóan március 29-én és április 
26-án. A másik ágon a szlovák SK Vydrany 
az U21 Team Szlovénia – U21 Team Cseh-
ország mérkőzés továbbjutójával elő-
döntőzik. A KSZL döntője oda-visszavágó 
alapon május 3-án és május 10-én kerül 
megrendezésre az előzetesen kiírt idő-
pontok szerint, ezek az időpontok azon-
ban különböző nemzetközi versenyek 
miatt változhatnak. »CSUKA LÁSZLÓ

Felemás szezont zártak női kéziseink

Tavaszi rajt az asztaliteniszezőknél

A bajnokság állása az őszi szezon után:

hely csapat M GY D V LG KG GK Pont

1. Kozma Szerszám-Sz.hely KK 9 9 0 0 355 156 199 18

2. Vady Mosonszolnok 9 7 1 1 254 186 68 15

3. SZESE Győr 9 6 1 2 226 210 16 13

4. Dr Lupo Büki TK 9 6 0 3 200 170 30 12

5. VESC 9 4 1 4 216 223 -7 9

6. Körmendi DMTE 9 3 3 3 208 215 -7 9

7. CVSE-Vulkánfürdő 9 3 1 5 210 237 -27 7

8. Sárvári Kinizsi SE 9 2 1 6 227 248 -21 5

9. Komárom VSE 9 1 0 8 186 246 -60 2

10. Tapolca VSE 9 0 0 9 158 349 -191 0
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Igazán nem panaszkodhat sem a meny-
nyiségre, sem a minőségre az, aki játsza-
ni szeretne, vagy éppen nézni szeretne 

így téltájban kispályás labdarúgó tornán, 
vagy tornát Celldömölkön. A sort idén is 
a VulkánSport Egyesület szervezte Miku-

lás Kupa kezdte, majd folytatódott még 
karácsony előtt a Manganelli Zsolt fémje-
lezte társaság IV. Magyar Műszaki Kft. ku-
pájával. Erre a tornára nemcsak a megye, 
hanem a környező megyék legjobb profi 
csapatai neveztek, számszerint 30-an. A 
győzelmet idén is a kőszegi Balogh Áll-
vány FC Buntstift csapata szerezte meg, 
akik tavaly öt tornájukból ötöt nyertek 
meg, többek között a szombathelyi Szil-
veszter kupát is. Cellben sikerült hetes-
rúgásokkal a döntőben a címvédésük, 
Szombathelyen viszont nem, igaz, ob-
jektív okokból. Ugyanis azzal a tornával 
egyidőben rendezték az ország legran-
gosabb teremtornáját Debrecenben és 
a kőszegi csapat ott próbálta ki magát. 
A szerencse nem állt melléjük, mert a 
csoportjukból két győzelem és egy ve-
reség mellett, gólkülönbség számítással 
nem jutottak tovább. A Magyar Műszaki 
Kft. folytatja a sort az amatőr kupa meg-
rendezésével január 9-én és 10-én, 32 
csapat részvételével. A helyszín továbbra 
is a Városi Sportcsarnok. A Városi Sport-
csarnok volt a helyszíne a VulkánSport 
Egyesület rendezte XXVII. Szilveszter Ku-
pának, amit három kategóriában rendez-
tek meg idén. A december 27-i első nap 
az öregfiúké volt és végre nem énekelték 
ki a sajtot a celliek szájából, a négy közé 
jutott három celli csapat közül a Bagoly-
vár Söröző csapata nyert az Inter-Thermo 
Pápa ellen a döntőben, míg a kisdöntőt 
a Csütörtök nyerte a Szalai Szaki ellen. 
A győztes csapat névsora: Csefko József, 
Huszár Tamás, Kolonics Ferenc, Pécz Ká-
roly, Jánosa István, Palkovics Péter, Ko-
ronczai Ottó, Szalai Zsolt, Varga Zoltán, 
Németh Zoltán, Kóbor Tamás. A követke-
ző versenynap a hölgyeké volt, itt aztán 
már a nyolc között búcsúztak a hazaiak, 
a tornát a Kópháza nyerte a nyolc között 
éppen az Alsósági Tigriseket egy góllal 
kiejtő vépiek előtt. A legnagyobb létszá-
mot felvonultató felnőtt amatőr tornát 
(21 csapat) az öregfiúkhoz hasonlóan 
celli alakulat, a Sport Büfé nyerte a ne-
meskocsiak előtt. Harmadik a mersevá-
ti Aranyhordók lettek. A győztes csapat 
névsora: Szép Tamás, Szép Dániel, Lem-
peg Olivér, Németh József, Piri Balázs, 
Ambrus Attila, Major András, Szalai Zsolt, 
Nagy Roland, Baranyai Zsolt. »DOTTO

Teremtornák szállítószalagon

A megyei I. oszt. U19 őszi zárótabellája

hely csapat M GY D V LG KG GK P Megjegyzés

1. CELLDÖMÖLKI VSE 15 14 1 0 103 6 97 43

2. KŐSZEGI SE 15 14 1 0 66 14 52 43

3. KIRÁLY SZE. 15 12 1 2 59 8 51 37

4. VÉP VSE 15 10 0 5 66 21 45 30

5. RÁBAPATYI KSK. 15 9 1 5 48 29 19 28

6. VASVÁR VSE. 15 8 2 5 65 42 23 26

7. KISWIRE SZENTGOTTHÁRD VSE 15 6 1 8 41 60 -19 19

8. JÁNOSHÁZA VSE 15 6 1 8 42 54 -12 18 -1 pont

9. SCHOTT LUKÁCSHÁZA SE. 15 5 3 7 42 40 2 18

10. KÖRMENDI FC 15 5 3 7 28 51 -23 18

11. RÉPCELAKI SE 15 5 2 8 33 38 -5 17

12. CSEPREGI SE 15 4 3 8 19 42 -23 15

13. KEMENESALJA FC 15 4 0 11 30 68 -38 12

14. TÁPLÁNI KSK 15 3 2 10 23 88 -65 10 -1 pont

15. RUM KSC. 15 2 1 12 20 63 -43 7  

16. EGYHÁZASRÁDÓCI SE. 15 2 0 13 12 73 -61 6

A megyei I. osztály felnőtt őszi zárótabellája

hely csapat M GY D V LG KG GK P Megjegyzés

1. CELLDÖMÖLKI VSE 15 13 2 0 58 12 46 41

2. KÖRMENDI FC 15 13 1 1 68 11 57 40

3. RÉPCELAKI SE 15 13 0 2 43 12 31 39

4. VÉP VSE 15 8 2 5 31 19 12 26

5. KIRÁLY SZE. 15 7 3 5 31 24 7 24

6. RÁBAPATYI KSK. 15 7 2 6 19 18 1 23

7. KISWIRE SZENTGOTTHÁRD VSE 15 7 1 7 25 27 -2 22

8. JÁNOSHÁZA VSE 15 6 4 5 31 27 4 22

9. KEMENESALJA FC 15 6 1 8 14 33 -19 19

10. RUM KSC. 15 5 1 9 30 35 -5 16

11. VASVÁR VSE. 15 4 2 9 25 43 -18 14

12. CSEPREGI SE 15 3 5 7 19 34 -15 14

13. TÁPLÁNI KSK 15 2 5 8 14 34 -20 11

14. SCHOTT LUKÁCSHÁZA SE. 15 2 4 9 23 42 -19 10

15. KŐSZEGI SE 15 2 4 9 11 44 -33 10  

16. EGYHÁZASRÁDÓCI SE. 15 2 3 10 17 44 -27 9
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Fázik?
Hőszigetelőt Fa-Gyulától!

Öntapadós és falcba való
ajtó és ablakszigetelők

több méretben és színben
Isover és Knauf

Hőszigetelő paplanok
Tekercses, bálás kiszerelésben

Hungarocell több vastagságban
Tömítő és ragasztóanyagok, PUR habok

Nagy választékban, alacsony áron.

Ön mire költ?
Szigetelésre, vagy fűtésre?

Fa-Gyula Barkács 
Faáru Bolt
Celldömölk Sági u. 47., Tel.: 95-423-177

Adományok karácsony előtt
Hatalmas mennyiségű adomány 
gyűlt össze karácsony előtt a 
Cselekvő Összefogással Celldö-
mölkért Egyesület felhívására, 
az akciót jól fémjelezi az „adj és 
kapni fogsz, sokkal többet, mint 
valaha gondoltad volna” idézet. 
Az egyesület a TV-Cell stábjával 
közösen szervezi meg az ado-
mánygyűjtő akciót, a felajánlott 
adományokat a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat celldömölki 
csoportjával összefogva osztja 
ki évek óta a rászorulók között. 
Sokan segítettek, az adakozók 

elsősorban élelmiszerekkel, ruhacsomagokkal támogatták a nélkülö-
zőket, de gyűltek a gyerekjátékok és a tisztító- és tisztálkodószer-cso-
magok is. A Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület szintén 
vásárolt tartós élelmiszereket, amelyekből csomagokat készítve ke-
resték fel a rászorulókat. Az adományok egy részét karácsony előtt 
a nagycsaládosokat, egyedülálló időseket felkeresve osztották szét 
az egyesület önkormányzati képviselői, Fehér László polgármester, az 
egyesület elnöke, valamint Erdélyi Antal és dr. Kovács Zoltán képvi-
selők. Más részüket az önkormányzati képviselő Karádi Mihály veze-
tésével működő Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportja adta 
át a rászorulóknak. Szintén a hagyományok szerint a „máltaiak” egy-
egy tál étellel várták szenteste napján a nehezebb sorsú embereket, 
akik az adományokból is részesültek. A szervező egyesületek köszö-
nik a jóindulatú embereknek a segítőkészséget. 
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VULCANO VENDÉGHÁZ
Mesteri Újvilág u.33.

06-70/60-40-470 , vulcanovendeghaz.hu
Vagy keress minket a Facebook-on!

2016. 01. 16-án Ünnepélyes BORVACSORA napot tartunk!
5 fogásos menü, hozzáillő borkínálattal!

Minőségi, kitűnő boraival az Istvándy Pincészet vendégszerepel 
és gondoskodik a borvacsorán résztvevő vendégek részére.

 
 A VULCANO VENDÉGHÁZ szerdai napokon, 15.00 órától a helyben 

fogyasztás után a vendégei részére 20 %-os  kedvezménnyel kedveskedik!

Téli nyitva tartásunk:
Hétfő, Kedd : 11-13-ig

Szerda, Csütörtök, Vasárnap: 11-20-ig
Péntek, Szombat: 11-22-ig
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Boldog új évet kíván 
a Cell-tank!

Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.

JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL, 

TANKOLJON NÁLUNK, A CELL-TANKKAL! 

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal 
vannak ellátva! 

Celldömölkieknek plusz kedvezmény!

Kiváló minőség, olcsó árak, előzékeny 
kiszolgálás! 

ÚJDONSÁG!  
Kenyér, tejtermékek, csomagolt élelmiszerek, 

szendvics, kávé- és forró csoki különlegességek!

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

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