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NEM ELÉG, HOGY AZ AUTÓJA JÓL MEGY…
JÁRJON JÓL ÖN IS!
A Kolozsvár úti üzemanyagkúton a mindenkori árnál olcsóbban tankolhat
95-ös, 98-as és diesel üzemanyagot! FIGYELJE AKCIÓNKAT!

Celldömölk, Kolozsvár utcában,
a Mesteri felé vezetô úton.
Nyitva: minden nap 6.00–21.00

Balogh Zsolt vállalkozó

»JEGYZET
Édes anyanyelvünk
Általában szeretem a fiatalok társaságát. Élvezem a belôlük áradó lendületet, a szellemiségüket, azt, ahogyan ugratják egymást, s ahogy komolyra tudnak váltani, ha olyan a
téma. Mondom, szeretem a fiatalokat. Általában. De vannak negatív
tapasztalataim is.
Valamelyik este vonattal érkeztem
haza. A városközpont közelében
fiatal társaság, messzirôl hallani
ôket. Csak úgy röpdösnek a különbözô intim testrészek a levegôben, s kötôszóként a „vazzeg”-ek.
Az a legmenôbb, aki leggyakrabban használja ôket. Gyanítom, aki
nem így viselkedne, kicikiznék
maguk közül. Lányok is vannak a
társaságban. A „nôi egyenjogúság” okán ôk sem maradnak el a
srácok stílusától.
Mint mondjak? Nem szívderítô élmény. Mire hazaérek, azért kimegy
belôlem. De úgy tûnik, mégsem
végérvényesen, mert lám, tollat
fogtam, hogy szóvá tegyem. Nem
tudom, szegény Lôrincze Lajos mit
szólna mindehhez.
»VÖLGYI LÁSZLÓ

Értékelték
a ciklust
Képviselô-testületi ülést tartottak augusztus 30-án. A lapzártánk utáni
ülésen a várost érintô legfrissebb
események voltak napirenden. Fehér
László polgármester beszámolt a
2002–2006 közötti önkormányzati
ciklus eredményeirôl. A testület tagjai meghallgatták az ez évi pénzügyi
terv elsô féléves teljesítésérôl szóló
beszámolót, majd a Kemenesaljai
Egyesített Kórház mûködésérôl és
gazdasági helyzetérôl szóló beszámolót is. A képviselôk a város lakóit
érintô kérelmeket, a közvilágítást, a
víziközmû-hálózat rekonstrukciós
munkálatait érintô kérdéseket tárgyaltak. Foglalkoztak a Vulkán fürdô
elôtti területek befektetôi ajánlataival, valamint a helyhatósági választás elôtt a választási plakátok elhelyezésével is. A képviselô-testületi
ülésrôl következô lapszámunkban tudósítunk.

Nehéz az iskolatáska
Az eljövetelét a nappalok rövidülése
és az idôjárás változása is jelzi. Alig
fejezôdött be az elôzô iskolaév, máris
elkezdôdött a következô. Az a pár
hét, amelyet a gyermekek és a pedagógusok pihenéssel tölthettek, szinte
szempillantás alatt eltelt. Remélhetôleg mindenki megtalálta a neki megfelelô pihenési formát, s így újult erôvel és energiával kezdheti meg a
2006/2007-es tanévet mind az általános, mind pedig a középiskoláinkban. Országosan mintegy százezer kisiskolás kezdi meg tanulmányait az elsô osztályokban, ebbôl Celldömölkön
120-an lépik át elsô alkalommal az
iskolák kapuit. A két középiskolánk
170 új diákot vár.
Az iskolakezdés nagy felelôsséget ró
pedagógusra, szülôre egyaránt. Mivel
a szülôk állnak érzelmileg legközelebb a gyermekekhez, ôk nagyon sokat tehetnek az iskolakezdési stressz
feloldásának érdekében. Be kell látnunk azonban, az érzelmi dolgokon
túl, nem könnyû az ô helyzetük sem,
hiszen mindenki a legjobbat szeretné
gyermekének biztosítani, s ez anyagilag nagyon megterheli a családokat. A „ De nehéz az iskolatáska...”
kezdetû dal szinte szó szerint érthetô.
Az iskolakezdés – nemcsak az elsô
osztályokban – átlagosan 10-20 ezer
forintba kerül gyermekenként. Ezt
próbálja ellensúlyozni az iskoláskorú
gyermekek után tanévkezdésre járó
dupla családi pótlék, illetve a hátrányos helyzetben lévô gyermekek iskolakezdési támogatása, melynek

tanévkezdésre készülnek a diákok

mértéke iskolatípusonként változó. A
kicsik elsô napjai, hetei vagy éppen
hónapjai jelentôsen meghatározzák
majd a további iskolai elômenetelüket, az iskolához, pedagógusokhoz,
társakhoz és nem utolsó sorban a tanuláshoz való viszonyukat.
Életünk alkalmazkodások sorozata,
mely kisgyermekkorban meghatározó jelentôségû, hiszen a gyermekek
lelkileg ilyenkor a legsérülékenyebbek. Az óvodából kikerülve most újból alkalmazkodniuk kell. Biztos vagyok benne, hogy minden pedagógus megtalálja majd a gyermekekhez
azt az utat, amellyel megkönnyítik
számukra az alkalmazkodást, s egy
idô után már második otthonuknak
fogják tekinteni az iskolát, ahová érdemes és szeretnek is járni.
»TAKÁCS M. TÜNDE

Politikai hirdetés
Az Új Kemenesalja az október 1-jei
önkormányzati választás elôtt ingyenes bemutatkozási lehetôséget kínál
a jelölteket állító szervezeteknek, illetve a független jelölteknek. Az
egyenlô esély elvét szem elôtt tartva
ezek az ingyenes politikai hirdetések
ugyanabban a lapszámban, 2006.
szeptember 22-én jelennek meg.
A bemutatkozásra a pártok, illetve
szervezetek által jelölt polgármesterjelölteknek egy teljes újságoldalt, a független polgármesterjelölteknek fél újságoldalt bocsátunk a rendelkezésükre. Ezen kívül azok a pártok és szervezetek, amelyek legalább nyolc választókörzetben állítanak képviselôjelölteket, szintén egy teljes újságoldalt, azok
a pártok és szervezetek, amelyek
ennél kevesebb választókörzetben állí-

tanak képviselôjelölteket, fél újságoldalt kapnak a jelöltek bemutatására. A
független képviselôjelöltek egynyolcad újságoldalt kapnak.
Kérem, hogy azok, akik az ingyenes
hirdetési lehetôséget igénybe kívánják venni, szeptember 8-áig jelezzék
a 06 20/436-1646-os telefonszámon.
Kérem, hogy a közölni kívánt szövegeket és képanyagokat szeptember
12-éig juttassák el hozzám. A késôbb
leadott anyagokkal az újságban nem
tudunk foglalkozni. Az anyagok átvételérôl és egyéb kérdésekrôl szintén
az elôbb leírt telefonszámon egyeztetek. Az ingyenes bemutatkozási lehetôségen kívül fizetett politikai hirdetéseknek is helyet adunk a szabad
lapterjedelemtôl függôen.
»TULOK GABRIELLA felelôs szerkesztô
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A százezredik vendég Finom
Egyéves születésnapja elôtt egy hónappal már a százezredik vendéget
üdvözölhették a Vulkán fürdôben. Bár
a fürdô megnyitása elôtt hetvenezres
vendégkört prognosztizáltak a szakemberek, azt jóval túlteljesítették az
elsô évben. Augusztus 22-én Fehér
László, Celldömölk polgármestere és

Bakó István, a fürdôt üzemeltetô Városgondnokság igazgatója déltájban
várták a százezredik fürdôvendéget.
A családi jegyet váltó Fekete Andrásné lányával és két unokájával érkezett. Nekik adta át a két vezetô az
ajándékkosarat, valamint az ötven alkalomra szóló, egy évig felhasználható családi bérletet, amelyet minimum hárman, maximum öten vehetnek igénybe egy alkalommal. A szerencsés család tagjai rendszeres látogatói a Vulkán fürdônek. Fekete Andrásné, Mária néni inkább telente jár
ki a férjével a fürdôbe, és a meleg vizes medencéket használják leginkább. Lánya, Hartmanné Fekete Ildikó elmondása szerint neki a gôzkabin
a kedvence. Az ô lánya most nem tudott velük menni a fürdôbe, elkísérte
ôket azonban a másik két unoka,
András és Gergô, akik az úszómedencében töltik legszívesebben az idôt.
Az ajándékba kapott fürdôbérletet is
nagy örömmel használják majd ki.

Kereszténydemokrata
képviselôjelöltek
A Kereszténydemokrata Néppárt helyi csoportja is megnevezte az önkormányzati választásokon induló képviselôjelöltjeit. Az egyes választókörzetben Czupor Attila iskolaigazgató, a
kettesben Karádi Mihály, a sárvári
mentôállomás állomásvezetôje, a
hármasban Hetényi László fényképész, fotóriporter, a négyesben
Hetényi Endre tanár indul. Az ötödik
körzetben Makkos István a FideszMPSZ és a KDNP közös képviselôjelöltje. A hatos körzetben dr. Nagy János háziorvos, a hetesben Csabafi Károly okleveles villamosmérnök, a
nyolcasban Ambrus Csabáné vállalkozó, a kilencesben Somogyi Judit köz-
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gazdász a jelöltjük. A tízes választókörzetben a KDNP jelöltje Pócza Bernadett, akit a Fidesz-MPSZ támogat.
Hetényi László, a KDNP helyi elnöke
elmondta, hogy 16 éve, a rendszerváltozás óta jelen vannak a város
közéletében, vezetésében. A keresztény alapelvek betartásával tesznek
a köz érdekében. Céljuk, hogy sárdobálástól mentes politika folyjon a városi vezetésben. A szolgáló szeretet
és békesség mentén, segítôkészen,
szociálisan érzékenyen cselekednek
a szervezet tagjaként. A párt helyi
szervezetének mottója: Hiteles embereket a helyi demokráciába.

vonalakkal
Török Enikô különbözô technikákkal készült képeibôl látható kiállítás a Vulkán fürdô konferenciatermében. A jelenleg Szombathelyen
élô restaurátor celldömölki származású férje révén kötôdik városunkhoz. A tárlatot, a mûvésznô elsô önálló kiállítását Pálné Horváth
Mária, a Kemenesaljai Mûvelôdési
Központ és Könyvtár igazgatója
ajánlotta a megjelentek figyelmébe. Mint azt megnyitóbeszédében
elmondta, a kiállított képek egy
gazdag lelkivilágú, ízig-vérig fiatal
nô alkotásai, aki szereti kipróbálni
a különbözô festési technikákat, és
mûveivel szeret gyönyörködtetni.
Török Enikôt már gyermekkorában
érdekelték az aprólékos, kicsi dolgok, amiket meg lehetett rajzolni,
festeni. Herenden végzett porcelánfestôként, késôbb pedig egyénileg is próbálkozott a különféle
technikákkal. A mûvésznôhöz a
természet témája áll legközelebb,
apró élôlények, fák, gyümölcsök
jelennek meg leggyakrabban festôvásznán. „Minden hangulat,
élethelyzet hoz magával egy-egy
olyan témát, amit úgy gondolom,
ki kell próbálnom. Mindig valami
szépet igyekszem létrehozni, ami
nemcsak nekem szép, de más is
kedvét leli benne. Képeimmel különbözô érzéseket, hangulatokat
szeretnék varázsolni az emberek
életébe”, mondta el Török Enikô.
Mottója szerint „a festészet a nem
érzékelhetô dolgokra is kiterjed,
ezek jelentik legfôbb célját”. Akvarelljei témájának többségét a
tájképek, csendéletek teszik ki,
ezek mellett üvegre festett képek,
olajfestmények is megtalálhatók
munkái között.
»REINER ANITA

»T.G.

Változatlan elérhetôségek

Beiratkozás

A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtárának telefonos elérhetôségei a Vasvirág Szállóban sem változtak: olvasószolgálat 521-016, fax 521-017, feldolgozó iroda 521-018, gyermekkönyvtár
521-019. A bibliotéka hétköznap 10
órától 17 óráig (a gyermekkönyvtár 13tól 17 óráig) fogadja a használókat, és

Az Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvészeti
Alapiskola értesíti a tisztelt szülôket, hogy
az iskolai beiratkozásra augusztus 28-ától
hétfôtôl folyamatosan, 8-15 óráig lesz lehetôség. Szeretettel várjuk a tanulókat zene- és mûvészeti szakokon. Részletesebb
információért keressen bennünket: József
A. u 3. (8–15 óra között) Tel: 95/420-077,
06 70/319-1764.

a megszokott rend szerint szeptember
2-ától már szombatonként is az érdeklôdôk rendelkezésére áll a felnôtt részlegben 9-tôl 12.30-ig, a gyermekkönyvtárban pedig 13-tól 16 óráig. Az
átmeneti elhelyezés nem érinti sem a
könyvtár honlapjának (www.cellbibl.hu),
sem e-mail címének elérhetôségét
(cellbibl@deimos.bdtf.hu).

Az államalapításra emlékeztek
Az államalapítás ünnepén, augusztus 20-án városi rendezvényt tartottak. Az ünnepségen a város polgármestere mondott beszédet.
Államalapító Szent Istvánra emlékeztek a városi ünnepségen megjelentek a polgármesteri hivatal elôtti téren. Az ünnepségen jelen voltak a
térség országgyûlési képviselôi, Kovács Ferenc és Szabó Lajos, valamint
Horváthné Stukics Erzsébet, a megyei
közgyûlés tagja.
A Himnusz hangjai után Fehér László,
Celldömölk polgármestere mondott
ünnepi köszöntôt, melybôl részleteket idézünk.
„Tisztelt Ünneplô Közönség! Kedves
Celldömölkiek!
Augusztus huszadika a magyar államiság, az államalapítás ünnepe. Több
mint ezer esztendeje lett hazánk,
Magyarország európai nemzetté.
Szent István és az utána jövô nemzedékek, eleink, sok kín és keserv, de
számos gyôzelem és világra szóló siker közepette tanulták meg a korokon átívelô igazságot: remény, hit és
összefogás nélkül elképzelhetetlen a
magyar nemzet fennmaradása és fejlôdése…Nemzetünk e szép és meghatározó ünnepének üzenete talán
aktuálisabb, mint valaha: Nemzeti

sorskérdésekben, magyar állampolgárként és kemenesaljai polgárként
is egységesnek kell lennünk. Közösen
kell gondolkodnunk, cselekednünk,
hogy gazdaságilag erôs, mûvelt, tekintélyes Magyarország születhessen, amelyet büszkén hagyhatunk
gyermekeinkre, unokáinkra…Olyan
Magyarországot szeretnénk, amely
tudja, komoly kihívások várnak rá, és
ismerve a megoldáshoz vezetô utat,
a szolidaritás talaján állva, együtt,
egymással összefogva cselekszik a sikerért, minden állampolgára boldogulásáért…
Városunk és kistérségünk lakossága
kicsiny, de fontos szelete a magyar
társadalomnak, ezért nekünk Celldömölkön és a Kemenesalján kell minden erônkkel, legjobb tudásunkkal
arra törekednünk, hogy az itt élôk
számára közösen hozzuk meg a legjobb döntéseket. Celldömölk fejlôdô,
szerethetô kisváros, s remélem folyamatosan – a cselekvô együttmûködés
jegyében – még inkább olyan településsé válik, ahol az emberek szeretnek élni, és ahol tervezik, tervezhetik
saját és gyermekeik jövôjét…Egy igazi, települését féltô lokálpatrióta nem
engedheti, hogy városunk a széthúzás, a pártoskodás erôinek essék áldozatául. Celldömölköt csak egy, a

pártpolitikai vitáktól mentes, széleskörû összefogásra épülô, tettrekészségre alapozó, cselekvô program viheti elôre. Egy olyan cselekvô program, amely világnézettôl függetlenül
nyitott minden józanul gondolkodó,
Celldömölkért tenni akaró ember irányába. Nyitott minden gondolatra,
elképzelésre, amely városunk érdekeit minden esetben az egyéni érdekek elé helyezi. Tudnia kell mindenkinek, a széthúzás és a pártoskodás
végzetesen meggyengíti a helyi társadalomban rejlô erôt és energiát.
Egy megosztott, nézeteltérésekkel
terhelt helyi társadalom csak gyenge,
erôtlen városhoz vezet, amely nem
képes érdekeit megfelelô módon érvényesíteni.
Tisztelt Ünneplô Közönség! Ismerjük
fel újra és újra, hogy csak az összefogás viheti elôbbre kis közösségünket.
Ünnepeljük ma és minden esztendôben együtt augusztus 20-át, az államalapítás ünnepét.”
Az ünnepségen a történelmi egyházak képviselôi, Nagy Péter plébános,
Kovács Imre és Németh Tamás lelkészek szentelték meg és áldották meg
az új kenyeret. Joós Tamás énekmondó és Nagy Krisztina népdalénekes
dalaikkal tették hangulatosabbá az
ünnepi mûsort.

Kitüntetések az ünnepen
Városunkban hagyomány, hogy augusztus 20-án adják át a pedagógusnapi, a Semmelweis-napi kitüntetéseket, jutalmazzák a jól tanuló,
jól sportoló diákokat, és vehetik át
kitüntetéseiket a kistérség településein tevékenységükkel az elismerést kiérdemlôk.
A celldömölki kistérség kitüntetéseit a
kistérségi társulás elnöke, Fehér László és az adott települések polgármesterei adták át a kitüntetetteknek. Elismerésben részesült Molnár Vince, Kemenespálfa alpolgármestere, Molnár
Imre, Nagysimonyi falugondnoka, Kovács Lajos falujában, Vönöckön végzett közéleti munkájáért, Simon Katalin, Egyházashetye templomi orgonistája, Szép László, Kemenesmihályfa
nyugalmazott tanítója. Kitüntették dr.
Varga Iván állatorvost, Jánosháza volt
polgármesterét, Dénes Lászlónét, Pápoc jegyzôjét, Oszkó Imrénét, a celldömölki szakközépiskolai tanárát,
Móger Józsefné gimnáziumi tanárt és
Fekete Andrásnét, a celldömölki OTP-

bankfiók egykori igazgatóját. Pedagógusnapi elismerést adott át Celldömölk polgármestere Joó Antalné gimnáziumi tanárnak, Tinger Vendel gimnáziumi tanárnak, Kondics Erikának,
az Eötvös iskola tanárának és Gasztonyiné Fódi Zita tagóvodavezetônek.
Semmelweis-napi elismerésben részesült dr. Kiss Annamária, az önkormányzat egészségügyi bizottságának
elnöke, Polgár Miklósné laboratóriumi vezetô asszisztens, Péntek Lajosné asszisztens, Kovács Dénesné, a
Népjóléti Szolgálat szakácsa és Csói
Jánosné, a Népjóléti Szolgálat konyhalánya.
Augusztus 20-a alkalmából városi kitüntetést kapott dr. Zsiray Ferenc, a Kemenesaljai Baráti Kör elnöke, Horváthné Józsa Gyöngyi, a Városgondnokság
kertésze, Füzesy László, az ÁFÉSZ egykori elnöke és Geiger Ernô, a polgármesteri hivatal gépkocsivezetôje.
Fehér László köszöntötte azokat a
nyugdíjas pedagógusokat, akik idén
kapták meg aranydiplomájukat: Hegyi Józsefet, Horváth Imrénét, Né-

Az ünnepségen kitüntetettek egy csoportja

meth Gyulát, Szabó Istvánnét, Szakos
Sándornét és Szép Lászlót.
Fehér László és Esztergályos Jenô, az
Apáczai Kiadó igazgatója Celldömölk Kiváló tanulója, Celldömölk Kiváló Sportolója, Kiváló Csapat és Kiváló Sportcsapat elismeréseket adtak át. A négy általános iskola, a két
középiskola, valamint a zeneiskola
és mûvészeti alapiskola tanulói közül több mint ötvenen kaptak egyéni elismerést, és 26 csapat tagjait is
jutalmazták, felkészítô pedagógusaikkal együtt.
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Fórumok a kórház helyzetérôl

A kórház
betegforgalma
az utóbbi években
emelkedett

Idén 110 esztendôs a Kemenesaljai
Egyesített Kórház. Az egészségügyet
érintô reformelképzelések nyomán
vannak, akik vészharangot kongatnak, és vannak, akik a megoldást keresik. Makkos István, a Fidesz-MPSZ –
KDNP polgármesterjelöltje kijelentette: az intézményt a bezárás fenyegeti. Dr. Kiss Annamária, az önkormányzat egészségügyi és szociális bizottságának elnöke szerint felelôtlenség
ilyen kijelentéseket tenni. Dr. Mazur
Sándor, a kórház fôigazgatója szerint
nem kell temetni a kórházat, nem a
kórházzal, hanem a kórházért kellene
politizálni. Fehér László polgármester
szerint a változó finanszírozási rendszerrel is meg kell találni a megoldást, például úgy, hogy az ellátandó
terület nagyságát növelik.
» Sajtótájékoztató a kórház elôtt
Sajtótájékoztatót tartott a FideszMPSZ és a KDNP közös polgármesterjelöltje augusztus 18-án. Makkos István a Kemenesaljai Egyesített Kórház
elé hívta a párt önkormányzati képviselôjelöltjeit, kistérségi polgármeste-

reket és szimpatizánsokat. A mintegy
tucatnyi megjelent, valamint a sajtó
képviselôi elôtt a kormánynak az
egészségügyet érintô reformelképzeléseit bírálta. Az elképzeléseket tartalmazó Zöld könyvbôl idézett, mely
szerint a kisebb kórházak funkciója
átalakul. Makkos István szerint ünnepelni nincs okunk, hiszen az idén 110
éves celldömölki kórházat is rehabilitációs, elfekvô részleggé alakítanák
át, és megszûnne a szülészet, valamint a sebészet.
Emlékeztetett arra, hogy 1995. május
12-én a Kemenesalján élôk tüntettek,
és megvédték az intézményt. A kórház
1997-ben egyesült Intaházával, ami
stabilizálta a mûködését. 2000-ben
címzett támogatással és az önkormányzat hozzájárulásával megkezdôdött a kórházrekonstrukció. 2002 után
a kórház önerôbôl további 150 millió
forint értékben fejlesztéseket hajtott
végre. Mint mondta, azzal, hogy a kórház finanszírozásánál a 2003-as esztendôt (amikor a rekonstrukció után a
betegforgalom még nem állt helyre)
veszik bázisévként, a celldömölki kór-

ház méltánytalan hátrányban van más
intézményekkel szemben. Jelentôsen
csökkent az intaházi részleg intenzív
pszichiátriai ellátásának finanszírozása,
amely eddig 60 milliós nyereséget termelt, ezután 70 millió forinttal csökken
a bevétele, vagyis veszteséges lesz.
Számításai szerint a finanszírozással a
kórháznak év végére 30 millió forintos
mûködési hiánnyal kell szembenézni,
ami 2007 végére 100 millió is lehet.
Hangsúlyozta, hogy gyakorlatilag
csôdbe megy a kórház. Ezt megakadályozandó, készek akár tüntetni is – Kemenesalja polgáraival együtt – a kórház megmentése érdekében.
» Beszámoló a kórházban
Féléves beszámolóját tartotta augusztus 24-én a Kemenesaljai Egyesített Kórház intézményirányító társulása, amelyen részt vett a megyét
képviselô dr. Giczy Sarolta, a várost
képviselô Fehér László és dr. Kiss Annamária, valamint dr. Mazur Sándor,
a kórház fôigazgatója. A beszámolót
még aznap az önkormányzat egészségügyi és szociális bizottsága is

Politizálni nem a kórházzal, hanem a kórházért kell
Nem kell a kórházat temetni. Nem a
kórházzal, hanem a kórházért kell politizálni – mondta dr. Mazur Sándor. A
kórházi beszámolón az is kiderült,
hogy a megyei Markusovszky kórház
– nagyságából adódóan is – jóval nagyobb mûködési hiánnyal küzd, mint
a celldömölki. A megye két másik
kiskórházához – a sárvárihoz és a körmendihez – viszonyítva pedig a celldömölki kórház vesztesége töredék.

a kórház egyik felújított épülete
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Mégis miért a celldömölki kórház bezárásáról tartanak sajtótájékoztatót?
Makkos István, a Fidesz-MPSZ – KDNP
polgármesterjelöltje a kapu elôtti megszólalásában azt mondta: „Kemenesalja
polgárai határozottan kiállnak az intézmény jelenlegi szolgáltatásainak megtartása mellett, szükség van a sebészetre, szülészetre, belgyógyászatra!”
A Vas Népe 1994. november 12-én
megjelent lapszámában Makkos István akkori polgármester a kórházzal
kapcsolatban így nyilatkozott: „Az
nem lehet kérdés, hogy Kemenesaljának szüksége van egy kórházra, de
arról már el lehetne gondolkodni,
ésszerû-e egy olyan nagy megyei
kórház mellett, mint a szombathelyi,
125 ágyas intézményt üzemeltetni
Celldömölkön, vagy célszerûbb-e, ha
ez utóbbi az akut betegellátásra specializálódik, és amolyan elsôsegélynyújtó helyként mûködik.”
1996-ban a dr. Pusztay Gyula által vezetett Vas Megyei Közgyûlés döntött
arról, hogy az intaházi pszichiátriai
részleg csatolásával háromról négyre

nô a celldömölki kórház osztályainak
száma, segítve a mûködést. A közgyûlés egészségügyi bizottságának
elnöke akkor Limpár József volt.
A 2002-es önkormányzati választások után a megyei közgyûlés tagja
lett Makkos István, aki azonban nem
vállalta el, hogy a megyét képviselje
a kórházat irányító társulásban, segítve ezzel az intézményt. 2003-ban,
amikor a megyei közgyûlés a celldömölki szülészet-nôgyógyászat sorsáról tárgyalt, Makkos István nem a város, hanem a jobboldali megye érdekeit nézte – hangzott el a kórházi beszámolókor.
S hogy miért a társulási ülés beszámolója elôtt kongatták meg a vészharangot, álltak ki – nem éppen az együttmûködési szándékról tanúskodóan – a
kórházkapuba? Így nem kellett tudomásul venni, hogy a megye és a város
megválasztott képviselôi mit szeretnének megvalósítani a kórház érdekében. Így lehetett tüntetésre hívni. Ünnepelni így valóban nincs okunk.
»TULOK GABRIELLA

»
megtárgyalta, illetve augusztus 30án (lapzártánk után) a képviselô-testület ülésén is foglalkoztak vele.
Az intézményirányító társulási ülés
után sajtótájékoztatót tartottak a Kemenesaljai Egyesített Kórház mûködésérôl és gazdasági helyzetérôl. Dr.
Mazur Sándor fôigazgató beszámolóját
azzal kezdte, hogy a celldömölki kórház jól mûködik, betegforgalma folyamatosan emelkedik, az éves betegforgalom 4500 fölött van. Az intézmény,
az ország más kórházaihoz hasonlóan,
azonban finanszírozási nehézségekkel
küzd. A finanszírozáshoz alapul vett
2003-as esztendô ugyanis Celldömölkön a 2002. évi rekonstrukció miatt
gyenge eredményt hozott, hiszen az
átalakítás alatt mûtétek maradtak el,
gyengült a betegforgalom. A kórházrekonstrukció 350 millió forint címzett
támogatásból valósult meg, majd
2003 óta újabb 150 millió forintot fordítottak önerôbôl beruházásokra, amelyekkel a szakmai minimumfeltételeket tudták teljesíteni. Jelenleg ideiglenes mûködési engedéllyel rendelkezik
a kórház. A végleges mûködési engedély megszerzésének feltétele a kórház központi sterilizálójának megépítése, amelyet az önkormányzat pályázati pénzbôl valósít meg.

H Á T T É R

Dr. Mazur Sándor kiemelte, hogy július 1-je óta az egészségügyi finanszírozás tovább romlott, aminek következtében, és amennyiben a finanszírozás nem változik, a kórház adósságállománya nô. Ezek a megszorítások minden egészségügyi intézményt érintenek. A kiútkeresés során
mindenképpen a jelenlegi kórházstruktúrában való mûködést kell
szem elôtt tartani, a celldömölki kórházat a megyei és a regionális struktúrába kell beilleszteni.
A sajtótájékoztatón dr. Kiss Annamária, az egészségügyi és szociális bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy az
egészségügy reformja még képlékeny állapotban van. Bár a kórházak
szerkezetének átalakításáról is szó
van a reformok között, felelôtlenség
olyan kijelentést tenni, amely a celldömölki kórház bezárásáról szól. Az
egészségügyi miniszterre hivatkozva
példaként említette, hogy Budapesten a szükségesnél háromszor több a
kórházak száma, míg például BorsodAbaúj-Zemplén, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben óriási hiányosságok vannak. Az a szakminiszteri elképzelés, hogy minden állampolgár egységes ellátásban részesüljön, ha nálunk megszûnik az aktív

ágyak ellátása, elvként nem érvényesül.
Fehér László polgármester elmondta:
a Kemenesaljai Egyesített Kórház
egymilliárd forintos költséggel mûködik. Jelenleg 30 millió forint a hiánya,
ami 3 százaléknak felel meg. Azonban ha a hiány 6–7 százalékra nô is,
akkor is kezelhetô a hiány. A kórház
helyzetének javítására azonban a Vas
Megyei Közgyûléstôl a közösen fenntartott celldömölki kórház számára
anyagi segítséget kérnek. Továbbá
anyagi támogatást kérve felhívást intéznek a kistérség településeinek
polgármestereihez, illetve nagyobb
cégekhez, ipari üzemekhez. A megyei önkormányzatnak kifejezik szándékukat, hogy a kórház mind a négy
osztályához – sebészet, szülészet-nôgyógyászat, belgyógyászat, intaházi
pszichiátriai osztály – ragaszkodik a
város. Ezt indokolja egyebek mellett
az, hogy a celldömölki kórház, a megye szélén, messze van Szombathelytôl. Sôt, inkább a területi lefedettséget szeretné növelni a kórház,
az ellátandó betegek számát 50 ezerre gyarapítva. Hozzátette, hogy a
Zöld könyv még társadalmi vitán van,
vagyis konkrét döntések még nem
születtek.

Balaton-parti táborozás
Idén nyáron egy megújult, minden
igényt kielégítô, megszépült balatonrendesi tábor várt gyerekeket és felnôtteket egyaránt. A tábor egyre sikeresebb és ismertebb lesz, ahová
nemcsak Celldömölkrôl és kistérségébôl, hanem más tájakról is szívesen
látogatnak el. Rosta Zsolt táborvezetô elmondta, hogy bár a tábor minden részét felújították, még pár dologgal szeretnék azt kényelmesebbé
és hangulatosabbá tenni. Így a közeljövôben, törpetujákat fognak a házak
közé elhelyezni, valamint a strandröplabdapályát még több homokkal
fogják feltölteni. Ezen kívül kisebb
csinosításokra is sor kerül majd.
Az elôidényben, mely május 10-tôl
június 10-ig tartott, három erdei iskolás csoport vett részt. Rajtuk kívül sok
az egyéni szállóvendég, akik bejelentkezés alapján, akár egy napra is
igénybe vehetik a tábort. Az elôidényben nincs étkeztetés, a vendégek vagy a szomszéd tábor konyháját
vehetik igénybe, vagy saját maguk
gondoskodnak ellátásukról. Rosta

Zsolt elmondása szerint tervezik,
hogy jövô évben elôszezonban is bevezetik a konyhai szolgáltatást, így
ebben az idôszakban is teljes kiszolgálással várhatják majd a vendégeket. A fôidény a szünet elsô napjától
kezdôdött, és augusztus 27-ig tartott.
Mivel egy turnus hétfôtôl vasárnapig
tart, így ebben az évben összesen tíz
turnus váltotta egymást. Napi háromszori fôétkezés mellett uzsonnát is
kaptak a táborlakók. A programokat
minden esetben a bérlô szervezi. A
hagyományos iskolás csoportok mellett több, igen színvonalas szaktábort
is szerveztek, például rockis tánctábort, horgásztábort, képzômûvésztábort és turisztikai tábort. Elôfordult,
hogy több, különálló csoport volt
egyszerre jelen, akik nagyon szépen
megfértek egymás mellett. Jövôre
mindenképpen szeretnék az erdei táboroztatási lehetôséget kibôvíteni, s
ezzel még több, az oktatással és neveléssel kapcsolatos szolgáltatást kialakítani. Rosta Zsolt végül elmondta,
hogy három évvel ezelôtt, amikor az

az átalakítás során térkövezték a tábor területét

ilyen jellegû intézményeket újra engedélyeztetni kellett, a Magyar Közlönyben megjelentek szerint „B” típusú üdülô táborrá nyilvánították a
balatonrendesi tábort. Az ÁNTSZ minden évben 2–3 alkalommal ellenôrzést tart, de eddig semmilyen kifogást nem emeltek a tábor üzemeltetése ellen, annak mûködését mindig
rendben találták.
»TAKÁCS M. TÜNDE
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Beszámoló a 2002–2006 év közötti
önkormányzati ciklus eredményeirôl
2002 ôszén, a hivatalba lépô új városvezetés kiemelt feladatának tekintette, hogy az addig csak „alvó városként” aposztrofált települést, Celldömölköt, egy dinamikus fejlôdési pályára állítsa, így megkezdve az évtizedes
hátrány ledolgozását. Fontos feladatnak tekintettük az intézményrendszer
szolgáltatási színvonalának megôrzését, de úgy érzem, a városi lét és az itt
élôk életszínvonala emelése érdekében további funkciókat, feladatokat is
fel kell vállalnia egy kisvárosnak.
A célkitûzéseink között prioritást élvezett a Vulkán fürdô megépítése,
ezáltal városunk idegenforgalmi jel-

legének megalapozása, a belváros arculatának jelentôs átalakítása, munkahelyteremtés, továbbá a város intézményrendszerének racionálisabb,
de változatlan színvonalon történô
mûködtetése.
A pályázati lehetôségeket, illetve a
városvezetés szisztematikusan felépített kapcsolatrendszerét kihasználva számos jelentôs, kiemelt beruházást sikerült megvalósítanunk, illetve útjára indítanunk az elmúlt
négy esztendôben.
Érdemes megemlíteni, hogy a 2002–
2006. év közötti idôszakban kimagasló vagyongyarapodást könyvelhetett

el Celldömölk önkormányzata, hiszen
több milliárd forint értékben történtek beruházások és fejlesztések városunkban. A város vagyona tehát soha
nem látott mértékben növekedett, és
a bruttó eszközérték alakulásának
számadatai, a hasonló lélekszámú,
sôt nagyobb településekkel történô
országos összehasonlításban is
kiemelkedônek minôsülnek.
Az alábbiakban – mivel a szakbizottságok az egyes részterületeket alaposan, részletekbe menôen ismertették – az önkormányzati ciklus fontosabb eredményeit és fôbb történéseit
kívánom vázlatosan ismertetni.

I. A Vulkán fürdô és további idegenforgalmi beruházások, fejlesztések
1. Vulkán fürdô
A celldömölkiek több évtizedes álma
vált valóra azzal, hogy 2005. szeptember 17-én a Vulkán fürdô fedett
medencéit, 2006. június 3-án a szabadtéri medencéket birtokba vehették a fürdôzni vágyók.
A 2002–2006-os ciklus legnagyobb
beruházása 2,2 milliárd forint értékben készült el. A megvalósítás helyszínének módosítása beváltotta reményeinket, hiszen celldömölki lakosok
jelentôs része helyi járattal, illetve kerékpárral közelíti meg a létesítményt.
A Vulkán fürdô megépítéséhez, a
Széchenyi-terv pályázata keretében
560.000.000 forint összegû támogatást kapott a város. 2003 szeptemberében a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól további 100. 000.000 forint vissza nem térítendô támogatást
nyert önkormányzatunk.

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól a fürdôhöz bemenô
út és a parkoló építéséhez 60.000.000
forintot, a gyalogos és kerékpárút
építéséhez 10.000.000 forintot, a
dísztér kialakításához 15.000.000 forintot, a fürdô közmûveinek kiépítéséhez 30.000.000 forintot nyertünk.
2005. évben Celldömölk Város Önkormányzata további 32 millió forint viszsza nem térítendô támogatást nyert
a Vulkán fürdô fejlesztéséhez a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács pályázatán, amely összeget a
Tanács novemberi ülésén 50.000.000
forintra egészített ki.
Az Európai Beruházási Bank által folyósított EIB hitel 10%-át, 37.400.000
forintot, támogatásként visszakapta
önkormányzatunk.
A fenti felsorolás alapján megállapítható, hogy az elmúlt négy esztendôben több mint 300.000.000 forint forrást sikerült a Vulkán fürdô építéséhez elôteremtenünk.
A továbbiakban is folyamatosan fejlesztjük a létesítményt, így például a
közönség igényeinek megfelelve
épül a strandkézilabda- és röplabdapálya, amelyhez 3.250.000 forint támogatást nyertünk a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázatán.
A Vulkán fürdô minden várakozáson
felül teljesít, hiszen az elsô évben – a
prognosztizált 70 ezer fôs látogatói
létszámmal szemben – több mint száz-

ezer vendéget fogadott.
A további külsô medencék tervei készen állnak, s a megépítésükre a következô ciklusban kerülhet sor.
A városvezetés folyamatosan tárgyal
befektetôkkel, amelynek eredményei hamarosan realizálódnak, így a
fürdô körül szállodák, éttermek, sportés szórakoztató létesítmények, épülhetnek.
2. Tartalékgazdálkodási Intézet
celldömölki telephelye
Az idegenforgalmi koncepcióhoz kapcsolódóan került sor a Tartalékgazdálkodási Intézet celldömölki telephelyének megvásárlására. A Regionális Operatív Program keretében
Celldömölk Város Önkormányzata
515.768.400 forint összegû vissza
nem térítendô támogatásban részesült, s ezt egészíti ki a 34.384.000 forint összegû belügyminisztériumi –
saját forrást kiegészítô – támogatás,
amelynek köszönhetôen az értékes
terület az önkormányzat tulajdonába
került, s a közeljövôben elkezdôdhet
a tájba nem illô objektum lebontása,
majd idegenforgalmi célú hasznosítása, a Vulkán fürdô fejlesztésével párhuzamosan.
3. Információs táblarendszer kiépítése
A Miniszterelnöki Hivatal 1.000.000
forintos támogatásával – 2003. évben – információs táblarendszer került kihelyezésre Celldömölkön.
Folytatás a következô oldalon
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II. Városközpont rehabilitáció
A helyi lakosok komfortérzetét javítandó és az idegenforgalmi elvárásoknak
való megfelelés érdekében a város vezetése a városközpont széles körû rehabilitációját valósította meg. A belváros új arculata elnyerte a celldömölkiek
és a városunkba látogatók tetszését.

forintos támogatást nyújtott. Ehhez
késôbb a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumának Egyházügyi Államtitkársága további 10.000.000 forint
támogatást biztosított. A kegytemplom rekonstrukciója szeptemberben
fejezôdik be.

1. Körforgalmi csomópont kialakítása
és a fôtér átalakítása
A ciklus egyik leglátványosabb fejlesztése a 2004 májusában kezdôdött
városközpont-rekonstrukció és a körforgalmi csomópont kialakítása. A
belváros arculatát jelentôs mértékben
meghatározó fejlesztés – 209.000.000
forintos állami támogatás keretében –
a Vas Megyei Közútkezelô Kht. beruházásaként valósult meg. A városközpont átalakítása a városvezetés erôteljes lobbitevékenységének köszönhetôen készülhetett el, önkormányzatunknak önrészt sem kellett vállalni. A körforgalmú csomópont jelentôsen biztonságosabbá tette a közlekedést, csökkentve a balesetek számát.
A szépen felújított barokk hangulatú
tér a közösségi élet egyik fontos színterévé vált, s fôként a fiatalok körében népszerû.

3. A Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója
A jelenlegi polgármesteri hivatal –
egykori bencés rendház – épületének
rekonstrukciója összesen 40.000.000
forint értéket képvisel. A homlokzat
felújítása területfejlesztési források
bevonásával – a Nyugat-dunántúli
Regionális
Fejlesztési
Tanács
15.000.000 forint támogatásával –
valósulhatott meg. A tetôszerkezet
cseréjét a Kincstári Vagyoni Igazgatóság 11.000.000 forinttal támogatta, s
további támogatásoknak köszönhetôen a polgármesteri hivatal rekonstrukciója mindössze 6 millió forint önrész vállalása mellett készült el.
A városközpontban – magánberuházás
keretében – megépült a Korona-sarok
második üteme, és a Lottózó épülete is
megújult. Hosszas egyeztetést követôen sikerült a Szerencsejáték Rt. vezetésével megegyezni, hogy korábban
szerzôdésben foglalt kötelezettségének
eleget téve sor kerülhessen a celldömölki Lottózó épületének felújítására.

2. Katolikus kegytemplom felújítása
A katolikus kegytemplom rekonstrukciójához Kiss Péter, a város szülötte
és díszpolgára – akkori kancelláriaminiszter – Celldömölk kettôs jubileuma
alkalmából, 2004 januárjában 25.000.000

5. Új Polgármester Hivatal építése
Az egyházi ingatlanok eredeti tulajdonosoknak történô visszaadásához
kapcsolódóan épülhet Celldömölkön
egy új, modern, a kor követelményeinek megfelelô városháza. A
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Celldömölk Város Önkormányzata részére 640.000.000 forint kártalanítási összeget állapított meg.

4. Költségalapú bérlakások
A tágabb értelemben vett városközpont-rehabilitáció keretében került

III. Intézmények felújítása és bôvítése
1. Egészségügy
A Kemenesaljai Egyesített Kórház rekonstrukciója:
2002-ben a Vas megyei kórházfejlesztési program keretében elsôsorban a Markusovszky kórház rekonstrukciója élvezhetett volna prioritást.
A megyei kórház helyett azonban –
Limpár József megyei képviselô és
Kovács Ferenc országgyûlési képviselô hathatós közbenjárásának köszönhetôen – a Kemenesaljai Egyesített
Kórház felújítása kezdôdhetett el
264.000.000 forint címzett támogatás keretében, s készült el
314.769.000 összértékben. A rekonstrukció 2003 év tavaszán fejezôdött be. Az eltervezett rekonstrukció
befejezéséhez azonban nem bizonyult elégnek a címzett állami támogatás összege, továbbá a kórház, il-

sor a Spar-üzletház feletti 12 költségalapú önkormányzati bérlakás megépítésére, amelyhez 59.000.000 forint támogatást nyert Celldömölk Város Önkormányzata a Belügyminisztérium pályázatán.
A 95 millió forint összköltségû beruházás 2004 májusában készült el. Az
önkormányzati bérlakások építése
újabb fejlesztéseket indukált, így
összesen 300.000.000 forint értékû
fejlesztés valósult meg az objektum
környezetében.

letve az önkormányzat saját erô vállalása, így a Mávépcell Kft. jelentôs
összegû felajánlásának köszönhetôen
teljessé válhatott a beruházás.
A Kemenesaljai Egyesített Kórház
központi sterilizálójának kialakítása:
A kórház sterilizálója kialakításának
összköltsége 53.222.000 forint volt,
amelyhez 42.577.000 millió forint
pályázati pénzt nyert önkormányzatunk a Nyugat-dunántúli Regionális
Területfejlesztési Tanács pályázatán.
A Kemenesalja Egyesített Kórház
gyógyszertárának kialakítása:
A gyógyszertár kialakítása 6.000.000
forintba került, mûszaki átadására
2005 júliusában került sor.
Új mentôállomás és központi ügyelet
építése:
Az új mentôállomás és központi
ügyelet építésének összköltsége

80.000.000 forint. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
30.000.000, az OMSZ 16.500.000 forint, a Egészségügyi Minisztérium
10.000.000 forint támogatást biztosít
az egészségügyi komplexum megvalósításához, továbbá a Celldömölki
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 10.000.000 forinttal
csatlakozott a finanszírozáshoz.
A Tüdôgondozó Intézet épületének
akadálymentesítése:
A Fogyatékosok Esélye Közalapítvány
pályázatán 3.000.000 forint összeget
nyert Celldömölk Város Önkormányzata középületek akadálymentesítésének támogatására, amelyet a tüdôgondozó intézet épületének akadálymentesítésére használt fel.
Az egészségügyi ellátás kapcsán fontos kiemelnünk, hogy hosszú idô után
ismét két gyermekorvos dolgozik
Celldömölkön.
Folytatás a következô oldalon
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2. Oktatás és kultúra
A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
és Könyvtár felújítása:
Celldömölk a kemenesaljai kistérség
kulturális központja. A kor színvonalának megfelelô, minden igényt
kielégítô mûvelôdési központ kialakítására a 412.390.000 forintos címzett
állami és 5.000.000 CÉDE-támogatásnak köszönhetôen van lehetôségünk.
A szemünk elôtt zajló rekonstrukció –
amelynek összköltsége 472.000.000
forint – során a létesítmény kívül-belül megújul. A kulturális központ 2007
májusától várja ismét látogatóit.
A Koptik Odó utcai óvoda felújítása:
Nagyvonalú vállalkozói felajánlásoknak köszönhetôen 10.000.000 forint
értékben megújulhatott a Koptik utcai óvoda épülete. Az óvoda
32.666.000 forint értékû bôvítése,
amelyet a Vas Megyei Területfejlesztési Tanács 24.077.867 forint összeggel támogatott jelenleg is tart, átadására 2006 ôszén kerül sor.
Evangélikus egyházi óvoda :
Celldömölk Város Önkormányzata
15.750.000 forintért, a piaci ár 50%-ért
értékesítette a tulajdonában lévô Koptik
utcai épületet. A csökkentett ár ellentételezéseként az evangélikus egyház
vállalta, hogy tíz éven keresztül, az eddigi egycsoportos helyett kétcsoportos
óvodát mûködtet az épületben.
Berzsenyi Dániel Gimnázium – konyhafelújítás:
A konyha EU-normáknak megfelelô
felújítására 2003-ban került sor
3.562.000 forint értékben.
A Gáyer Gyula Általános Iskola ebédlôjének homlokzat-felújítása:
A felújítás összértéke 7.852.000 forint, amelyhez 4.316.000 forint öszszegû támogatást biztosít a Vas Megyei Területfejlesztési Tanács.

3. Idôsellátás
Idôsgondozás – Idôsek
Klubja, Gondozóház:
Az önkormányzat képviselô-testületének
idôsgondozási koncepciója keretében került
kialakításra az idôsgondozási centrum a
Népjóléti
Szolgálat
Szalóky Sándor utcai
telephelyén. A létesítménykomplexum – az
idôsek klubja és a
gondozóház – átadása
2005 áprilisában történt meg. Az Idôsek Klubja 90 fô férôhelyre kapott engedélyt. Az EUelôírásoknak teljes mértékben megfelelô intézmény minôségileg új feltételeket teremtett az idôsgondozás
területén. A visszajelzések szerint az
idôsek rendkívül elégedettek az új intézménnyel. Az Idôsek Klubja kialakítása 9.000 000 forint támogatásban
részesült a Vas Megyei Területfejlesztési Tanács által, amely mellé önkormányzatunk 11 millió forint önrészt
vállalt fel.
A Gondozóház 24 fô férôhelyre kapott mûködési engedélyt. A Szalóky
Sándor utcai létesítmény korszerû,
emberbarát körülményeket biztosít a
gondozottak számára, felváltva az
eddig Alsóságon – csak 12 férôhellyel
– mûködô, rendkívül rossz állapotban
lévô intézményt. A létesítmény kialakítását a Belügyminisztérium 8.620.000
forinttal támogatta.
Az idôsgondozási centrum összesen
37.251.000 forintba került, amelynek
önrészéhez a Koptik Odó utcai volt
bölcsôde épületének értékesítésébôl
befolyt 15.750.000 összeget használtuk fel.
Szociális Otthon:
A növekvô igényeknek való megfelelés
érdekében a celldömölki Szociális Otthon két fô férôhellyel került bôvítésre.
4. Sport, tömegsport, játszótér-felújítás
Stadionrekonstrukció:
A CVSE stadion felújítása és bôvítése
10.000.000 forint értékben zajlik, ebbôl 6.000.000 forint pályázati támogatás.
Új atlétikapálya építése:
Az új labdarúgópálya építésekor megszûnt a régi, salakos futópálya. A
2003-ban átadott új atlétikapálya
100, illetve 200 méteres futópályából
és egy iker távolugró helybôl áll. Egyszerre alkalmas az iskolai és a szabad-

idôsport igények kielégítésére. (A beruházás összértéke 5.000.000 forint,
ebbôl 1.200.000 forint GYISM támogatás.)
Mûfüves labdarúgópálya:
A mûfüves labdarúgópálya építéséhez – a Bozsik-program keretében –
36.000.000 forint támogatást nyert
Celldömölk Város Önkormányzata,
amelyet 23.563.000 forint értékû társadalmi munkával és 9.643.075 forint
saját forrással egészített ki. (A beruházás összértéke: 69.206.075 forint.)
Az Ifjúság téri játszótér építése:
A 7.000.000 forint összköltségû, Ifjúság
téri játszótér kialakítását 2.310.000 forinttal támogatta a Vas Megyei Területfejlesztési Tanács, 1.000.000 forinttal a
Celldömölki Gyermekekért és Ifjúságért
Alapítvány. A játszótér kialakítása
3.690.000 forint összegû felajánlással
válhatott teljessé.
A kôvágóôrsi ifjúsági tábor felújítása:
Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlôségi Minisztérium –
„Belföldi szálláshelyek fejlesztése,
felújítása” pályázati kiírás keretében
Celldömölk város önkormányzata
9.500.000 forint összegû támogatást
nyert a Kôvágóôrsi ifjúsági tábor
felújításához. A beruházás összköltsége 12 677 825 forint volt.
Nagyrendezvények Celldömölkön:
A város vezetése törekedett arra,
hogy minden esztendôben több megyei vagy országos rendezvény kerüljön megrendezésre városunkban. Így
Celldömölkön tarthattuk a Vas megyei rendôrnapot, sportnapot, vasutasnapot, katasztrófavédelmi bemutatót, az Országos Torna Diákolimpiát,
a Magyarország – Olaszország nôi asztalitenisz válogatott mérkôzést, a Magyarország – Stájerország U20-as válogatott labdarúgó-mérkôzést. Új városi rendezvényként indult útjára a
rendkívül népszerû Vulkán Kupa.
Folytatás a következô oldalon
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IV. Ravatalozó építése és templomfelújítások
1. Ravatalozó építése
1990-tôl folyamatos óhajként fogalmazódott meg a ravatalozó építése.
Halottainktól való méltó búcsúzás
vált lehetôvé azzal, hogy 2005-ben,
halottak napján felavattuk a celldömölki temetôben lévô ravatalozót. Az
épületre a Vas Megyei Területfejlesztési Tanácstól 44.000.000 forintot
nyertünk pályázat útján, amelyet
25.100.000 forint önrész egészített ki.
2. Templomfelújítások
A kéttornyú katolikus kegytemplom rekonstrukciója mellett, területfejlesztési források bevonásával, megkezdôdhetett az alsósági
és izsákfai római katolikus és a
celldömölki református templomok
felújítása is.
A celldömölki református, illetve az
alsósági és az izsákfai római katolikus
templomok felújítására benyújtott
pályázatokat a Nyugat-dunántúli Re-

gionális Fejlesztési Tanács tagjaként
és a város polgármestereként is támogattam. E három templom együttesen közel 39.000.000 forint pályázati támogatásban részesült, és az

önrészekkel együtt közel 50.000.000
forint értékû felújítást sikerült megvalósítanunk. A katolikus kegytemplom elôtti téren, 2005 márciusában
Mária-szobrot avattunk.

V. Városrendezési terv, útfelújítások, kábeltelevízió

A Jókai utca és a Dobó Katalin utcák
megépítése
Az évtizedes ígéret valóra váltandó,
29.839.962 forint értékben elkezdôdtek a Jókai Mór és a Dobó Katalin utcák csapadékvíz-elvezetésének és
burkolat-megerôsítésének kivitelezési munkálatai.

forint támogatást nyert önkormányzatunk a Nyugat-dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács pályázatán. A beruházás összértéke 31 millió forint.
Filmforgatás a Ság hegyen
A Ság hegy krátere a magyar állam
tulajdona. Az illetékes minisztérium
és a hatóságok megadták az engedélyt a filmforgatáshoz, önkormányzatunk csak a felvonuláshoz szükséges területek használatát biztosította.
A 2005. évben zajló Eragon címû film
forgatása világszerte ismertté teheti
a Ság hegyet és Celldömölköt. A forgatás alatt, illetve a film bemutatása
után ide látogató kirándulók messzire
vihetik városunk hírét, s a Vulkán fürdô kiemelkedô látogatói létszáma is
részben a filmforgatás hírére Celldömölkre látogatóknak köszönhetô.
A filmet készítô társaság elkészített
egy a kráterhez vezetô utat (~10.000.000
forint értékben), megvalósult a Sikló
út felsô szakaszának aszfaltozása is,
3.600.000 forint értékben, továbbá a
filmstúdió 25.000.000 forintot fizetett
be a közterületek használatának ellentételezéseként önkormányzatunk
költségvetésébe.

A Csokonai, a Gyár, a Kisdobos és a Május 1. utcák felújítása
A Csokonai, a Gyár, a Kisdobos, és a
Május 1.utcák felújításához 14.000.000

A Sikló út alsó szakaszának felújítása
Elkészült a Sikló út buszfordulóig terjedô szakaszának felújítása 16.500.000
forint értékben.

Városrendezési Terv
A 24.000.000 forint összértékû városrendezési terv elkészítéséhez 10.000.000
forintos támogatást nyert önkormányzatunk a Vas Megyei Területfejlesztési Tanács pályázatán.
Részönkormányzatok mûködésének támogatása
A Belügyminisztérium 4.200.000 forinttal támogatta az alsósági, illetve
az izsákfai részönkormányzatok mûködését.
A Kossuth utca rekonstrukciós munkálatai
2005. évben a Vas Megyei Közútkezelô Kht. finanszírozásában megtörtént a Kossuth utca burkolatának
felújítása, amelynek értéke közel
10.000.000 forint.

Új buszöböl kialakítása a Ság hegy lábánál
Az Esélyegyenlôségi Kormányhivatal
1.500.000 forintos támogatásával új
buszmegálló épült a Ság hegy lábánál.
Celldömölk-Alsóság közötti, leszakadt
kerékpárút rekonstrukciója
A Magyar Közút Kht. Vas Megyei Igazgatóságával közösen 13.557.000 értében elkészített felújítás, a Vas Megyei Területfejlesztési Tanács vis
maior alapjából 7.603.632 forint támogatásban részesült. Így a helyreállításból mindössze 1,2 millió forint
terheli önkormányzatunk és 4,8 millió forint a Közútkezelô Kht. költségvetését. Az önkormányzat a lehetô
legalacsonyabb önrész vállalása mellett készíttette el a felújítást.
Járdaépítések
Járdaépítések történtek a Koptik Odó
utcában, a dömölki városrészen és
Izsákfán 7.500.000 forint értékben.
Kábeltelevíziós hálózat kiépítése Alsóságon és Izsákfán
A ciklus elején megfogalmazott ígéretnek megfelelôen kiépült a kábeltévé hálózat Alsóságon, illetve Izsákfán, amelynek kialakítását az önkormányzat 2.500.000 forinttal támogatta.
Folytatás a következô oldalon
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VI. Munkahelyteremtés
Wewalka – Osztrák cukrászüzem
A Wewalka Kft. celldömölki cukrászüzeme 2004 tavaszán 65 fôvel kezdte el a termelést. 2006. nyarára már
közel 240 fô dolgozik a cukrászüzemben. A foglalkoztatottak létszámának
növekedése folyamatos, rövidesen
elérheti a 350–400 fôt. A városveze-

tés segítségével az üzem 65.000.000
forint munkahelyteremtô támogatást
kapott a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztériumtól. Az üzem építése 1.500.000.000 forintba került.
Cell Modul Kft.
Hosszú, csôdközeli állapot után újra
termelô üzem, a városvezetés közbenjárásának köszönhetôen 80.000.000
forint támogatást kapott a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztériumtól.
König Kft.
A König Kft. új üzemcsarnok építését
tervezi, amely alapkövének letételére
szeptember hónapban kerülhet sor.
Alsósági Foglalkoztató
Alsóságon a volt kultúrház épületében 25 fô dolgozik. A megváltozott
munkaképességû emberek számára
munkahelyet biztosító Alsósági Foglalkoztató kapacitása bôvíthetô.
Gyógyító Munka Kft.
2004 tavaszán új foglalkoztató nyílt

VII. Intézményszerkezet
1. Óvodai ellátás – Celldömölki Városi
Óvoda
A csökkenô gyermeklétszám – demográfiai hullámvölgy – indokolta a
celldömölki óvodai szerkezet átalakítását. A Vörösmarty utcai és az alsósági óvoda a Koptik Odó utcai óvoda
tagóvodájaként folytatja munkáját.
2. Idôsgondozás – Népjóléti Szolgálat
A racionálisabb feladatellátás és a
gondozásra szorulók folyamatosan
növekvô létszáma indokolta a népjó-

VIII. Egyéb
1. Használtcikk-piac
A használtcikk-piac – magántôke bevonásával – új helyen, a Horváth Elek
utca végén került kialakításra. Az új

IX. Összegzés
Hiszem, hogy a sikerek eléréséhez
bátorság és sok munka szükségeltetik. Ennek jegyében dolgoztam e
négy esztendôben. Az eredményeket
csapatmunkával, széles körû összefogással értük el.
A felsorolásból és a számadatokból
egyértelmûen kiderül, hogy egy rendkívül sikeres ciklust tudhatunk magunk mögött.
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léti szolgáltatások és az idôsgondozás területén végrehajtott átalakításokat. A változtatáskor a képviselôtestület a gazdaságilag hatékonyabb
mûködtetés mellett az ellátás színvonalának megôrzését tûzte ki célul.
3. Oktatás
A városvezetés – 2002-ben – egyik fô
feladatának tekintette az iskolavárosi
jelleg további erôsítését.
A ciklus egyik jelentôs eredménye a
három önkormányzati fenntartású ál-

Celldömölkön, a Városgondnokság
épületében, amely 25 megváltozott
munkaképességû ember számára
biztosít munkát.
SZIRE Kft. (volt Ruházati Ktsz.)
Az elmúlt idôszakban bezárás fenyegetette az üzemet, de a városvezetés
közvetítésével a cég vezetése tartós
együttmûködést kötött egy francia
partnerrel (FIM).
Közmunka-program
A program keretében elnyert 5,216
millió forint támogatási összeg segítségével sikerült 25 fô közmunkást
foglalkoztatni 6 hónapon át.
Foglalkoztatási Paktum
A paktum keretében, pályázati források segítségével – szakemberek bevonásával – folyamatosan történik a
munkáltatói igények és munkavállalói elvárások felmérése, a szakképzési struktúrának a valós igényekhez
történô igazítása, a munkanélküliség
csökkentése érdekében.
talános iskola intézményi önállóságának megôrzése.
A városvezetés megtartotta azon ígéretét, hogy a két középiskolát továbbra is a celldömölki önkormányzat fenntartásában mûködteti.
4. Közmûvelôdés, kultúra
A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
és a Kresznerics Ferenc Könyvtár
összevonását a feladatok racionálisabb ellátása indokolta, amely intézmény így – a megújuló épület falai
között – még hatékonyabban mûködhet.

használtcikk-piac 2005 augusztusától
kulturált körülmények között, a szakhatósági elôírásoknak megfelelôen
mûködik. Kialakítása teljes egészében magántôke bevonásával valósult
meg.

2. Új kutyatelep kialakítása
2005 augusztusában került átadásra
az új celldömölki kutyatelep, amelynek kialakítását a celldömölki önkormányzat 100 000 forinttal támogatta.

Sikerült komoly, évtizedekre elôremutató beruházásokat megvalósítanunk,
és ami talán még fontosabb, több hasonló nagyságrendû fejlesztést elindítanunk, s a megvalósításukhoz szükséges forrásokat elôteremteni.

városvezetés munkáját az elmúlt
négy esztendôben.
Külön köszönöm a képviselô-testület
minden tagjának, hogy a vitáink mindig érdemi – pártpolitikától és személyeskedéstôl mentes – viták voltak,
amelyek minden esetben Celldömölk
elôrejutását, fejlôdését szolgálták.

Szeretném megköszönni mindenkinek, aki a bizottsági üléseken, a testületi üléseken vagy a települése fejlôdését kívánó állampolgárként jó
tanácsával segítette munkámat és a

Fehér László
polgármester
Celldömölk, 2006. augusztus 18.

» H Á T T É R

Búcsújárás – Idegenforgalom
Különbözô megnyilatkozásokban hallunk elképzeléseket az idegenforgalmunk fejlesztésének lehetôségeirôl,
elképzelésekrôl. Szerepet szánnak a
vallási turizmusnak is, fontos tényezô
lehet az apátsági épület újbóli
hitéleti szerepe, mint ahogy volt évszázadokon keresztül.
A búcsújárás fô céljai: vezeklés, hálaadás, kérés bajokból való gyógyulásra, a közösségi élmény utáni vágy, kiszakadás a mindennapokból. Mindenképpen tömegeket megnyerô,
összefogó, itt egy vagy két napot eltöltô, városunkkal ismerkedô, hírét
keltô hagyományápolásról van szó.
Támogatni kell.
A búcsújárás több évszázados múltra
nyúlik vissza, a török támadások elôl
Dénesdre menekített, most is ott ôrzött Mária-szobor tisztelete utal a búcsújárásra. Ezt követôen, találóan
„élô halott” korszaknak nevezett idôszak után az újabb kori fellendítés
Lancsics Bonifác nevéhez fûzôdik. Ôt
a pannonhalmi fôapát a fejlôdésül
szolgáló alapok rendbetételére küldi
Dömölkre. A rábízott kettôs feladatot,
12 évi mûködése során (1725–1737)
elôször a gazdaságot igyekezett talpra állítani, sikerrel. A hitélet erôsítése
már nehezebb feladatnak bizonyult,
mivel Kemenesalja népe a reformáció hatására protestáns lett. Királyi
rendelet segítségével – ha nehezen is –,
de sikerült túlsúlyt szerezni. Az ellenreformáció küzdelmes, harcos idôszakáról van szó. Ezt követôen a régi búcsújárás újraélesztése már nem jelentett komolyabb gondot. Ismét tömegek jöttek a búcsúra, elôször a
környezô falvakból, majd távolabbról
is. Lancsics még a pannonhalmi évek
alatt a fôapát megbízásából magyar
nyelven megírta a bencések történetét. A búcsújárás tehát nem volt ismeretlen elôtte, így a dömölki Máriakultusz sem. A megújulás tehát elkezdôdött. Halála után a kiteljesedés
már a városalapító Koptik Odó nevéhez fûzôdik.
Lancsicshoz a már említett gazdasági,
hitéleti munkálkodásán kívül még
egy idegenforgalmi szempontból érdekes elem kapcsolódik. Neki tulajdonítják a „Boldogasszony Anyánk”
kezdetû, eredetileg népénekként ismert, máig egyik legnépszerûbb egyházi éneket. Noha a szerzôségrôl viták folytak, a végkövetkeztetés Lancsics

Bonifác szerzôségét erôsíti meg. Az
viszont kétségtelen, hogy Lancsics itt
halt meg, hamvai a romtemplom körül pihennek. Egyszer talán lesznek
ott olyan körülmények, hogy ott is
felhangozhat a Boldogasszony kezdetû ének.
A Koptik apát által kiteljesítetett búcsújárás napjainkig tart. Érdekes nép
vagyunk: ha valamit tiltanak, mint
nem is olyan régen, tömegek érkeztek, ha szabadon jöhetnek, erôt vesz
a kényelmesség, befelé fordulás. A
plébánia évenként kiadja a fogadalmi búcsúsok naptárát, mely jelzi,
honnan és mikor érkeznek zarándokok. A térképen szereplô legtávolabbi helyet, Székesfehérvárt választottam most ki, és igyekeztem utánanézni, mi indokolta a hosszú zarándokutat. Érdekes lehet, hogy Székesfehérvár alsó városrészén lakók a Somogy megyei Andocsra, a felsô városiak pedig Cellbe zarándokoltak május 10-e körüli idôpontban.
A búcsújárást az 1700-as évek nagy
sáskajárás ismétlôdése ellen szervezték, minden család köteles volt egy
fôt indítani. A búcsújárás általában
kettô-három-hat napig tartott, a székesfehérvári út hatnapos volt. Maga
az elôkészület is több hetet vett
igénybe. Húsvétkor választották meg
a zarándokút elöljáróit: vezetôt, zászlóvivôket és az énekeseket. A világi
vezetô, miután pap nem volt velük,
szabta meg az énekek, imádságok
sorrendjét, ügyelt mindenre. Az útra
való élelmet és egyéb kellékeket zsákokba, szûrtarisznyákba rakták, és az
úgynevezett ponyvás „bugyroskocsi”
szállította, ezért a kocsisok „bugyorpénzt” kaptak, amit idejövet, a gyóni
erdei pihenônél kellett megfizetni.
A fiúk 13–14, a lányok 15–16 éves koruktól vehettek részt a menetben. Elsô alkalommal búcsúi keresztapát,
keresztanyát választottak. A nagy
menetben elöl haladtak az idôs férfiak, ôket a legények, leányok, majd
az asszonyok csoportja követte. Az
egyes csoportoknak külön zászlói voltak. A lányok-asszonyok zöld színû
zászlóját is felváltva vitték, de falvakban vagy kegyhelyeken áthaladva
mindig olyan fiatalasszony vitte, akinek farsangkor volt az esküvôje. A
hatnapos út során Bodajkon,
Szapáron, Nagygyirmóton, Celldömölkön volt éjszakai szállás. Faluhe-

búcsúsok egy korábbi mária-búcsú alkalmából

lyeken általában pajtákban pihentek,
Cellben vendéglôkben, fôként családoknál kaptak szállást. Általában öt
órakor keltek, ettek egy keveset, ezt
nevezték „bagófrüstöknek”. Pihenést
reggelikor, délben, uzsonnakor és vacsora után tartottak. Útközben a temetôknél, kereszteknél mindig megálltak, énekeltek és imádkoztak. Vendéglôkbe a férfiak csak kegyhelyeken térhettek be egy kis italra. Feljegyezték, hogy voltak olyanok, akik a
hat nap alatt csak kenyeret és vizet
fogyasztottak.
Cellhez közeledve, amikor elôször látták meg a templom tornyát, megállt a
menet, letérdeltek és megcsókolták a
földet. A kereszthez érve szintén megálltak, azt megkerülték, és a „Mennyországnak királynéja” kezdetû éneket
énekelték. Mielôtt tovább haladtak
volna, a vezetô hírvivôket küldött az
érkezésrôl, és felhívást intézett a zarándokokhoz, hogyha eddig valami
miatt nehezteltek egymásra, akkor a
közösség elôtt nyújtsanak kezet, nehogy haraggal érkezzenek a szent
helyre.
A lányok fejükre koszorút tettek, kezükben gyertyával vonultak a közben
fogadóként érkezô plébános és ministránsok vezetésével, harangzúgás,
éneklés közepette a templomhoz. Azt
balról jobbra megkerülték, ezután tértek be templomba, térden csúszva
kerülték meg az oltárt, és örültek a
megérkezésnek. Olvasóinkra bízom
annak a lelkierônek a megítélését,
amely a hosszú zarándokúton ide és
vissza vezette a híveket.
Székesfehérvárról az utolsó gyalogos
zarándoklat 1943-ban volt. Idôvel az
egykori búcsújáró szokások átalakultak,
lerövidültek, vonaton és buszon azonban ma is érkeznek fehérvári búcsúsok.
»KÁLDOS GYULA
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A gyógyvízre alapozzák a jövôt
Alsó- és Felsômesteri összevonásával
1935-ben jött létre Mesteri község. A
településen ma is jelentôs szôlômûvelés folyik, mivel a Ság hegy egy része ma is Mesterihez tartozik. 1968tól mûködik a 47 Celsius-fokos hévízre alapozott, mozgásszervi megbetegedések kezelésére ajánlott termálfürdôje. 1292-ben említik elôször a
települést Mestur néven. A község a
14. század vége felé kettévált. A török idôkben mindkét rész többször is
hódolt. 1646-ban, Köcsk elpusztításkor Felsômesteribôl 12 lakos került
rabságba. Mesteri jelenlegi, szintén
mozgalmas mindennapjairól Csirkovics Gyula polgármester beszélt az
olvasóknak.
– Idôközi választáson, 1996-ban a lakosság felkérésére lettem a község
polgármestere. Az elôzô vezetés nagyon sok tennivalót hagyott maga
után, olyan beruházásokat indított el,
amelyek pénzügyileg nem voltak
megalapozottak. Ezeket a beruházásokat az önkormányzat leállította. Az
elvégzett mûszaki vizsgálatok nagy
hiányosságokat tártak fel. Kénytelenek voltunk a kivitelezôvel szemben
polgári peres eljárást kezdeményezni, ez a per másodfokon most is tart.
Tehát ezek a dolgok vezettek végül is
el az idôközi választás szükségességéhez. A fennálló nehéz erkölcsi és
anyagi helyzetbôl kellett indulnunk
1997-tôl. Az „újrakezdés” fôbb tennivalóit is meghatároztuk. Ezek közül
elsô helyen volt a fürdô és ezen keresztül a község fejlesztése, tulajdonképpen ez az irányvonal folyamatosan érvényes most is. Semmiképpen

csirkovics gyula polgármester

nem elhanyagolható tényezô, hogy
az idegenforgalmi adó az állami segítséggel együtt éves szinten közel
hárommillió forintot, vagyis a költségvetésünk majdnem egynyolcadát
teszi ki. A fürdô az önkormányzat tulajdonában, de a Büki Gyógyfürdô Rt.
szakembereinek üzemeltetésével
mûködik. Jó munkakapcsolat alakult
ki köztünk, reméljük, hogy ez mindenki hasznára válik. Pályázati pénzbôl, amely tízmillió forintos önerô
mellett több mint 50 milliós beruházás volt, az elmúlt tíz évben megépítettük a vízforgatót, korszerûsítettük
a bejárati épületet, illetve kialakítottunk egy minden igénynek megfelelô éttermet. Jelenleg a gyógyvízzé
minôsítés végsô fázisa folyik, úgy néz
ki, hogy a pozitív eredményeket pár
héten belül meg is kaphatjuk.

Nándorfehérvárra emlékeztek
Nagysimonyiban hosszú idô óta nagy hagyománya van a nándorfehérvári diadal évfordulóján megrendezett ünnepségnek. Ez évben is megemlékezést tartottak az 550. évforduló alkalmából. A megható és egyben felemelô hangulatú rendezvény ünnepi szentmisével kezdôdött a nagysimonyi római katolikus templomban. Köszöntôt Szlama József polgármester mondott, majd dr. Holló József Ferenc altábornagy, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum fôigazgatója tartott
ünnepi beszédet. A mise után az ünneplô közönség átvonult a kultúrház elôtti térre, ahol a hadvezér Hunyadi János tiszteletére készített emlékmûvet avatták fel. A faragott szobrot dr. Holló József
Ferenc leplezte le, majd Márton István kanonok plébános szentelte fel. A színvonalas ünnepi mûsorban a Dugovics Titusz Általános Iskola diákjai is tanárai, valamint a korhû zenét játszó celldömölki
Ómuzsika együttes léptek fel. Végül az önkormányzat új konyháját és éttermét Markó Péter, a Vas
Megyei Közgyûlés elnöke avatta fel.
»T.M.T.

A másik nagy beruházásunk a közmûhálózat bôvítése, úgymint a csatornavíz-elvezetés és szennyvíztisztítás, Kemeneskápolna, Vásárosmiske, Sitke és
Nagysimonyi községekkel közösen. A
teljes engedélyes tervek elkészültek.
Azok az uniós pályázatok, amelyek a
forrást biztosítanák a megvalósításhoz, sajnos csak 2007-ben fognak
megjelenni. A kivitelezés összehangolása Nagysimonyi gesztorságával történik. Harmadik tervünk egy magántôkés beruházás, amelyben egy budapesti cég képviselteti magát, mégpedig egy gyógyfürdô-centrum kialakításának a terveivel. Az önkormányzat
ebben az esetben csupán a gyógyvíz
eladásával járulna hozzá a kivitelezéshez. Mesteri településrendezési terve
is elkészült. Ez megteremti az elôbbi
beruházás kereteit, és jövôképünket is
érzékelteti. Így legfontosabb feladatunk a jövôre nézve a csatornahálózat
kiépítése lesz.
Csirkovics Gyula elmondta, hogy a településnek jelenleg 280 lakosa van.
Megfigyelhetô az elöregedés. Intézményei nincsenek a településnek, de
Celldömölkkel, Nagysimonyival és
Egyházashetyével közös intézményfenntartói társulásban van. Orvosi ellátást Celldömölkön kaphatnak a lakosok. Kistérségi szinten új, az ügyeleti
ellátási formában is részt vesznek. A
munkanélküliség nem jellemzô a falura. Amint már említettük, az önkormányzatnak is van zárt területe a Ság
hegyen. A hegyi utak karbantartására
fordított összeg éves átlagban 180
ezer forint, az onnan származó kommunális adó bevétel pedig 120 ezer
forintot tesz ki. A nagyobb tervek mellett természetesen kisebb beruházásokra is van igény. A Bárdossy-féle
kastélypark rekultivációja folyamatban
van. A polgármesteri hivatali épület
közel 100 éves, megérett a felújításra.
A kábeltévé kiépítése igény hiányában
nem történt meg. A község kultúrházában található a könyvtár. Klubszoba
és egy konditerem fogadja a fiatalokat
a volt iskola épületében. Sportcsapata
nincs a községnek, de kispályás fociés asztalitenisz-versenyeket idônként
szerveznek. Augusztus elsô szombatján pedig labdarúgó-tornával és fôzôversennyel egybekötött falunapon
várták a Mesteriben élôket.
»TAKÁCS M. TÜNDE

14

»
Megkérdeztük
» válaszoltak

O L V A S Ó I

O L D A L

Szokott vért adni?

»kérdez: vass veronika

»fotó: tulok gabriella

Némethné
Varga Virág

Én már elég régen adtam vért.
Ez azért van így, mert szültem,
szoptattam, aztán meg a gyerekek kicsik voltak, akkor nem
mentem vért adni. Jó lenne újra adni. Ha alkalom lesz rá,
meg is teszem. A munkahelyemen is szoktak véradást szervezni egy évben egyszer. A
szülések elôtt szívesen adtam
vért. A férjem rendszeresen,
minden évben ad. Azért jó dolog vért adni, mert sokaknak
szüksége van rá. Sohasem lehet tudni, egyszer majd hátha
nekünk is szükségünk lesz a
vérre, és akkor majd mi is kapunk.

Farkasné
Zsámboki Csilla

Rendszeres véradó voltam,
amíg az óvodában dolgoztam.
Utána egy betegség miatt néhány évet kihagytam, nem adtam vért. Most már újra adok.
Soron kívül is be szoktak hívni
véradásra. Szerintem ez alapvetô dolog. Adok, mert az én
családomban, környezetemben is elôfordulhat, hogy valakinek kell majd sürgôsen vér.
Szoktam másoknak is szólni,
hogy menjenek el vért adni.
Amikor elôször adtam vért, akkor magamtól mentem, meg
talán a munkahelyem is adott
egy kis lökést. Szerintem nagyon fontos.

» Egészségügyi SZOLGÁLAT
Szeptemberi központi orvosi ügyelet (Csontváry Patika, Telefon: 95/423-742

1. péntek
Dr. Kovács Zoltán
Karádi Ferencné
2. szombat
Dr. Pánykó Magdolna
Horváth Katalin
3. vasárnap
Dr. Mesterházy Gábor
Tompa Kálmánné
4. hétfô
Dr. Gájer Tatjána
Karádi Ferencné
5. kedd
Dr. Kovács Zoltán
Horváth Katalin
6. szerda
Dr. Mesterházy Gábor
Vida Leventéné
7. csütörtök
Dr. Pánykó Magdolna
Karádi Ferencné
8. péntek
Dr. Kassas M. Khaled
Horváth Katalin
9. szombat
Dr. Márton Katalin
Vida Leventéné
10. vasárnap
Dr. Kovács Zoltán
Karádi Ferencné
11. hétfô
Dr. Gájer Tatjána
Horváth Katalin
12. kedd
Dr. Kassas M. Khaled
Tompa Kálmánné
13. szerda
Dr. Nagy Ildikó
Karádi Ferencné
14. csütörtök
Dr. Pánykó Magdolna
Horváth Katalin
15. péntek
Dr. Kassas M. Khaled
Tompa Kálmánné
16. szombat
Dr. Nagy Ildikó
Karádi Ferencné
17. vasárnap
Dr. Gájer Tatjána
Horváth Katalin
18. hétfô
Dr. Kovács Larisza
Vida Leventéné
19. kedd
Dr. Kovács Zoltán
Karádi Ferencné
20. szerda
Dr. Nagy Ildikó
Horváth Katalin
21. csütörtök
Dr. Pánykó Magdolna
Vida Leventéné
22. péntek
Dr. Kassas M. Khaled
Karádi Ferencné
23. szombat
Dr. Pánykó Magdolna
Horváth Katalin
24. vasárnap
Dr. Kovács Zoltán
Vida Leventéné
25. hétfô
Dr. Gájer Tatjána
Karádi Ferencné
26. kedd
Dr. Palatka János
Horváth Katalin
27. szerda
Dr. Kovács Larisza
Tompa Kálmánné
28. csütörtök
Dr. Pánykó Magdolna
Karádi Ferencné
29. péntek
Dr. Kassas M. Khaled
Horváth Katalin
30. szombat
Dr. Mesterházy Gábor
Tompa Kálmánné
(Szombaton és vasárnap 8–20 óráig, illetve 20–8 óráig felváltva adnak ügyeletet az orvosok.)

Lampért
Sándorné

Sajnos én nem szoktam elmenni vért adni. Ennek az az
oka, hogy nem adhatok, mert
magas a vérnyomásom. Ezt
már régóta tudom, ezért nem
megyek. A családomból azonban van olyan, aki tud menni.
A nagyobbik fiam ad vért. Amikor katona volt, a katonaságnál
adott, azóta pedig ugyanígy
tesz. Azért tartom nagyon fontos dolognak a véradást, mert
a vér sok esetben életet mentett és menthet. Nagyon sok
embernek szüksége van rá,
hogy kapjon vért. Tudom, milyen fontos, mert én is kaptam
már vért a szülés után.

Nemes
Attila

Én sajnos nem adtam, nem
adok vért, mert rosszul vagyok
tôle. Csupán a vér látványától.
Már gyerekkoromban sem bírtam a látványát, és ez azóta
sem változott. Igaz, még nem
is próbáltam a véradást, de
vérvételre el szoktam járni.
Most már oda sem járok. A családomból más sem ad vért.
Természetesen, ha úgy adódna, hogy a családomból, környezetembôl valakinek sürgôsen szüksége lenne vérre, akkor legyôzném a rosszullétemet. Az is elôfordulhatna azonban, hogy elôtte engem kellene elaltatni.

Kihelyezett ügyfélfogadás
A Vas Megyei Igazságügyi Hivatal (Szombathely, Széll K. u. 54. tel:
94/512-620) rendszeres jelleggel minden hónap elsô csütörtökön kihelyezett ügyfélfogadást tart Celldömölkön.
Az ügyfélfogadás helye: Celldömölk, Dózsa György u. 18.
Az ügyfélfogadás ideje: 2006. szeptember 7. (csütörtök).
9.00–11.00 jogi segítségnyújtó szolgálat: jogi problémák megoldásában
tájékoztatás és felvilágosítás, a szociálisan rászorulók részére ügyvéd
közremûködésének biztosítása.
11.00–13.00 áldozatsegítô szolgálat: bûncselekmény következtében
anyagi-testi-lelki sérelmet elszenvedôknek anyagi, jogi és érdekérvényesítési segítségnyújtás.
Az életüktôl és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlására jogosultak a meghosszabbított határidô szerint 2006. december
31-éig ismételten benyújthatják személyi kárpótlási igényüket az Igazságügyi Hivatalhoz. Adatlapok az ügyfélfogadás idején a helyszínen átvehetôk!

Kampánynyitó rendezvény
Fehér László, az MSZP és a Cselekvô Összefogás polgármesterjelöltje
várja önöket szeptember 1-jén az alsósági sportcsarnok elôtti téren. A
16 és 18 óra között családi napon a gyerekek ingyen játszhatnak az
ugrálóvárban és a kisvonattal, a felnôtteket borkóstolóra hívják, Radányi Károly élô zenés mûsort ad. 18 órától bemutatják az egyéni képviselôjelölteket, ismertetik a Cselekvô Összefogás programját. Ezután a Fásy
Mulató sztárjai kétórás mûsorral szórakoztatják a közönséget. Rossz idô
esetén a 16-18 óra közötti programok elmaradnak, de a sportcsarnokban a kampánynyitó és a Fásy Mulató rendezvényeit megtartják.

az ügyeleti rendben a változtatás jogát fenntartják.
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Európa-bajnoki 4. helyezett
A 15. Veterán (Senior) Európa-bajnokságon, Poznanban harmincnyolc
ország több mint négyezer atlétája
állt rajthoz. Magyarországot ötvenen
képviselték, közülük hat Vas megyei
kötôdésû sportoló. A celldömölki tízpróbázó Márczi Gyôzô a Sárvári Kinizsi versenyzôjeként vágott neki a
megmérettetésnek, és a nagyon
elôkelô negyedik helyen végzett.
A 40–45 évesek kétnapos tízpróba versenyére komoly felkészülés után érkezett
Márczi Gyôzô. A versenyzést tavaly kezdte
újra, de ekkor még nem nemzetközi szinten. Tavaly az országos bajnokságon három számban gyôzött. A fedett pályás magyar bajnokságon négy számban diadalmaskodott, míg a fedett pályás világbajnokságon nyolcadik lett rúdugrásban. A

szabadtéri országos
bajnokságon már hét
számban indult, négy
gyôzelmet szerzett. A
poznani Európa-bajnokságra céltudatosan készült. A hajrában már heti 5–6
edzéssel. Igyekezett
a tíz versenyszámra egyformán készülni,
felváltva, napokra lebontva. Sajnos a rúdugrást csak Budapesten tudta gyakorolni,
több számot Szombathelyen, így három
helyszín között ingázott. Természetesen az
ô csoportjában induló másik 12 versenyzô
nem ilyen feltételek között készült. A
kiutazás elôtt úgy gondolta, hogy jó lenne
az elsô hatban végezni. A dobogóról – ahova német, lengyel és holland versenyzô
állhatott fel – mindössze nyolc (!) ponttal

maradt le. Utólag már úgy gondolja, talán
az elsô nap bátrabb lehetett volna néhány
számban. Nagyon elégedett a rúdugrás
teljesítményével, hiszen kölcsön rúddal
versenyzett. A saját rúdja ugyanis eltörött
a verseny elôtt. Véleménye szerint a gerelyhajítás és a diszkoszvetés sikerülhetett
volna jobban is. Ám így is öt számban ért
el egyéni csúcsot, illetve a megszerzett
5432 pont is a legjobbja.
Márczi Gyôzô az Európa-bajnokság után
még egy levezetô versenyen vett rész augusztusban, Budapesten. A jövô évi versenynaptára még kérdéses. 2007-ben rendezik a fedett pályás veterán Európa-bajnokságot. Sajnos nagyon messze, Helsinkiben. Az elérhetôbb cél a szabadtéri világbajnokság Olaszországban, amely jövô év
szeptemberében lesz.
»VASS VERA

III. Vulkán Futball Fesztivál
Hét korcsoportban (négy ifjúsági, egy felnôtt, egy öregfiúk és egy nôi) összesen 52
csapat rúgta a labdát 136 mérkôzésen augusztus 10–15-ig Celldömölkön, a CVSE
sporttelepén megrendezett III. Vulkán Futball Fesztiválon. A rendezvény fôvédnöke
dr. Varga Zoltán, a Vas Megyei Sportigazgatóság igazgatója volt, védnöke Fehér László, Celldömölk polgármestere. A torna ideje alatt a mérkôzéseken túl számos sportprogram szórakoztatta a kilátogató közönséget. Augusztus 10-én a mûfüves pályán,
barátságos mérkôzésen lépett pályára a
megyei orvosválogatott és a celldömölki
öregfiúk, valamint bemutatkozó mérkôzést
játszottak a celldömölki 50 év felettiek.
Pénteken, a megnyitó ünnepséget követôen az Eötvös Loránd Általános Iskola kötélugró csoportja lépett fel. Szombaton és
vasárnap vízihoki bemutatót tartott a Pécsrôl érkezett Piranha SE a Vulkán fürdôben.
Vasárnap megrendezésre került az I. Celldömölki Nyílt Ultibajnokság, valamint felléptek az Energy Dabaston Mûvészeti Alapiskola show-táncosai és a Rocky Dilly ARRC
Egyesület táncosai.
A korcsoportok összecsapásait pénteken a
felnôtt férfiak kezdték meg, majd szombat
reggeltôl hétfô estig a többi korcsoportban
is folyamatosan pattogott a labda a CVSE
sportlétesítmény pályáin. A korcsoportok
gyôztesei sportfelszerelést, Vulkán Futball
Fesztivál 2006 serleget, érmet és oklevelet
vehettek a kategóriák névadó szponzorai16

nak képviselôitôl. Különdíjban részesült
minden korcsoport gólkirálya, legtechnikásabb játékosa és legjobb kapusa is.
A III. Vulkán Futball Fesztivál végeredménye
„A” kategória (1996. január 1. után születettek)
A Kemenesi Tej Kupáért: I. FC Keszthely, II. Lurkó FC, III. Szentgotthárdi
VSE…V. Celldömölk.
Gólkirály: Soós Bence, Szentgotthárdi
VSE, 11 góllal. Legtechnikásabb játékos: Jancsó András, Lurkó FC. Legjobb
kapus: Soós Attila, Szentgotthárdi VSE.
„B” kategória (1994. január 1. után születettek)
A Mávépcell Kupáért: I. Haladás VSE,
II. Erdôszentgyörgy, III. Celldömölk.
Gólkirály: Németh Ádám, Marcali VSE, 9
góllal. legtechnikásabb játékos: Baldauf
Konrád, Pápai ELC. Legjobb kapus: Szakály Dávid, Kék Sünik ULC, Körmend.
„C” kategória (1992. január 1. után születettek)
A Legea Kupáért: I. Pápai ELC, II. Szent
István Szakközépiskola, Budapest, III.
Haladás VSE, IV. Celldömölk.
Gólkirály: Skriba Máté, Haladás VSE, 9
góllal. Legtechnikásabb játékos: Gergó Péter, Haladás VSE. Legjobb kapus:
Muhari Gergô, Szent István Szakközépiskola, Budapest.
„D” kategória (1990. január 1. után születettek)

A K&H Biztosító Kupáért: I. Szent István Szakközépiskola, Budapest I. csapat, II. CVSE, III. TIAC Honvéd Tapolca.
Gólkirály: Barkóczi Márkó, Szent István Szakközépiskola, Budapest I. csapat, 4 góllal. Legtechnikásabb játékos: Dávid Richárd, Szent István Szakközépiskola, Budapest I. csapat. Legjobb kapus: Bakos Dávid, TIAC Honvéd Tapolca.
„E” kategória (felnôtt férfi)
A Borsodi Sör Kupáért: I. NNC Frogs, II.
Selejt FC, III. Kemenesi Tej.
Gólkirály: Szakállas Gábor, NNC Frogs
és Kaisinger András, Taravis 13-13
góllal. Legtechnikásabb játékos: Gróf
Jácint, Sopronig-Mászok. Legjobb kapus: Peltzer Vilmos, NNC Frogs.
„F” kategória (öregfiúk)
A Raiffeisen Bank Kupáért: I. Vendéglátó
Pápa, II. Csütörtök, III. Concordia Transz.
Gólkirály: Bakos Zoltán, Vendéglátó Pápa és Somogyi József, Concordia Transz
7-7 góllal. Legtechnikásabb játékos:
Csákvári Zsolt, Csütörtök. Legjobb kapus: Csékely Zsolt, Vendéglátó Pápa.
„G” kategória (nôk)
Az OTP Bank Kupáért: I. Veszprém, II.
Alsósági Tigrisek, III. Kenyeri.
Gólkirály: Nagy Hedvig, Veszprém, 6
góllal. Legtechnikásabb játékos: Nagy
Hedvig, Veszprém. Legjobb kapus:
Nagy Katalin, Alsósági Tigrisek.
»V.V.

»
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Továbbra is nyeretlenül
Celldömölki VSE-Mávépcell – BFC Siófok
1-2 (0-1)
Celldömölk, 400 nézô. NB II-es labdarúgó-mérkôzés. Vezette: Erdôs J. (Butkai, Schuszter).
CELLDÖMÖLK: Szép – Sallér, Lakatos,
BALOGH, HUDÁK – Zsömlye (Németh A.
67.p.), Palkovics, Gombos, Tóbiás – Németh J. (Fonnyadt, szünetben), Szalay.
Vezetôedzô: Szentgyörgyi József.
SIÓFOK: Hegedûs – Miklósvári, Sütô, Forgács, Köntös – Tereánszki-Tóth (Horváth,
61. p.), Eugene, Kecskés, MELCZER –
LADÓCZKI (Kozmor, 76. p.), SIPOS
(Telegdi, 87. p.) Vezetôedzô: Botos Antal.
A mérkôzés elején két kimaradt helyzet után a 24. percben a vendégek
szereztek vezetést, és 2-0 helyett 0-1gyel tértek a csapatok pihenôre. Mindkét kimaradt hazai helyzet Németh József nevéhez köthetô. A 3. percben
Tóbiás kapu elé belôtt labdáját sarokkal perdítette kapura, s a labda a jobb
kapufa mellett centikkel hagyta el a
játékteret. A 17. percben viszont Köntös indította egy gyengére sikerült hazaadással a csatárt, aki egyedül mehetett kapura, de százszázalékos helyzetben elpuskázta a nagy lehetôséget.
Ezt követôen a 24. percben jött a hidegzuhany. Tóbiás ügyetlenkedése
után Ladóczki indult meg a jobb oldalon, és magasan a túl oldalra rúgta át
a labdát, ahol Melczer 14 méterre a
kaputól, senkitôl sem zavarva kapásból lôtt, s a labda a jobb belsô kapufáról a hálóban kötött ki. (0-1). A második félidôt jobban kezdte a hazai
együttes. A 56. percben Fonnyadt
visszapasszolt Szalay elé, aki lövés helyett becselezte magát a 16-oson belülre, miközben akasztották. A megítélt 11-est Tóbiás a jobb sarokba rúgta. (1-1). Öt perccel késôbb a vendégek elôtt nyílt lehetôség, de Sipos kinb ii nyugati csoport
1. Dunaújváros
3
2. Haladás
3
3. Barcs
3
4. Pápa
3
5. Gyirmót
3
6. Hévíz
3
7. Integrál DAC
3
8. Siófok
3
9. Felcsút
3
10. Soroksár
3
11. Mosonmagyaróvár 3
12. Kaposvölgye
3
13. Budaörs
3
14. BKV Elôre
3
15. Celldömölk
3
16. Balatonlelle
3

3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
–
–
–
–

–
–
–
1
–
1
1
1
1
–
–
–
2
1
–
–

–
–
–
–
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
3
3

11
9
8
4
5
4
8
7
4
3
4
3
4
6
1
2

-

2
2
2
1
3
3
8
7
5
4
6
5
8
11
7
10

9
9
9
7
6
4
4
4
4
3
3
3
2
1
0
0

hagyta. A 68. percben végleg eldôlt a
mérkôzés a vendég együttes javára.
Egy rosszra sikerült bal oldali felszabadítás átkerült a jobb oldalra, Zsömlye
megcsúszott, nem sikerült felszabadítania, Merczel résen volt, lekezelte a
labdát és a bal sarokba gurított. (1-2).
Gyenge játék után, fájó vereség hazai
környezetben.
Barcsi SC –Celldömölki VSE-Mávépcell 2-0
(1-0)
Barcs, 300 nézô. NB II-es labdarúgómérkôzés. Vezette: Tatai P. (Deutsch
Sz., Szalai Zs.).
BARCS: Kuczkó – Horváth Á., dr. MATUS, Pókos, Rácz – Kordé, Vass (Nikolics V. 63. p.), Horváth A. (Varga, 78.
p.), HORVÁTH P. – KOLLER, NIKOLICS N.
(Kresz, 81. p.). Edzô: id. Dárdai Pál.
CELLDÖMÖLK: SZÉP – Sallér, Balogh,
LAKATOS, HUDÁK – Zsömlye, Palkovics, Tóbiás, Németh A. (Németh J.
57. p.) – Szalay (Somogyi, 88. p.),
FONNYADT. Edzô: Szentgyörgyi József.
A körmendi négy város tornán elszenvedett vereség ellenére bizakodott a
CVSE gárdája a pontszerzésben, s bizony annak ellenére, hogy Szép Tamásnak néhány bravúros védésére is
szükség volt, ha Szalay jobban koncentrál, akkor pontosan térhetett volna haza a csapat. A mérkôzés elején
A 2. forduló mérkôzései: Mosonmagyaróvár–Haladás 0-1, Dunaújváros–Budaörs
4-1, Kaposvölgye–Gyirmót 1-2, Hévíz–Felcsút 3-0, BKV-Elôre–Barcs 1-3, Integrál-DAC–Balatonlelle 3-0, Pápa–Soroksár
1-0.
A 3. forduló mérkôzései: Haladás–BKVElôre 4-1, Gyirmót–Pápa 0-2, Siófok–
Kaposvölgye 1-2, Soroksár–Felcsút 1-3,
Balatonlelle–Mosonmagyaróvár 2-3, Hévíz–Dunaújváros 1-3, Budaörs–IntegrálDAC 4-4.
A 4. forduló mérkôzései: szeptember 3.
16,30: Celldömölk–Haladás. Soroksár–
Hévíz, Felcsút–Gyirmót, Pápa–Siófok,
Kaposvölgye–Barcs, BKV Elôre–Balatonlelle, Mosonmagyaróvár–Budaörs, Integrál-DAC–Dunaújváros.
Az 5. forduló mérkôzései: szeptember
10. 16,30: Balatonlelle–Celldömölk. Budaörs–BKV Elôre, Haladás–Kaposvölgye,
Barcs–Pápa, Siófok–Felcsút, Gyirmót–Soroksár, Hévíz–Integrál-DAC, Dunaújváros–Mosonmagyaróvár.

egyelô erôk küzdelme folyt a játéktéren, gólt azonban a 27. percben a horvát légiós Nikolics N. révén a hazaiak
értek el. Igaz, elôtte Horváth Pétert
három vendégjátékos sem tudta szerelni, aki a lesen lévô Nikolicshoz játszott, akinek már csak a bal sarokba
kellett lôni. (1-0). A gól után a hazaiak
támadtak többet és veszélyesebben,
különösen a bal oldalon vezettek sok
támadást, de Szép Tamás mindig jókor
lépett közbe. A 74. percben óriási
egyenlítést hagyott ki Szalay, aki három méterrôl nem találta el a kaput. S
mint lenni szokott, egyenlítés helyett,
Deutsch asszisztens közremûködésével, a kirúgás után a hazaiak szereztek
egy újabb ajándék gólt. Horváth P. és
Nikolics V. kétméteres lesen kapta a
labdát, a védôk nem tudták beérni
ôket, és Horváth P. átadását Nikolics V.
hat méterrôl a kapuba bombázta. (20). A gól után néhány CVSE játékos keserûségét csak szabálytalanságokkal
tudta néhány percig leküzdeni, s ennek eredménye lett Balogh Tamás
második sárgája, mely a kiállításhoz
volt elegendô. Mindenesetre a csapat
gólképtelensége elkeserítô. Három
meccs, mindössze egy 11-es találat.
»TIM
Új
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Kölyökrejtvény gyerekeknek
Kedves Gyerekek!
Újságunk 12. lapszámában rejtvényeket adtunk fel nektek. A megfejtéseket
beküldôk között Hartai Cintiát (Celldömölk, Marx u. 9.), Keresztes Mírát (Celldömölk, Hársfa u. 20.) és Németh Áront (Pápa, Margaréta u. 32.) jutalmazzuk
könyvekkel. Az ajándékkönyveket az Apáczai Kiadó ajánlotta fel számukra.
A könyveket postán juttatjuk el a nyerteseknek.
Következô két rejtvényünkhöz is jó szórakozást kívánunk!
Levélcím: Celldömölk, Szentháromság tér 1.
Mindkét rejtvény megfejtését várjuk. Beküldési határidô: szeptember 29.
Írd a szavakat, betûcsoportokat a megfelelô helyre! A megmaradt szavakból
alkoss mondatot! Azt kell beküldeni!
Kétbetûsek:
az, ba, bô, ér, in, no, ok, on.
Hárombetûsek:
bor, itt, kér, láb, var, ice.
Négybetûsek:
Ákos, Boba, bôsz, nyár.
Ötbetûsek:
colos, loccs, lovas.
Hatbetûsek:
indián, kosári.
Hétbetûsek:
Csobánc.

Kézilabda
A CVSE NB II-es férfi kézilabdacsapat
2006/2007. évi ôszi sorsolása
A mérkôzés napja / felnôtt / ifjúsági
/ mérkôzô csapatok
Szeptember 16.
18.00 16.00 CVSE – Szentgotthárd
Szeptember 23.
17.00 15.00 Komárom – CVSE
Szeptember 30.
18.00 16.00 CVSE – Várpalotai Unió
Október 7.
16.30 18.30 Ajka – CVSE
Október 14.
18.00 16.00 CVSE – Tapolca
Október 21.
13.00 11.00 Szombathely – CVSE
Október 28.
16.00 18.00 Ács – CVSE
November 4.
18.00 16.00 CVSE – Széchenyi FSC
November 11.
18.00 16.00 Kisbér – CVSE
November 18.
18.00 16.00 CVSE – Várpalotai Bányász
November 25.
18.00 16.00 CVSE – Gyôrújbarát
A CVSE NB II-es nôi kézilabdacsapat
2006/2007. évi ôszi sorsolása
A mérkôzés napja / felnôtt / mérkôzô
csapatok

1

2

3

4

5
6

8

6

Fejtsd meg a rejtvényt, és a számmal jelölt betûket írd a megfelelô
helyre! Az így kapott mondatot kell
beküldeni.

7

5

9
3

8

10
1

12

11

12

13

14
11

13

15

16

17

20

18

21

19
22

7

2

23

24
10

1

2

3

4

5

6

7

8

Vízszintes: 1. Egyfajta gyomor 6. Tata
határai! 8. Nem ezt 9. Díszes 10. Ki
kapja? Két szó 11. Bizony, ôseink szavával 13. Iljusin jele 14. Réz 15. Elôkelô hölgy 18. Olajipari cég 20. Nagyon régi 21. Kugli 23. Íztelen
Függôleges: 1. Az ôz hímje 2. Nem
csak az! Két szó 3. NTÉ 4. Budapesti
pályaudvar 5. Személye, gunyorosan
6. Az egyik üzletlánc 7. Tokaji bor 11.
Öreg 12. Amely tárgyat 16. Kerti szerszám 17. Alma- …, Almati régi neve
19. Rostnövény 22. - …, -ke 24. Liter
9

10

11

12

13

»ÖSSZEÁLÍTOTTA: VÖLGYI LÁSZLÓ
18

Szeptember 16.
16.15 Gyôrújbarát – CVSE
Szeptember 23.
18.00 CVSE – Körmendi Dózsa
Október 1.
18.00 Tapolca – CVSE
Október 7.
16.00 CVSE – SZESE Gyôr
Október 14.
14.00 VKL SE Gyôr – CVSE
Október 21.
18.00 CVSE – Sárvári Kinizsi SE
Október 29.
15.00 Alsóörsi SE – CVSE
November 11.
18.00 CVSE – Büki TK
November 19.
17.00 Ajka – CVSE
November 26.
18.00 Gyôri Audi ATO KC III. – CVSE
December 2.
17.00 CVSE – MOGAAC DSE

Tisztelettel tájékozatom az olvasókat arról, hogy
ügyvédi irodámat, változatlan telefonszámokkal,
a Kotpik Odó u. 1/A I. emelet szám alá
(Korona-sarok belsô udvarára) helyeztem át.

Dr. Smidéliusz Sándor

» APRÓHIRDETÉS
Franciaágy és sarok ülôgarnitúra olcsón eladó. Érd.: 06
20/311-1517.
Fajtiszta, fekete színû tacskó kölyökkutyák eladók. Érd.: 06
30/939-0429.

Ügyvéd

SZESZFÔZDE
Vönöck, Szili Pál u. 1. szám alatt 2006. augusztus 10-étôl
ismételten folyamatosan üzemel.
Érdeklôdni: Buti Károlynál, a szeszfôzde
üzemeltetôjénél lehet az alábbi telefonszámokon:
06 20/337-1864, 95/485-027.

Jó minôségû gyümölcs cefrébôl zamatos gyümölcspálinka elôállításával
várjuk minden kedves régi és új megrendelônket!
KÉPZÉSBEN IS VÁLASSZA A MINÔSÉGET!
KISOSZ Kereskedôk és Vendéglátók Vas Megyei Érdekvédelmi Szervezete
Szeptemberben induló tanfolyamaink SÁRVÁRON és SZOMBATHELYEN:

– KERESKEDÔ VÁLLALKOZÓ

– VENDÉGLÁTÓ VÁLLALKOZÓ

Közegészségügyi, élelmiszer-higiéniai, minôségügyi, környezetvédelmi tanfolyam
(közétkeztetôk, vendéglátósok, kereskedôk részére)

Sárvári információ: 06 30/288-1344, 06 30/575-7394
Szombathelyi információ: KISOSZ Iroda, Szombathely,
Jászai Mari u. 6/A, tel/fax: 94/318-360, 94/345-900
AL-0715 • Nysz: 18-0172-05

A Vas Megyei Sportigazgatóság
edzôi és sportvezetôi
OKJ-s képzéseket szervez.
Sportoktató (minden sportágban)
1 éves tanfolyam
Sportedzô (minden sportágban)
2 éves tanfolyam
Sportszervezô, menedzser
1 éves tanfolyam

ÉRDEKLÔDNI:
Vas Megyei Sportigazgatóság,
Szombathely, Markusovszky u. 6.
Levélcím: Szombathely, Pf.: 169;
telefon 94/513-210;
e-mail: vasmsportig@axelero.hu

CELLI-UDVARHÁZ BT.
I N G A T L A N

A J Á N L A T A :

Celld-ön Celldömölkön, frekventált helyen
lévô családi ház eladó. Ir.ár: 18 M Ft.

Kemeneskápolnán részben felújított, 2
szobás családi ház eladó. Ir.ár: 2,9 M Ft.

Celld-ön 3 szoba+étkezôs családi ház, 2 garázzsal melléképülettel eladó. I.ár: 15,5 M Ft

Kemenessömjénben 3 szoba+nappalis, új
építésû cs. ház eladó. Ir.ár.: 14,9 M Ft

Celldömölkön 3–4 generációs, 380 m2-es
cs. ház eladó. Ir. ár: 50 M Ft

Celldömölkön 3 szoba+étkezôs cs. ház
garázzsal eladó. Ir.ár: 12,5 M Ft.

Bögötén 2 szobás családi ház gáz+vegyes tüzelésû központi fûtéssel eladó. I.ár: 8,2 M Ft

Celldömölkön 5 szobás családi ház, aknás
garázzsal eladó. I.ár: 17,9 M Ft

Celldömölkön 2 szobás felújított lakás
eladó. Ir.ár: 7,2 M Ft.

Celld-ön 2 sz.+napp cs.ház, frekventált helyen
eladó. I.ár: 15,5 M Ft

Nagysimonyiban 2 szobás családi ház eladó:
Ir.ár: 4 M Ft.

Nagysimonyiban, a régi napközis konyha és
étterem épülete eladó. Ir.ár: 7 M Ft.

Celldömölkön 3 sz+nappalis, 3 éve épült cs.
ház 1091 m2 telken eladó. Ir.ár: 15,5 M Ft
Celldömölkön belvárosi, 3 szobás családiház 700 m2 telken eladó. Ir.ár: 12 M Ft

Celldömölkön 3 sz.+nappalis, cs.ház, 1100 m2
telken eladó. I.ár: 13 M Ft
Celldömölkön 3 szoba, nappali+étkezô cs.
ház garázzsal eladó. Ir.ár: 17 M Ft.

Celldömölkön 3 szoba+nappalis cs. ház garázszsal, frekventált helyen eladó. Ir.ár: 16,5 M Ft

Celld-ön 2 szoba+nappalis cs. ház eladó.
Ir.ár: 9,5 M Ft

Nagysimonyiban 3 szobás családi ház eladó:
Ir.ár: 6,9 M Ft.

Sárváron 2x918m2-es, zártkerti telek eladó.
Ir.ár: 2,9 M Ft.

Celldömölkön 3 szobás családi ház eladó.
Ir.ár: 17 M Ft.

Celldömölkön 63 m2-es, 2 szobás, egyedi fûtésû erkélyes téglalakás eladó. Ir.ár: 9,8 M Ft.

Egyéb: Kemenespálfán családi ház eladó. Ir.ár: 2 M Ft. • Jánosházán 3 szobás családi ház
eladó. Ir. ár: 4,5 M Ft. • Köcskön 2 szobás, felújított családi ház eladó. Ir. ár: 6,9 M Ft. •
Borgátán építési telek eladó. Ir.ár: 1.9 M Ft. • Marcalgergelyiben 3 szobás családi ház
eladó. Ir ár: 14,5 M Ft. • Celldömölkön 3 szobás családi ház garázzsal eladó. Ir.ár: 13 M Ft.
• Jánosházán 2 szobás cs. ház szép állapotban, gondozott kertben eladó. Ir. ár: 7,5 M Ft. •
Nagysimonyiban 3 szobás, teljesen felújított cs. ház parkosított udvarral, dupla garázzsal
eladó. Ir.ár: 18,5 M Ft. • Kemeneskápolnán 3 szobás családi ház eladó. I. ár: 6,5 M Ft. •
Kemenesmagasiban 2 szobás családi ház eladó. ir.ár: 5,5 M Ft.
Info: 06-30/9938-439, 06-70/316-8752 Cím: Celldömölk, Rákóczi u. 10.
http://www.celli-udvarhaz.hu • E-mail: celli_udvarhaz_ingatlan@yahoo.com

