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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 
Köszönjük, hogy a 2006-os évben többször is bennünk választott 

személygépkocsija, gépjármûve tankolására. Bízunk abban, hogy elégedett volt 
szolgáltatásainkkal és a 2007-es évben is szolgáltatásainkat választja.

KELLEMES KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET
és Boldog, sikeres 
új esztendôt kívánunk 
valamennyi vásárlónknak,
ügyfelünknek!
Balogh Zsolt vállalkozó 
és munkatársai.
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Az ünnepi alkalmak ôsidôk óta hozzátar-
toznak az ember életéhez, szükségünk van
rájuk. Feloldják a hétköznapok egyhangú-
ságát, emlékezetessé teszik életünk fontos
pillanatait.
Azok az ünnepek, amelyek mindannyiun-
kat érintenek, szinte mindig valamilyen
fontos természeti jelenségben gyökerez-
nek, személyességük mellett ôsidôk óta az
ember természet iránti tiszteletének is ki-
fejezôi. Így van ez a karácsony esetében
is, ami valószínûleg a leggazdagabb tarta-
lommal bíró ünnep.
December 25-e a néprajzkutatók, vallás-
történészek szerint eredetileg a perzsák
vallási ünnepe volt, akik ezen a napon
Mithrász személyében az életet, a mele-
get, a fényt adó Nap gyôzelmét ünnepel-
ték a hideg és hosszú éjszakák, a sötétség
felett. Az addig egyre rövidebbé és söté-
tebbé váló nappalok kezdenek ismét
hosszabbá válni, s ez az új élet reményé-
vel töltötte el az ôsidôk emberét. Az új
életet hozó Mithrász tisztelete gyorsan ter-
jedt Kis-Ázsiában, majd a Római Biroda-
lomban és ez a nap a Legyôzhetetlen Nap
ünnepeként került be a római naptárba.
December 25-ét humanista tartalommal a
keresztény vallás töltötte meg, amikor a
tiszta szeretetet, békességet megszemé-
lyesítô kis Jézus születésnapjának nyilvání-
tották. A Megváltó önfeláldozása nyomán
lett a karácsony a szeretet legfôbb ünne-
pe, s egész ünnepkör szervezôdött köré. 
Amikor közeleg a karácsony és ajándéko-
kon törjük a fejünket, vajon a karácsony
igazi üzenete, a szeretet motiválja-e ké-
szülôdésünket? Ott él-e bennünk az ad-
vent várakozása? 
A szeretet – szeretni és szeretve lenni –
mindannyiunk legfôbb igénye. A szeretet
iránti igényt az állatvilágban is megtalál-
juk, de az állatok érzelmi kötôdései ösz-
tönviláguk részét alkotják. Az ember szere-
tet utáni vágyában ennek az ösztönvilág-
nak csak a maradványai mûködnek. Az
ember, éppen tudatosságánál fogva, hu-
mán tartalmakkal telítôdve éli át a szere-
tet élményét. Ezt tükrözik ünnepi szoká-
saink, amelyek társas jellegükbôl adódóan
feloldják a magányosság érzését.
Az elkülönültség, a magány szorongást

kelt. Szinte minden szorongásnak az egye-
düllét, az elkülönültség az alapja, ami ab-
ban gyökerezik, hogy az embergyerek
megszületése pillanatában a teljes ráutalt-
ság helyzetében van, képtelen az önálló
életre, nem úgy, mint az állatok kölykei. 
A kis csecsemô létfeltételeit az anya bizto-
sítja, az ô gondoskodó szeretete nélkül el-
pusztulna. A korai anya-gyerek kapcsolat
minden késôbbi társas kapcsolatnak a
mintája lesz. Az ôsidôk emberének ünne-
pei, de korunkéi is végsô soron ennek a

kötôdési vágynak, a szeretet- és bizton-
ságigénynek a kielégülését szolgálják. 
Sajnos, mára átértékelôdött, üzletiessé
vált az ünnepeknek ez az elkülönültséget
oldó szerepe. Gyakran nem az együttlét
érzelmi összetevôin van a hangsúly, ha-
nem külsôségeken, az ajándékok értékén.
A szeretet azonban nem üzlet. Szeretetet
csak szeretetre lehet cserélni. Csillogó tár-
gyakkal, pénzzel nem lehet megvásárolni.
A mai kor embere mintha elfelejtette vol-
na ezt az ôsi igazságot. Képtelen átélni a
valódi, a megtartó szeretet élményét.
Szinte menekül az érzelmi kapcsolatokból.
Sokszor a primitív törzsek rítusaira emlé-
keztetnek korunk ünneplési formái, ame-
lyek az ôsi társadalmakban, a közösséggel
egybeforrva megoldást jelentettek a ma-
gány feloldására, de a mai kor emberét
még nagyobb magányba taszítják. 
A modern társadalmakban az ünnep akkor
válik valóban ünneppé, ha a közösség tag-
jai képesek valódi szeretetre. Erich Fromm,
az amerikai pszichológiai irodalom klasszi-
kusa szerint az érett szeretet olyan társas
együttlétet, ünnepet eredményez, amely
áttöri az embereket elválasztó falakat. Az
igazi szeretetben megvalósul az az ellent-
mondás, hogy két ember eggyé válik,
mégis megmarad kettônek. 
Fromm hangsúlyozza, hogy a szeretet te-
vékenység, és nem passzív érzelem: „sze-
retni elsôsorban annyi, mint adni, nem pe-
dig kapni”. A valódi ajándékozás nem tár-
gyak cseréjét jelenti, hanem amikor önma-
gunkat tudjuk adni. Amikor belsô harmó-
niát tudunk közvetíteni a másik ember fe-
lé, ami, ha ôszinte, életre kelt valamit a
másikban, amitôl ô is hasonlóvá válik. Ké-
pessé válik a szeretet közvetítésére, s ez
ugyanúgy örömet jelent neki, mint annak,
akitôl kapta. Az érett szeretet így hatvá-
nyozódik. Nem kevesebbek, hanem töb-
bek leszünk általa. Ez a karácsony valódi
üzenete, amit ha át tudunk adni, általa a
legnagyobb ajándékot adjuk annak, aki
kapja. Az igazi szeretet törôdést, felelôssé-
get, tiszteletet, a másik ember problémái
iránti érdeklôdést jelent.
Szeretet nélkül olyanok vagyunk, „mint a
zengô ércz vagy pengô cimbalom”, üres-
séget,  közönyt árasztunk. Szeretet nélkül
semmik vagyunk - mondja Pál apostol a
szeretet dícséretében. „A szeretet az
egyetlen ésszerû és kielégítô válasz az
emberi lét kérdésére… Minden olyan tár-
sadalomnak, amelyik – viszonylagosan –
akadályozza a szeretet kifejlôdését, hosszú
távon bele kell pusztulnia abba, hogy el-
lentmondásban van az emberi természet
alapvetô szükségleteivel” – fogalmazza
meg Erich Fromm is a karácsony üzenetét. 

»Dr. Nagy Erika

A karácsony üzenete  

makray r. lászló

Karácsony felé félúton

Ha úgy érzed, sosem múlik el
sötétárnyú rosszkedvünk tele
gyermekszemekbe nézz, s észrevétlen
egy angyal száll a válladra le.

Füledbe halk csillagdalt zümmög
szárnya simítja lágyan arcodat
mézálmot csókol fáradt pilláidra
felejted hasztalan, meddô harcodat.

És álmodban gyermek leszel újra
tiszta havú Karácsony megérint
csillagszórós hittel vágysz az újra
ártatlan és tiszta vagy megint.

Kinyújtod másnak segítô kezed
szemeddel bíztatsz útra készíted
fáradt lábad, fásult életed
s botladozva, el-elesve még
a csillagot végre újra követed.
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December 13–án tartotta soros ülé-
sét Celldömölk képviselôtestülete.
Elsôként a város 2007. évi pénzügyi
koncepciója került napirendre. A
szakbizottságok, a részönkormány-
zatok, és a könyvvizsgáló is elfoga-
dásra ajánlotta a költségvetési ter-
vezetet. Futó István könyvvizsgáló
elmondta, a jövô évre kevesebb
összbevétel prognosztizálható, a
normatív alapon várható bevételek
csökkennek. Kiemelte, hogy a ter-
vezett mûködési hiány a kórházat
nem számítva is elég magas, ami
szigorított gazdálkodás és eredmé-
nyes ÖNHIKI-s pályázat esetén is ne-
hezen kezelhetô.

A pénzügyi terv tárgyalása után a
képviselôk elfogadták a 2007. évi
munkatervet. A városatyák újfent
foglalkoztak a városháza építésével.
Közülük többen tolmácsolták a lakos-
ság véleményét, miszerint a polgárok
elégedetlenek a korábbi döntés ér-
telmében a Mûvelôdési Központ elé
kerülô városházával. A testület úgy
döntött, hogy tiszteletben tartva a la-
kosok véleményét, nem terveztetnek
arra a helyszínre. Felmerült tárgyalás
kezdeményezése a Pannonhalmi Fô-
apátsággal arra vonatkozóan, hogy a
jelenlegi hivatali épület északi és
nyugati szárnyát építhessék be vá-
rosházának.  
Tudomásul vették annak az ad hoc bi-
zottságnak a feloszlását, amelyet ko-
rábban a kórház racionalizálási intéz-
kedései teljesítésének ellenôrzésére
hoztak létre, mert dr. Fonyó Roberta,

dr. Baráth Katalin, Hetényi László és
Makkos István képviselôk lemondtak
tagságukról. 
A képviselôtestület csatlakozott a
Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszer 2007. évi
fordulójához: a város a diákok támo-
gatására 3 millió 870 ezer forintot
fordít. 
Döntés született arról, hogy a keme-
nesmihályfai önkormányzat kérésé-
nek megfelelôen a kemenesmihály-
fai és kemenessömjéni iskola diákjait
fogadják a celldömölki oktatási intéz-
ményekben. Tájékoztatás hangzott el
a városi bölcsôde helyzetérôl: 3 cso-
porttal mûködik az intézmény, ne-
gyedik csoporthelyiségében a 3. szá-
mú Idôsek Klubja funkcionál. A nagy
gyermeklétszám miatt szükség lenne
erre a helyiségre is. A testület tagjai
határoztak arról, hogy a közelmúlt-
ban beadott, a bôvítésrôl szóló
HEFOP-os pályázat elutasítása esetén
is maradhat a klub a bölcsôde épüle-
tében. 
Terítékre került a Városi Televízió Cell-
dömölk Kht. további mûködtetésének
kérdése. Vezetôjének, Sipos Tibornak,
2006. december 31-én lejár ügyveze-
tôi megbízatása. A Kht. jövôjét ille-
tôen több javaslat szerepelt az elôter-
jesztésben, melyek közül a testület
10:7 arányban azt a variációt fogadta
el, miszerint 2007. január 31. napjá-
val jogutód nélkül szûnjön meg a Tár-
saság. Fehér László polgármester -tör-
vény biztosította jogával élve- indít-
ványozta az ügy újratárgyalását a kö-
vetkezô testületi ülésen. Az Új Keme-

nesalja címû önkormányzati lap
kiadásának kérdéseit tárgyalva január
31-ig meghosszabbították Németh Ti-
bor felelôs szerkesztôi megbízatását.
A képviselôk elfogadták a Kresznerics
Ferenc Könyvtár 2007. évi könyvtár-
használati díjainak emelését. Tárgyal-
ták a jövô évi hulladékszállítási, lakos-
sági távhô és melegvíz, valamint víz
és csatornadíj megállapításáról szóló
rendeletek módosítását. A döntés ér-
telmében 2007. évben az ivóvíz díja
nem változik, a lakossági szennyvíz-
csatorna díj viszont 73,-Ft-ról 129,-Ft-
ra emelkedik köbméterenként. Drasz-
tikusan emelkedik a lakossági távfû-
tési hôdíj (79,3%) és a melegvíz hôdíj
(75,9%) költsége, amely a lakosságot
a kormányzati intézkedésekkel össz-
hangban jövedelemarányosan, sávo-
san érinti. Átlagos fogyasztás esetén,
ha a jövedelem nem haladja meg az
53660 Ft-ot és maximális ártámoga-
tás érvényesül, akkor az emelkedés
mértéke 5%, 93905 Ft fölött viszont a
teljes növekmény a fogyasztóra há-
rul. 2007. január 1-jétôl változik a he-
lyi járatos autóbusz menetrend, ezen
kívül módosulnak a menet és bérlet-
jegy árak is. (A rendeletek szövegét e
számunkban közöljük.)
A Vulkánfürdôt üzemeltetô Város-
gondnokság bérüzemeltetôi szerzô-
dése december 31-én lejár: a testület
2007. június 30-ig meghosszabbítot-
ta a szerzôdést a Városgondnokság-
gal és a fürdô alkalmazottaival, vala-
mint a létesítmény területén mûködô
vállalkozóknak további egy évre.

»Reiner Anita

A Celldömölkön élôk kitartanak a
Kemenesaljai Egyesített Kórház
mellett, eddig 3 demonstráción
emelték fel szavukat a kórházi
struktúra megtartása mellett. Eköz-
ben az országgyûlés papíron meg-
szüntette az aktív osztályokat az in-
tézményben.

December 1-jén a kórház elôtt tartott
sajtótájékoztatón jelentette be a Fi-
desz és a KDNP celldömölki csoportja,
hogy demonstrációt szerveznek a
kórház jelenlegi struktúrájának meg-
maradásáért. 

– A tervek szerint Vas megye kórhá-
zainak összesen 900 aktív ágy jutna,
melyen a szombathelyi Markusovszky
(820 ágy) és a körmendi kórház (80
ágy) osztozik. A minisztérium a sár-
vári és a celldömölki kórházat is ápo-
lási intézménnyé alakítaná át. Celldö-
mölkön 84 krónikus ágyat helyezné-
nek el, ami ugyanakkor nem tenné
rentábilissá az intézményt – tudtuk
meg Horváth Melindától, a Fidesz
celldömölki csoportjának vezetôjétôl.
Dr. Fonyó Roberta képviselô hozzá-
tette, hogy Celldömölk Sárvárral kö-
zösen adta be legutóbb ágyszám-

csökkentéshez pályázatát az Egész-
ségügyi Minisztériumba, melyben a
két intézmény vállalta az integrációt.
A pályázaton 60 millió forintot nyer-
tek, ez azonban csak március végéig
ad haladékot a kórházaknak.
„Elég a lopásból! A kórház marad!”,

„A templomot, az iskolát, a kórházat
nem adjuk!” – ilyen és ehhez hason-
ló feliratokkal tiltakoztak a celliek
kórházuk ápolási intézménnyé való
átalakítása ellen már december 5-én
a Posta elôtti téren, ahol több mint
ezren gyûltek össze. Mint ismert,
nem elôször. Legutóbb 1995-ben áll-

Tudósítás képviselô-testületi ülésrôl

A celliek most is kiállnak kórházukért
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tak ki az egészségügyi intézmény
megtartása mellett városunk lakói,
akkor sikerrel. 
Dr. Mazur Sándor, a Kemenesaljai Egye-
sített Kórház fôigazgatója beszédében
emlékeztetett arra, hogy a több mint
550 millió forintból felújított kórház a
megye egyik legszebb intézménye lett,
mely a kiskórházak között elsôként sze-
rezte meg az ISO minôsítést, sôt napo-
kon belül átadják az új sterilizálót is.
Hetényi László, az önkormányzat
egészségügyi bizottságának elnöke
arról szólt, hogy a fennállásának 110
éves évfordulóját ünneplô kórházat,
melyet Felsôbüki Nagy Sándor alapí-
tott, ünnepelni szeretnék, nem pedig
temetni. Kiemelte: – Nem hallgatha-
tunk, és nem tûrhetjük némán, hogy
pálcát törnek felettünk, mert „vétke-
sek közt cinkos, aki néma” – idézte
beszédében Babits Mihályt. 
Fehér László polgármester elismer-
te, hogy döbbenten állt, mikor meg-
tudta:  Sárváron és Celldömölkön is
nulla aktív ágyat tervez a miniszté-
rium. A város elsô embere szerint az
integrált sárvári és celldömölki kór-
háznak, mely 60 ezer embert látna
el, lenne jövôképe. Hangsúlyozta,
amíg van remény, küzdeni fog azért,
hogy a kórházban ne szûnjön meg a
gyógyítás. 
– 107 ággyal többet, vagyis összesen
4000 aktív ágyat kérünk a három me-
gyébe, döntött a Nyugat-Dunántúli
Regionális Egészségügyi Tanács – je-
lentette be a december 7-én Sárváron
tartott tanácskozást követôen Borsos
József elnök és Erdôsi Attila, a sárvári
kórház igazgatója sajtótájékoztatón.
Borsos József hangsúlyozta, ezzel
szakmai kompromisszumot kötöttek.
Marton Ferenc, a Vas Megyei Közgyû-
lés alelnöke viszont úgy látja, a há-
rom megye közül Vas megye kerül a
legkedvezôtlenebb helyzetbe a struk-
túraátalakítást követôen és ezúttal
csak „vizuális döntés” született. 
– Óriási problémát jelent, hogy a Za-
la megyei elnök nem tette fel szava-
zásra az általam benyújtott javasla-
tot, hogy lakosságarányosan osztoz-
zanak a megyék az aktív ágyakon –
szögezte le Marton Ferenc.
A NYDRET ülését követôen december
9-én a fôtérrôl a Szomraky utcán vé-
gigvonulva már a kórház elôtt hallat-
ták hangjukat a celldömölki tiltakozók.
Dr. Papp Tihamér, a belgyógyászati
osztály fôorvosa szerint az egészség-
ügy közügy, így ha lehet cement-
gyárról, szemétteleprôl népszavazást

tartani, miért ne lehetne egy kórház
sorsáról is szavazni?! Az Európai Unió
szubszidiaritás elve – vagyis hogy a
helyi ügyekben, döntsenek helyben –
így érvényesülhet igazán. A fôorvos
egyben felszólította a celli képviselô-
ket, dolgozzanak ki egy optimista és
egy pesszimista cselekvési progra-
mot. Az optimista szerint, ha marad
aktív ágy Celldömölkön, mekkora az
az ágyszám, melyre szükség van a
korrekt ellátáshoz, és melyet az utol-
só töltényig védenek. 
A pesszimista programban pedig, ha
„bedarálják” a kórházat, dolgozzák
ki, hogyan kell átalakítani a háziorvo-
si ellátást, mennyibe kerülne a szak-
rendelések bôvítése, a mentôellátás
további fejlesztése, a sürgôsségi be-
tegellátás korszerûsítése, hogy leg-
alább stabil állapotba kerüljön a be-
teg, mielôtt elindul Szombathelyre.
Az így született adatokkal pedig a
képviselôk bombázzák az illetékese-
ket megyei, régiós és minisztériumi
szinten, hogy vajon ez kerül-e többe,
vagy a kórház struktúrájának megtar-
tása? Dr. Papp Tihamér szerint ugyan-
akkor egy alapítványi kórház megte-
remtésének ötletén is el kellene gon-
dolkodnia a városvezetôknek. 
Sághy András evangélikus lelkész
szerint nem szabad hagyni egy olyan
város kórházának megszüntetését,
melynek határában stratégiai szem-
pontból fontos olajtározók fekszenek.
Egyben kérte Kiss Péter munkaügyi
minisztert, Celldömölk díszpolgárát,
hogy most se hagyja cserben a vá-
rost, „jöjjön, tegyen rendet a kórház
ügyében!”
Heim Géza, a LIGA Szakszervezet me-
gyei alelnöke szerint a minisztérium az
élethez való esélyegyenlôség elvét
sérti meg azzal, ha Kemenesalját gyó-
gyító kórház nélkül hagyja.
Makkos István képviselô végül el-
mondta, megfogadják dr. Papp Tiha-
mér javaslatait, és ha kell, bírósághoz
is fordulnak a kórház struktúrájának
megôrzése érdekében. 
– December 11-én döntött a Parla-
ment, és elfogadta azt az egészség-
ügyi reformot szabályozó törvényt,
mely meghatározza, hogy hány aktív
ágy jut az ország kórházaiba. E szerint
Celldömölk kórháza nulla aktív ágyat
kapott, így pedig lehetetlen életben
tartani az intézményt – errôl már de-
cember 12-én Kovács Ferenc fideszes
országgyûlési képviselô, a Vas Me-
gyei Közgyûlés elnöke tájékoztatta a
polgármesteri hivatalban a média

képviselôit. Hozzátette, a hónap vé-
gén felálló NYDRET regionális szinten
580 ágyat oszthat szét, amiért olyan
kórházak vetekszenek a celldömölkin
és a sárvárin kívül, mint a mosonma-
gyaróvári, a csornai, vagy a keszthe-
lyi. De ebbôl az ágyszámból szeretne
még kapni például a megyei Mar-
kusovszky kórház is. 
– Felháborítónak tartom, hogy a mi-
nisztériumnak csak egy célja van,
hogy az egészségügyi kiadásokat fe-
lére csökkentse, miközben egy hatás-
tanulmány sem készült e döntéssoro-
zat várható következményeirôl – fo-
galmazott a honatya. Hozzátette: Az
aktív ágyak megszüntetése rengeteg
munkahelyet is érint, ami komoly fe-
szültségeket fog okozni. Sem Molnár
Lajos egészségügyi miniszter, sem a
minisztérium nem tájékoztatta ôt,
mint az egyik érintett térség ország-
gyûlési képviselôjét a változásokról,
folyamatosan az internetrôl gyûjtötte
a szinte napról napra változó infor-
mációkat. Annak a törvénynek az
adatai, melyrôl december 11-én dön-
töttek, mintegy két héttel korábban
került fel az internetre. Akkor errôl
tájékoztatta a megye liberális ország-
gyûlési képviselôjét, Hankó-Faragó
Miklóst, Ipkovich György és Szabó La-
jos szocialista honatyákat, de tárgyalt
Kiss Péter munkaügyi miniszterrel is
annak érdekében, hogy segítsenek a
lobbizásban.
– Az Európai Unióban tízezer lakosra
40 ágy jut, a mostani döntés szerint
Vas megyében ez az ágyszám
mindössze 30 – jelentette ki Kovács
Ferenc. A Vas Megyei Közgyûlés elnö-
ke úgy látja, a celldömölki kórház
számára már csak egy kiút van, ha a
megyei kórházzal integrálódik, és on-
nan kap aktív ágyat. Hozzátette: min-
dent meg fognak tenni azért, hogy
lakosságszámarányosan jusson Vas
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megye aktív ágyhoz a régióra jutott
580 ágyból.
A celliek mindezzel párhuzamosan
sem adták fel a reményt, hiszen a
történelmi egyházak és a civil szerve-
zetek felhívására mintegy kétszázan

gyûltek össze imademonstráción a
Kemenesaljai Egyesített Kórház bejá-
ratánál december 16-án délután. 
– Lassan mondom, hogy mindenki
megértse: szükségünk van kórházunk
minden osztályára – kezdte beszédét
a Beteg és Gyógyíthatatlan Beteg
Gyermekekért Misszió Alapítvány ke-
menesaljai csoportjának vezetôje,
Cserági Istvánné. Majd így folytatta:
néhány évvel ezelôtt Jánosházán egy
hathónapos terhes anyukánál megin-
dult a szülés. Tél volt, és a rossz útvi-
szonyok miatt a mentô csak mintegy
félóra alatt ért ki a kemenesaljai falu-
ba. Míg beértek a celldömölki kórház-
ba, a koraszülött baba életét vesztet-
te. Az orvosok szerint, ha az anyuka
15 perccel késôbb kerül kórházba, el-
vérzik. Ha ez a kórház nem lett volna,
a lányom ma nem élne – csalt köny-
nyeket a szemekbe a szónok. 

Dr. Bene László, házi gyermekorvos
szerint a döntéshozók sakkfiguraként
kezelték az itt élôket, és semmibe
vették a kiskórházak elônyeit.  
– Az orvosnak jut ideje betegével be-
szélgetni, háziorvosként elôbb jutunk
az eredményekhez, mint ha a lelete-
ket Szombathelyre küldenék, és sem a
betegnek, sem pedig hozzátartozóinak
nem kell a megyeszékhelyre utazgatni
– hangsúlyozta. Szólt arról is: nem igaz,
hogy Németországban megszûntek
volna a kiskórházak, mint ahogy nem
tud arról sem, hogy lenne olyan or-
szág, melynek gazdasági válságát az
egészségügybôl és oktatásból kivont
tôke mentette volna meg.
A demonstrálók végül leszögezték,
hogy ha kell, további tüntetésekkel
állnak ki a Kemenesaljai Egyesített
Kórház mellett.

»Tömböly Ágnes

„szükségünk
van kórházunk

minden 
osztályára”

A címben leírt néhány szó alapigaz-
ság. Az ökölbe szorított kézrôl mindig
az agresszió, mások bántása jut
eszünkbe, s mennyire más ugyan-
ezen mozdulat üzenete, ha valaki tû-
vel a vénájában szorít, hogy vért ad-
jon rászoruló embertársainak. A cell-
dömölki kórház szervezeti keretein
belül mûködô Vérellátó Vas megye
harmadának területérôl veszi le az
önzetlen donorok vérét, elutazva a la-
kóhelyükre, illetve visszatérô alkal-
manként a kórházban fogadva ôket.
November 28–29–30-án kiemelke-
dôen magas aktivitásról számolhattak
be lapunknak: több mint háromszá-

zan jelentek meg véradáson, s ami a
legörvendetesebb tény, hogy közülük
30 fiatal elsôként adott vért, megis-
merve ezzel az önzetlen segítés örö-
mét. A kiemelkedô részvétel a Vörös-
kereszt alapos szervezô munkáját di-
cséri, és egyben mindenkit optimistá-
vá tehet, aki egy kicsit is kételkedett
az emberekben meglévô önzetlen-
ségben. A celldömölki Vöröskereszt és
a Vérellátó dolgozói a rászoruló bete-
gek és a maguk nevében is ezúton fe-
jezik ki köszönetüket és kívánnak
minden jelenlegi és egykori Véradó-
juknak áldott békés Karácsonyt, jó
egészséget az új esztendôre!

A vér az élet

Kemenesalja kórháza 110 éve játszik
kulcsszerepet a kistérségben. A mi-
nisztérium egészségügyi tervezeté-
nek minôsítése nem jelen sorok író-
jának a feladata, megteszik azt a
szakpolitikusok, és az utca embere is
tüntetéseken ad hangot véleményé-
nek. A tények makacsok és szentek.
Vitatkozni velük lehet, de nem érde-
mes. A város politikusai párt hovatar-
tozás nélkül, és a megyei politikusok
egy része keményen küzd a kórhá-
zért, sorozatos egyeztetések történ-
nek, keresik a kompromisszumokat,
a gyógyító szakemberek pedig a la-
kosság érdekében próbálják ésszerû
és mûködôképes, legfôképpen pedig
rentábilis keretek között megtervezni

a leendô gyógyító munkát. Jelen állás
szerint a következô információk tá-
maszthatók alá hivatalos papírokkal
is, ahogy azt Baranyai Attiláné dr.
jegyzô asszonytól megtudtuk. Celldö-
mölk és Sárvár két kórháza közös pá-
lyázatot adott be struktúraváltásra,
melyet sikeresnek ítéltek. Így a cell-
dömölki kórház 27 millió 550 ezer fo-
rint összegû forrást kapott a pályázat-
ban megjelölt célok megvalósítására.
Ennek függvényében egy kis összegû
– mintegy 3,5 milliós – tartalék kép-
zése mellett a fennmaradó összeg
személyi juttatásra és a struktúravál-
tással összefüggô egyéb feladatokra
költhetô el. Nem lehet ezen összeg
terhére finanszírozni a korábbról fel-

gyülemlett számlák kifizetését és
egyéb dologi jellegû kiadásokat sem.
Baranyai Attiláné dr. hangsúlyozta,
hogy a város vezetôje és a képviselôk
folyamatosan tárgyalnak a kórház
ügyében. Ennyirôl számolhatunk be
december 15-én. Leírhatom, mint
egy sorozat végén, hogy: „Folytatása
következik”. 
Zárógondolatként álljon itt annak az ur-
nának a felirata, mely Dr. Szomraky Zol-
tánnak, a kórház elsô sebész fôorvosá-
nak szívét rejti és a kórház elôterében
található. „PRO HAC DOMO PALPITA-
BAT” – Ezért a házért dobogott. A miénk
is, mindannyiunké itt, Kemenesalján.
Reméljük, hogy nem hiába.

»RL

Kórház „a szenvedôk vigasztalására”
» H O G Y A N  T O V Á B B ?
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Megkérdeztük
» válaszoltak Hogyan látja a kórház fennmaradásának esélyeit?

Sajnos, nem nagy a bizodalmam
ahhoz, hogy fennmaradjon jelen-
legi helyzetében. Nagyon örül-
nék neki. Nem csak személyes
érdekbôl, hanem mindenkinek az
érdeke ezt kívánná. Sok pénzt
költöttek rá az elmúlt években,
szép lett és modern. Ha nem ma-
radna fenn így, ahogy, most van,
a betegektôl vennék el azt az
esélyt, hogy idôben orvoshoz
jussanak. A túlélési esélyek is
csökkennének. Nemcsak Celldö-
mölknek, de a környezô falvak-
nak is rossz lenne, sokkal több
idôbe telne a megfelelô ellátás
elérése. 

Én még nagyon bízom benne,
hogy sikerül megtartani a kórhá-
zat, de a helyzet sajnos egyre
borúsabb. Az esetleges változás
a családom több tagját is érinte-
né munkahely szempontjából, a
betegekrôl ne is beszéljünk. Azt
sem értem, hogy fogja bírni a
megyei kórház az ellátást, mikor
most is tele van, hátha még 40-
50 kilométerrôl érkeznek majd
oda betegek. Én örülök annak,
hogy modernizált a kórházunk,
hamarosan itt lesz az új mentôál-
lomás, ezért úgy érzem, hogy az
lenne a logikus, ha fennmaradna
a kórház.

Nagyon szeretném, ha fennma-
radna a celli kórház. Szerencsére
személyesen nem sok idôt töltöt-
tem ott, de még olyan emberrel
ebben a városban nem találkoz-
tam, aki ne azt mondta volna,
hogy maradjon meg. Átépítették,
felújították, nagyon szép és mo-
dern lett. Természetesen a váro-
sunkon kívül a vidéknek, a kör-
nyezô falvaknak is nagyon fontos
lenne, hogy minden így maradjon.
Ha Szombathelyre kellene menni,
az sokkal körülményesebb lenne.
Jó lenne, ha megmaradna, egyéb-
ként Mazúr fôorvos úrral egy ház-
ban lakunk. 

Nekem is személyes érdekem,
hogy fennmaradjon a celli kór-
ház, hiszen 1994 óta, szinte min-
den évben kórházban voltam.
Tüntettem is mind a két alkalom-
mal azért, hogy ne szûnjön meg a
kórházunk. Nem lenne mindegy,
hogy Szombathelyre kellene men-
ni, vagy helybe. Esélyt látok, de
úgy gondolom, az egész kórház-
nak úgy kellene megmaradnia,
ahogy most van. Ha néhány ágy
maradna csupán, az nem lenne
jó. Én ahányszor bent feküdtem,
mindig sok beteg volt. A kihasz-
náltság miatt is kellene ez a
kórház.

»fotó: völgyi lászló»kérdez: vass veronika

Karácsonyné
Mesterházy
Judit

Pethôné
Gulyás Mónika

Horváth
Lajosné

Tóth
Béláné

Bolyai Farkas élete és munkássága

A Kemenesaljai Baráti Kör tagjai
elôadásokkal is kifejezik a szûkebb
pátriához való kötôdésüket. Decem-
ber 12-én az Apáczai Kiadó nagyter-
mében Prof. Dr. Horváth Jenô nyugal-
mazott egyetemi tanár emlékezett
Bolyai Farkas matematikusra a Keme-
nesaljai Közoktatási Kistérségi Együtt-
mûködés szaktanárai, az érdeklôdô
diákok és a Kemenesaljai Baráti Kör
tagjai elôtt. Dr. Horváth Jenô pályája
Mersevátról indult, majd a celli gim-

náziumban folytatódott, melynek ta-
nára is lett az ELTE elvégzése után. A
nyugdíjas professzor nem szakadt el a
tanítástól, hiszen Sopronban még
most is egyetemistákat tanít mate-
matikára.  Az ünnepi megemlékezés
ötlete szintén az ô nevéhez fûzôdik.

A vetítéssel színesített tudományos
elôadás nem csak Bolyai Farkas életé-
re szorítkozott, hiszen szó esett termé-
szetesen Bolyai Jánosról és a híres
kortárs matematikusokról is. A korraj-
zok mellett számos bölcs gondolat, fi-
lozófiai alapigazság hangzott el, meg-
mutatva, hogy egyetlen tudományt
sem lehet elszigetelten szemlélni. Az
elôadó külön figyelmet szentelt a két
zseniális matematikus apa-fiú kapcso-
latának, szólt megítéltetésükrôl,  me-
lyiket tartják nagyobb pedagógusnak,
de vannak olyan ítészek is, akik ellen-
kezô véleményen vannak. Bolyai Far-
kas életének érdekessége, hogy mate-
matikusként igen jelentôs szépírói te-
vékenységet folytatott, s igazi ritka-
ságnak tekinthetô, hogy a Magyar Tu-
dományos Akadémia nem a matema-

tikusi, hanem az irodalmi tevékenysé-
ge miatt választotta tagjai sorába.
Az élvezetes elôadás után Horváth pro-
fesszor elmondta, hogy általános iskolá-
soknak szóló elôadás is lapul tudomány-
tárában, így tavasszal a város kisiskolásai
hallhatnak majd a játékos matematikáról.

»ro-ló

Az Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvészeti Alapiskola karácso-
nyi hangversenyén a zenekedvelôk december 15-én talál-
kozhattak. A hagyományoktól eltérôen, a Mûvelôdési Köz-
pont átépítése miatt a mûvészeti csoportok nem szerepel-
tek, ezúttal a hangszeres szólisták képviseltették magukat.
Bejczi Károly igazgató köszöntôje után csendültek fel a kü-
lönbözô hangszerekbôl kicsalogatott szebbnél szebb meló-
diák. Az év legszebb ünnepéhez közeledve angol és dél-
amerikai karácsonyi dalok is elhangzottak a zeneiskola nö-
vendékeinek elôadásában. A diákok bemutatkozása után az
intézmény tanárainak énekes, zenés meglepetés mûsorával
zárult a rendezvény. A hangverseny keretén belül nyílt meg
a képzômûvész szakkörös tanulók alkotásaiból összeállított
kiállítás, melyet Esztergályosné Hauser Anna, a szakkör ve-
zetôje ajánlott a megjelentek figyelmébe.

»Reiner Anita

Karácsonyi hangverseny
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Három évtizedig vezette Celldömölk
könyvtárát és neve a kezdetektôl
olvasható lapunk impresszumában.
33 esztendeje nem hiányzott egyet-
len honismereti munkaközösségi
foglalkozásról sem, egy ízben még
kórházi betegágyáról is kikérte ma-
gát az összejövetel idejére. 75 esz-
tendôt felölelô életútjának legfon-
tosabb mozzanatait idézzük fel az
1931. december 11-én született
Káldos Gyulával. 

– Idézzük fel a gyermekkor és az
iskolai tanulmányok idôszakát! 

– Családom a XIII. századig vezethe-
tô vissza és Egyházasrádócról szár-
mazott. Nemeskocsban láttam meg
a napvilágot, de szülôfalumnak Ke-
menespálfát tekintem, ahová még
pólyás koromban költözött cipész
apám. Elemi iskolában kitûnô tanuló
voltam. Minden év végén vizsgát
kellett tenni a tanító úr, a lelkész és
a presbitérium elôtt. Garam Zoltán
„nagytiszteletû úr” két bizonyítványt
kiemelt a többi közül és elvitte Já-
nosházára azzal, hogy ezeket a gye-
rekeket be kell íratni polgári iskolá-
ba. Amikor ott végeztem, 1947-ben
éppen indult a celli, akkor még Gá-

bor Áron Gimnázium, amelynek
különbözeti vizsgával válhattam
tanulójává. Ha a lelkész úr nem
emeli ki a bizonyítványomat,
valószínûleg másképp alakult
volna a sorsom…

Kor- és kórtörténeti adalék:
1951-ben érettségiztem, mi vol-
tunk az egyetlen évfolyam,
amely nem ballaghatott, mert
abban az évben a kispolgári csö-
kevénynek tekintett szokást meg-
tiltották. Nem tûnt túl nehéznek,
hogy bejussak az egyetemre. A
gondot az jelentette, hogy sokakat
nem oda vettek fel, ahova szere-
tett volna menni.
– A tervgazdasághoz szorosan
kapcsolódva „elôirányozták” a fel-
vételiket…
– A Veszprémi Nehézipari Mûszaki
Egyetemre felvételiztem, majd áttet-

ték a papírjaimat az ELTE matematika-
fizika szakára. Megírtam, hogy ez ne-
kem nem felel meg. Jött egy másik le-

vél, hogy a pécsi jogi fakultásra nyer-
tem felvételt. Erre már nem is vála-
szoltam, csak nem mentem el… An-
nak idején három helyre is mehettem
volna, késôbb nagyon kellett igyekez-
nem, hogy 1968-ban felvegyenek az
ELTE történelem-könyvtár levelezô
szakára, ahol 1974-ben végeztem.
– Hogyan lett könyvtáros?
– Két évig katonáskodtam Kiskun-
majsa környékén és 1954 végén
egyik katonatársam üzenetet kapott,
hogy szükség volna egy fiatalember-
re a celli könyvtárban, próbáljon sze-
rezni valakit. Két feltételt szabtak: le-
gyen érettségije és – mivel módszer-
tanos státuszba kerültem – tudjon
motorkerékpárt vezetni. A könyvtár a
mai Platán presszó helyén állt. Ami-
kor beléptem, olyan szép rendet ta-
láltam a könyvek között és úgy meg-
ragadott a látvány, hogy rögtön elfo-
gadtam az állást. 
– Elsô publikációja majdnem nagy
sikert hozott...
– A római olimpia elôtt rejtvénypá-
lyázaton vettem részt, ami elôbb egy
hagyományos pontversenybôl állt,
majd egy sportélményrôl kellett iro-
dalmi fogalmazást készíteni. Ha egy
hellyel elôbbre végzek az utóbbiban,
akkor az összesítettés alapján én
utazhattam volna az ötkarikás játé-
kokra a napfényes Itáliába...
– Kevesen mondhatják el magukról
hivatásunkban, hogy 30 évig irá-
nyították egy járás-városkörnyék
könyvtárügyét. E hosszú idôt ho-
gyan lehetne szakaszolni? 

– 1961. április 1-jétôl bízott meg az
intézmény irányításával a megyei
mûvelôdési osztály a megyei könyv-
tár igazgatójának véleménye alapján.
Megbízási papíromhoz 25 év után ju-
tottam hozzá, mert a hivatal irattárá-
nak legutóbbi selejtezésekor derült
ki, hogy az irat 4 példányát „birtokol-
ták”, csak az illetményhivatalét to-
vábbították.
– Elsô jelentôs ténykedésem a sza-
badpolcos kölcsönzésre való áttérés
volt. Ehhez mindössze a három, szo-
bányi nagyságú teret kellett egybe-
nyitnunk. Ezután nagy munkaként a
korábban letéti ellátásban részesülô
könyvtárak tanácsi kezelésbe adása
következett. Késôbb kiderültek az ön-
állóság hátrányai is, ezért a körzeti
ellátás, majd az ebbôl kifejlôdô köz-
ponti ellátórendszerek lettek az újra
meginduló átszervezések eredmé-
nyei. Városi vonatkozásban a fiók-
könyvtárak leépülése illetve önálló-
sodása figyelhetô meg. 
– Az egyedi feltételektôl függôen
lehet az ellátási formákat kialakíta-
ni, amelyben a városi könyvtárnak
a szervezô-szolgáltató szerepe a
hangsúlyos. Visszatérve a történeti
vonalra: bizonyára mérföldkônek
számított az új könyvtárépület
átadása 1972-ben.
– Az 1968-ban készült terven már
nem lehetett változtatni, pedig sze-
rettünk volna alagsori raktárakat
kialakítani. Az új építési normák nem
sokkal késôbb jelentek meg. Lehet,
hogy ha egy évet csúszik a könyvtár
építése, a mostani rekonstrukció is
„más alapokról” indulhatott volna. 
– A városi könyvtárnak sikerült-e
szolgáltatásai révén szervesen
beépülnie a helyi társadalomba?
– A könyvtár mindig a város életének
egyik központja volt, az itt dolgozó
emberek pedig a helyi közélet aktív
szereplôi, formálói. Az olvasók száma
jelentôsen megnövekedett és a
könyvtárhasználók köre minôségileg
kibôvült a 70-es évek elejétôl. Az új
épületben, a jóval nagyobb alapterüle-
ten a létszám megduplázódott: 12–14
fôvel üzemeltünk és olyan gazdag
gyûjteményfejlesztési alapot képez-
tünk, hogy a magyar könyvtermés
83%-át be tudtuk szerezni, évente

A könyvtár és a honismeret vonzásában
» F É L  É V S Z Á Z A D  C E L L D Ö M Ö L K  K U L T Ú R Á J Á N A K  S Z O L G Á L A T Á B A N
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» J U B I L E U M
2200 címet több mint 5000 példány-
ban. 1975-ben „Kiváló Könyvtár” cí-
met nyertünk, amelybôl országosan
csak néhányat ítéltek oda. Személye-
sen 1967-ben és 1978-ban kaptam
„Szocialista Kultúráért” kitüntetést.
– Tevékenységének  másik fô vonu-
latát a helytörténeti munka képez-
te. Milyen hatásokra vezethetô vis-
sza a honismeret iránti vonzódás?
– Szemléletesen tanította a történel-
met a celli gimnáziumban Vas Károly,
az iskola elsô igazgatója, aki késôbb a
felsôoktatásban „A történelem tanítá-
sa” címû tárgyat oktatta és hasonló
címû jegyzetét hosszú ideig forgatták
a hallgatók. Felvillan bennem egyete-
mi emlékem: szigorlati vizsgán a té-
telem Szent István vármegyerendsze-
re volt. Addigra már feltérképeztem
Kemenesalja múltját és a XI. századi
karakói várispánsággal kapcsolatos is-
mereteimet beleszôttem a feleletem-
be, amivel nagy tetszést arattam.
Félévente kellett dolgozatot készíte-
nünk: mindig igyekeztem helytörté-
neti témát választani. Egy évfolyam-
dolgozatból fejlôdött ki diplomamun-
kám, amelyben a környék könyvtári
kultúrájának históriáját tártam fel.    
– Emeljünk ki néhány fontos terüle-
tet aból a sokszínû tevékenység-
rendszerbôl, amit a mozgalom terü-
letén kifejtett!

– A rendezvények közül a legfonto-
sabb a „Kemenesaljai Napok” volt,
amely 1966-ban indult és negyed-
századon keresztül szolgálta a táj
mûvelôdésügyét, valamint idegen-
forgalmát. A 25. évfordulón derült ki,
hogy egyedül voltam, aki minden év-
ben valamilyen formában segítettem
a programok kialakításában.
Sok kutatómunkát követelt Celldömölk
monográfiájából a rám bízott fejezetek
megírása, amelyek szûkebb érdeklô-
dési területem, a mûvelôdéstörténet
körébôl kerültek ki. Jelenleg régi, hu-
moros életképek feldolgozásával fog-
lalkozom: szeretnék közülük százat
összegyûjteni és támogatás esetén
akár kötet is születhet belôle. 
Régóta terveztük a helyi sajtó újra-
élesztését: 1989-tôl jelenik meg rend-
szeresen és kétheti lappá nôtte ki ma-
gát az „Új Kemenesalja”, amelynek
kezdetektôl szerkesztôbizottsági tagja
vagyok.
Helytörténeti tevékenységem gerincét
a könyvtár égisze alatt mûködô, 1973-
ban létrejött Honismereti Munkaközös-
ség irányítása jelentette, amelynek
egyetlen foglalkozásáról sem hiányoz-
tam. Munkásságom elismeréseként
1988-ban Pável Ágoston Emlékérem
kitüntetésben részesültem.
– Szabadidejében  mivel foglalko-
zott a legszívesebben?

– Három területet tudok kiemelni.
Évtizedekig gyûjtöttem bélyeget és
pihenésként gyakran szoktam ren-
dezgetni-nézegetni ôket. A másik
érdeklôdési köröm a honismereti ku-
tatás és annak szervezése. A harma-
dik, idôrabló tevékenység a szôlôter-
mesztéshez kapcsolódik. Gyermek-
koromban szerettem nagyszüleim
szôlôjében lenni a Somló-hegyen, s
mindig elvarázsolt annak mûvelése.
A könyvtár sok népszerû elôadásnak
adott teret, amelyeken a szôlôsgaz-
dák mindig szép számban megjelen-
tek. Ha valami „korán megtérülô”
eredményt mondhatok, akkor a szô-
lômûveléshez, a Sághegy mai arcu-
latához hozzájárulhattam az elôadá-
sok révén.
Ha már a rendezvényekrôl esett szó:
Vargha Balázs, a jeles gyermek-
könyvtáros és író az új épület átadá-
sa után a hetvenes években ezt írta a
vendégkönyvünkbe találkozóját kö-
vetôen: „A könyvtár szép, az igazga-
tó szerint kicsi, nôjön nagyra, azt kí-
vánom; az élet úgyis kinövi!” Jóslata
beteljesedett és ha megérem, akkor
az újabb avatáson is részt vehetek...
– Ez zárszónak is kiváló!  A város la-
kossága és szerkesztôbizottságunk
nevében boldog születésnapot és jó
egészséget kívánok!

» Németh Tibor

2006. november 11-én jubileumi osztálytalálkozóra gyûl-
tek össze a Dugovics Titusz Általános Iskola volt diákjai a
zsúfolásig megtelt simonyi kultúrházban. Három nyugdí-
jas pedagógus vehette át gyémánt- illetve aranydiplo-
máját Lábos Mária szintén nyugdíjas igazgatótól. Ôk
legalább 1000 kisgyereket tanítottak türelemmel, szere-
tettel, féltô szigorral, szakmai-módszertani tudással és
sugárzó jókedvvel. Életszemléletük, személyes példájuk ma is hat az iskola szellemiségére.
Ködös Endre (középen) Nagysimonyiban született és a tanítói, majd a történelem-magyar
szak elvégzése után 1948 szeptemberétôl tanított szülôfalujában. 1952-tôl 1986-ig volt az is-
kola igazgatója és a „falu mindeneseként” valamennyi közösségi kezdeményezésben aktív
szerepet vállalt. Nagysimonyi egyetlen díszpolgára kiemelkedô szerepet töltött be a falu mo-
nográfiájának megalapozásában és a Dugovics emlékek kutatásában, ezért gyémántdiplomá-
ja mellett kutatómunkájáért méltán vehette át a Dugovics Emlékérmet is.
Ködös Endréné (jobbról) a pápai tanítóképzô elvégzése után 1946-tól kezdô pedagógusként
került Nagysimonyiba és végig itt nevelte és oktatta diákok nemzedékeit. Kató néni ezen túl
kultúrmissziós tevékenységet fejtett ki és a két, pedagógussá lett gyermekét felnevelô sze-
retô családanyát, hívô embert is köszöntötték gyémántdiplomájának átadásakor.
Bene Viktorné (balról) Alsóságon született és a tanítóképzô után orosz szakos diplomát szer-
zett. 1969 szeptemberében került Veszprémvarsányból Nagysimonyiba. Az aranydiplomás
Edit néni celldömölki lakosként két pedagógussá lett gyermeket nevelt fel és onnan járt ki
orosz nyelvet és ének-zenét tanítani.
A modell értékû tanítókat és az osztálytalálkozó résztvevôit az iskolai tanulói színvonalas mû-
sorral köszöntötték.

» Lábos Mária

Az emlékév végén,
mintegy karácsonyi
ajándékként jelent
meg Nádasdy Lajos
nyugalmazott refor-
mátus lelkész kötete
településünk 1956-os
eseményeirôl. Az 500
példányban készült
hiánypótló kiadvány
Celldömölk Önkor-
mányzata, az Apáczai
Kiadó és a Sághegy-
alja Rt. támogatásával látott napvilágot. A celli
helytörténetírás fehér foltjának tekinthetô forra-
dalmi idôszak eseményeit források és interjúk
segítségével tisztázza kötetében a helyi törté-
netírás doyenje. A mû bemutatójára lapunk
megjelenésével egyidôben, december 20-án
kerül sor a Kresznerics Ferenc Könyvtárban,
ezért ismertetésére következô számunkban té-
rünk vissza.

Celldömölk forra-
dalmi napjai 1956

Pedagógusok köszöntése Nagysimonyiban
» G Y É M Á N T -  É S  A R A N Y D I P L O M Á S O K
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CVSE-Mávépcell-Vörsas – NINO Praha  6:1
Celldömölk, 11. 28., Nemzetközi Szuperku-
pa mérkôzés.
Páros: Lindner-Molnár – Jancarik-Kaucky
3:1. (1:0). 1. kör: Molnár – David 0:3, Var-
ga – Kaucky 3:2, Lindner – Jancarik 3:0.
(3:1). 2. kör: Varga – David 3:0, Molnár –
Jancarik 3:1, Lindner – Kaucky 3:0. (6:1).
A prágai 6:4-es vereség után 6:3 arányban kel-
lett nyernie a celli gárdának, hogy elônyösebb
helyzetbôl folytathassa a küzdelmet a legjobb
8 között. Csapatunk a várakozást alaposan túl-
teljesítette, s bizakodva várja a folytatást.
Gyôzött: Varga 2, Lindner 2, Molnár 1 és a
Lindner-Molnár páros. 

CVSE-Mávépcell-Vörsas – Lombard BVSC  2:6
Celldömölk, 12.06., Extra ligás mérkôzés.  
Páros: Lindner-Molnár – Jakab-Zwickl 0:3.
(0:1). 1. kör: Lindner – Nagy 3:2, Molnár
– Jakab 0:3, Varga – Zwickl 1:3. (1:3). 2.
kör: Lindner – Jakab 0:3, Varga – Nagy
3:0, Molnár – Zwickl 0:3. (2:5). 3. kör:Var-
ga – Jakab 0:3. (2:6).
A várt nagy csata elmaradt. A BVSC játéko-
sai remek napot fogtak ki, a mieink pedig
több alkalommal is határozatlanok voltak.
A következmény: nagyarányú vendégsiker.
Gyôzött: Lindner 1, Varga 1. 

CVSE-Mávépcell-Vörsas – SZAK-Vasútôr  6:1
Celldömölk, 12.08., Extra ligás mérkôzés.
Páros: Lindner-Molnár – Németh-Vajda 3:0.
(1:0). 1. kör: Varga – Galiotti 3:0, Molnár –
Vajda 3:0, Lindner – Németh 3:0. (4:0). 2.
kör: Varga – Vajda 3:0, Lindner – Galiotti 3:0,
Molnár – Németh 1:3. (6:1). 
Izgalommentes megyei rangadó: csapa-
tunk játékosai rendre könnyen gyûjtötték
be a gyôzelmeket a tavalyi bajnokság tar-
talékos bronzérmese ellen. 
Gyôztek: Varga 2, Lindner 2, Molnár 1 és a
Lindner-Molnár páros. 

CVSE-Mávépcell-Vörsas II. – Gyôri Elektro-
mos 7:12
Celldömölk, 12.02., NB II-es bajnoki mérkôzés.
Gyôzött: Vimi 3, Ölbei 2, Teket 1 és a Vimi-
Teket páros.
Elsô vereségét elszenvedô csapatunk ezút-
tal gyengébben játszott a megszokottnál,
így a gyôriek megérdemelten nyertek. 

Tokodi SC – CVSE – Mávépcell-Vörsas II.  6:12
Tokod, 12.10., NB II-es bajnoki mérkôzés.
Gyôzött: Vimi 4, Ölbei 3, Teket 3, a Vimi-
Teket és az Ölbei-Lukács páros.
A jobb játékerôt képviselô CVSE könynye-
dén nyert a lelkes hazaiak ellen.

Asztalitenisz
» C S O P O R T E L S Ô S É G  A  S Z U P E R K U P Á B A N

A nôi csapat bravúros gyôzelemmel búcsú-
zott az évtôl a Mosonszolnok gárdája ellen. 
Celldömölki VSE – Mosonszolnok 30:18 (14:8)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 60 nézô, NB
II-es kézilabda-mérkôzés. Vezette: Balaskó,
Dobovai. 
CVSE: Mendel – Foglszinger, Fûzfa (6), Kazári
(7), Kovács (4), Szomorkovits A. (7), Szomorko-
vits L. (4). Csere: Balogh – Salamonné (2). Játé-
kos-edzô: Salamonné Csótár Adrienn. Jók: az
egész csapat.
Az elején egyenlô erôk küzdelmét láthatták a
kilátogatók (8. perc, 6:6). Ezt követôen na-
gyobb sebességre kapcsolt a hazai gárda és
már a szünetre tetemes elôny birtokába jutott.
A második játékrészben a vendégek megpró-
bálták kikapcsolni a játékból Szomorkovits Lil-
lát, de ezúttal voltak, akik helyettesítették.
Nagyszerû gyôzelmét a CVSE remek védekezé-
sének köszönheti. 
Ifjúsági mérkôzésen 33:19 arányú vereséget
szenvedett a Celldömölk.

»V.V.

Úttörô kezdeményezésbe fogott december
1-jén a Városi Diáksport Bizottság, amikor
városi és városkörnyéki úszóversenyt hirde-
tett az általános iskolások számára. 141 ta-
nuló, 3 úszásnemben és 4 korcsoportban
mérte össze tudását, és vizsgázott küzdés-
bôl jelesre, ha sokaknál a technika és a
gyorsaság némi kívánnivalót is hagyott ma-
ga után. Leginkább az alsó tagozatosok lel-
kesedtek, akik szerfölött élvezték a ver-
senyzést, és igazi küzdelmet vívtak az idôfu-

CVSE-Mávépcell-Vörsas II. – Herend  12:6
Celldömölk, 12.16., NB II-es bajnoki mér-
kôzés.
Gyôzött: Vimi Roland 4, Ölbei Péter 3,
Teket Attila 2, Lukács Balázs 2 és a Vimi-
Teket páros.
A vendégek csak a mérkôzés elejét tudták
szorossá tenni, aztán a mieink fokozatosan
elhúztak. 

CVSE-Mávépcell-Vörsas III.  –  ÉVSE-Hidro
Zalaegerszeg  11:7
Celldömölk, 12.02., NB III-as bajnoki mér-
kôzés.
Gyôzött: Fehér 3, Tamás 2, Balázs 2, Lukács
2, a Fehér-Tamás és a Balázs-Lukács páros.
A végeredmény szempontjából döntô volt
a két páros megnyerése. Valamennyi játé-
kos jelesre vizsgázott küzdeni tudásból.

»Völgyi L. 

Az úszás öröme Utolsó forduló
» B R A V Ú R O S  G Y Ô Z E L E M

SÍELÉSI
LEHETÔSÉG
Mariazellben 2007. március

9-to˝l 12-ig. Jelentkezni
lehet a Szent Benedek

Katolikus Általános
Iskolában.

Érd.: 70/332-1214.

tamok helyezéseiért is. Szabó Lóránt elnök
jelezte, hogy jövôre is megszervezik a ver-
senyt, és reménykednek, hogy akkor már a
kistérség iskolái is kedvet kapnak ehhez a
roppant egészséges sporthoz. A verseny
nem diákolimpiai elôselejtezô volt, hisz a ja-
nuár 18-i megyei döntôre az iskolák egyéni-
leg nevezhetik versenyzôiket, de remény-
kedhetünk, hogy elôbb-utóbb a diákolimpiai
nevezés és versenyzés is megvalósulhat vá-
rosunkban. A helyezettek érmeit Fehér Lász-
ló polgármester adta át, a díjazásért pedig a
Többcélú Kistérségi Társulást illeti köszönet.
Helyszûke miatt csak a korcsoportonkénti
elsô helyezetteket tudjuk felsorolni, de min-
denki gyôztes volt, aki medencébe szállt és
teljesítette a távot.
I. kcs. : Vass Péter, Bene Klára, Hérincs Fru-
zsina, Kiss Gergô.
II. kcs.: Salamon Szabolcs, Somlai Fanni,
Paluska Marcell, Iván Bernadett.
III. kcs.: Vass István. Varga Alexandra, Hor-
váth Zsófia, Hérincs Zsolt, Fehér Adél.
IV. kcs.: Günther Moritz, Antók Fruzsina,
Soós Bálint, Kiss Patrícia, Jakab Kristóf, So-
mogyi Judit

»Kép és szöveg: ro-ló



Véget ért az  NB II 2006/2007-es bajnoksá-
gának ôszi szezonja. A Celldömölki VSE-
Mávépcell csapata nem okozott sok örömöt
szurkolóinak, hisz mindössze kilenc pontot
szerezve a tabella utolsó, 16. helyén várja a
tavaszt. Már a nyári szünetben sejteni lehe-
tett, hogy a sok távozó kulcsjátékost nagyon
nehéz lesz pótolni. Elhagyta a celli csapatot 6
meghatározó ember, helyükre pedig nem si-
került azonos kvalitású labdarúgókat szer-
zôdtetni. A csapat elveszítette irányítóit, gon-
dolhatunk itt Csekére, Hegyire vagy akár Sza-
bó Leventére. A szezon során sok találkozó
úszott el e csapatrész hiányán. A sikertelen-
ség azonban nem írható egyértelmûen ezen
csapatrész számlájára. Az a csapat, amelyik
15 forduló alatt mindössze 9 gólt lô, ne szá-
mítson sok jóra. Hazai pályán 2 gyôzelem és
2 döntetlen került fel dicsôséglistánkra; ven-
dégként viszont még ennél is csapnivalóbban
teljesített a gárda. Idegenbôl 8 forduló alatt
mindössze egyetlen árva pontocskát sikerült
hazahozni. Hiába voltak olyan mérkôzések a
szezon során, amelyeken szervezetten fut-
balloztak a játékosok, rúgott gól nélkül mecc-
set nyerni lehetetlen. Felmerülhet a kérdés,
hogy mindez csak a játékosok hibája-e? A
válasz minden bizonnyal az, hogy nem. A
csapat eredménytelenségében oroszlánrésze
van a vezetôségnek is. A nyári átigazolások-
nál talán körültekintôbben kellett volna eljár-
ni. Ha több kompromisszumra lettek volna

hajlandóak, a távozók közül egy-két játékos
biztosan most is celli színekben játszana. To-
vábbá a játékosok motiválása is az ô felada-
tuk lenne. Bízzunk benne, hogy a téli szünet-
ben javul a helyzet a csapat háza táján, s ta-
vasszal újra öröm lesz meccsre járni. Hisz
Celldömölkön igenis kíváncsiak az emberek a
focira. A jó focira. Megkértük a csapat játéko-
sait, hogy röviden értékeljék saját és a csa-
pat szezonbeli teljesítményét. A csapat veze-
tése nevében  Gasztonyi Csaba szakosztály-
elnök nyilatkozott lapunknak. 
Szép Tamás (kapus): Saját teljesítményem-
mel azt hiszem, hogy elégedett lehetek.
Úgy érzem, hogy minden tôlem telhetôt
megtettem. Ezt támasztja alá az a tény is,
hogy a Nemzeti Sport osztályzatai alapján a
szezon legjobb kapusa lettem. A csapat tel-
jesítménye már nem ennyire rózsás. Sok
kulcsfontosságú játékos igazolt el tôlünk a
nyári szünetben és hiányukat nagyon meg-
szenvedtük. A téli szünetben igazolni kell,
hogy kitûzött célunkat, a bennmaradást tel-
jesíteni tudjuk. Köszönjük a szurkolók támo-
gatását, és kellemes ünnepeket kívánunk
mindnyájuknak. 
Gasztonyi Csaba (szakosztály-vezetô): A csa-
pat szezonbeli teljesítményével elégedetlen
vagyok. A rossz teljesítmény hátterében
megemlíthetô, hogy a csapattól egy komplett
középpályássor távozott nyáron, és helyükre
nem sikerült igazolni játékosokat. Hiányzott a

csapategység, továbbá a fiatal játékosok még
nem tudták felvenni a megfelelô fordulatszá-
mot. Nagy vereségbe sehol nem futottunk
bele, szinte mindenhol egygólos vereséget
szenvedtünk. Ezt tavasszal elkerülhetjük, ha
végre gólokat is rúgunk. Ennek érdekében
szeretnénk góllövô csatárt igazolni. A csapat
két belsô védôjével, Baloghgal és Lakatossal,
valamint Szép Tamás és Palkovics Péter játé-
kával elégedett vagyok. Szeretném megkö-
szönni szurkolóinknak, hogy a rossz szereplés
ellenére is kitartottak mellettünk. 
Hudák Tamás (csapatkapitány): Sajnálom,
hogy ilyen rossz teljesítményt nyújtottunk a
szezon során. A nyári szünetben távozó játé-
kosok helyére nem sikerült megfelelôen iga-
zolni. A téli alapozás során nagyon kemé-
nyen kell dolgoznunk, és egy-két játékost is
igazolnunk kell. Köszönöm a szurkolóknak a
kitartást, s a csapat nevében kívánok min-
denkinek kellemes ünnepeket! 

»csuka
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Célkeresztben a celli foci

Kilencedik helyen az ôszi szezon végén
A Celldömölki VSE NB II-es férfi kézi-
labdacsapata a tavalyi évben elért si-
ker után az ôszi szezont követôen
„csak” a tabella kilencedik helyén
állva várhatja a tavaszi folytatást. 11
mérkôzésen 2 gyôzelmet arattak, 2
döntetlent értek el és 7-szer hagyták
el vesztesen a pályát. Mátés István
edzôt a miértekrôl, a lehetséges
megoldásokról kérdeztük szezonér-
tékelônkben. 

– Keretbe foglaltuk a nem túl szépre
sikeredett ôszi szereplésünket – kezdte
értékelését Mátés István. Az elsô for-
dulóban a megyei rangadónak nevez-
hetô összecsapáson legyôztük a Szent-
gotthárd gárdáját, majd az utolsó for-
dulóig várni kellett az újabb gyôzelem-
re. Ekkor szintén hazai közönség elôtt
gyôztünk a Gyôrújbarát ellen. Sajnos,
csak kétszer sikerült még pontot sze-
reznünk: hazai pályán a Tapolca illetve

a Széchenyi Egyetem gárdái ellen. Ez
utóbbi mérkôzés a fájóbb, mert a csa-
pat hozzáállása nem volt megfelelô.
Ha az okokat keressük gyenge szerep-
lésünkre, három dolgot kell megemlí-
teni. Elôször is több meghatározó játé-
kosunkra (Gubián, Pozsonyi, Tóth Atti-
la, Kormos) nem számíthattam. Igaz,
Tóth Attilát sikerült visszacsábítani, így
az utolsó négy fordulóban már ismét
celli színekben lépett pályára. Hiányuk
a támadójáték gyengülésén túl azt is
eredményezte, hogy a védekezésünk
hatékonysága csôdöt mondott, szerke-
zeti problémák adódtak. Ezért tudtak
szinte átrohanni rajtunk több mérkôzé-
sen is. Ráadásul a sérülések idén sem
kímélték a csapatot. Második ok az
edzéslátogatottság hiánya. Nagyon
kevesen vagyunk edzéseken, nem
tudjuk kellôképpen gyakorolni a játé-
kot, sôt mérkôzésekre is, fôleg idegen-
ben nehezen állt össze a csapat. Har-

madszor pedig a háttérrôl kell szólni.
Pozsonyi Mihály lemondott a szakosz-
tályvezetôi posztról, így még nehe-
zebb lett a helyzetünk. Szerencsére
László Tibor elvállalta a kézilabda sza-
kosztály vezetését, megpróbálja a
megfelelô hátteret megteremteni,
amit az egyesület nem tud biztosítani.
A változásokról: két fiatal játékos érke-
zett hozzánk a Balaton KC-tôl, Egyed
és Mikás, ôket igyekeztem beépíteni.
Jó lenne a tavaszi szezonra erôsíteni
olyan emberekkel, akik edzésre is tud-
nak járni. A mi csapatunk hosszú éve-
ken keresztül kevés kapott góljáról
volt híres, sajnos ôsszel 330 gólt kap-
tunk, és 258-at dobtunk. A hazai góllö-
vôlistát Bakonyi vezeti tíz meccsen lôtt
53 góljával, ôt Egyed követi hét mér-
kôzésen szerzett 46 góllal, a harmadik
Lendvai, hat mérkôzésen 36 gólt lôtt.
Igyekszünk tavasszal javítani.

»V. V.
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Színészbál
Színészek és Színházbarátok VI. Bálja
2007. január 13-án, szombaton 20
órától a Celldömölki Rezgônyárfa Étte-
remben. A program: vacsora, mûsor,
tombola, Bál Szépe-választás és tánc
másnap hajnalig!
A bált megnyitja: Söptei Józsefné
Képviselô Asszony és Michael
Mehlmann színmûvész.
Jelentkezés és további információk:
95/521-050 és 20/535-05-92 vagy
személyesen a Kamaraszínházban
(Celldömölk, Koptik Odó u. 2.) Jelent-
kezési határidô: 2007. január 8., illet-
ve a (korlátozott) létszám beteltéig.
Minden kedves Érdeklôdôt szívesen
lát a Soltis Lajos Színház!

2007. január 13–14. –  II. Pénzdíjas Teremlabdarúgó Torna Kemenesi Tej Kupa
Nevezés: 20.000 Ft – Díjazás: I. helyezett (serleg, oklevél, 80.000 Ft) ; II.
helyezett (oklevél, 50.000 Ft) ; III. helyezett (oklevél, 20.000 Ft) ; díjazzuk
továbbá a gólkirályt, a legjobb játékost és a legjobb kapust. – Támogató:
Kemenesi Tej – Résztvevôk: 1992. január 1. elôtt született NB I-es, vagy NB II-
es csapat 2006–2007-os szezonban igazolt játékosai közül 4 fô nevezhetô.

2007. január 28. – II. Amatôr Farsang Teremlabdarúgó Torna  Vulkán Festék Kupa
Nevezés: 12.000 Ft – Díjazás: I. helyezett (serleg, 20.000 Ft értékû vásárlási
utalvány, oklevél); II. helyezett (oklevél, labda); III. helyezett (oklevél, tár-
gyjutalom) – Támogató: VULKÁN Festék Kft. – Résztvevôk: 1992. január 1. elôtt
született NB-s, megyei I-es és külföldi bajnokság bármely osztályban szereplô
csapat 2006–2007-os szezonban igazolt játékosai nem nevezhetôk.

2007. február 11. – II. Amatôr Szezonzáró Teremlabdarúgó Torna Kovács&Kovács
Kupa Nevezés: 12.000 Ft – Díjazás: I. helyezett (serleg, 20.000 Ft értékû vásár-
lási utalvány, oklevél) ; II. helyezett (oklevél, labda) ; III. helyezett (oklevél,
tárgyjutalom) – Támogató: Kovács & Kovács Kft. – Résztvevôk: 1992. január 1.
elôtt született NB-s, megyei I-es és külföldi bajnokság bármely osztályban
szereplô csapat 2006-2007-os szezonban igazolt játékosai nem nevezhetôk.

További információ és az egyes labdarúgó tornák részletes kiírása kérhetô:
• Telefon: Molnár János 70/330-8925 és Barna István 70/330-5891
• Telefax: 95/420-610; E-mail: vulcansport@cellkabel.hu; Honlap: www.vul-
canfestival.hu/vulcan/vse
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Vízszintes: 1. A megfejtés elsô része 12. Vármaradvány 13.
Határunkon átnyúló állóvíz 14. Kijevi 16. Népiesen sír 17.
Rádiusz 18. Nitrogén 19. A Komjádi egy része! 22. Pólya-
darab! 23. Enni kezd! 24. „A” szemétgyûjtô edény 26. Ten-
geri hal 27. Kötôszó 28. Becézett Ádám 29. Vidám mûfaj
31. Zalakaros határai! 33. Malomipari termék 34. Budapes-
ti egyetem, fordítva 35. A te Tímeád 37. Árnyat adó növé-
nyi rész 39. Tûzben megsemmisül 41. Ezentúl, soha 43.
Norvégia sportjele 44. … Sándor, színmûvész volt 46.
Szemüveg tartója 47. Németország autójele 48. Bagdad
lakója 51. Nedû
Függôleges: 2. Viharos erejû szél 3. Angol fôúr 4. DMÁ 5.
Zérus 6. Genf határai! 7. Gömbölyû 8. Aranka 9. Részvény-
társaság 10. Ôrá, keverve! 11.Cété! 14. A megfejtés má-
sodik része 15. Átnyújt számára 22. Durván összedönt 24.
A jelzett idôpontig 25. Azonos magánhangzók 26. Lakat-
márka volt 29. Kaftán eleje! 30. Fegyvert ellenôriz 36. Má-
zsálják 38. Belül matat! 40. Kaukázus belseje! 42. Betéti
Társaság 44. Maró folyadék 45. Szenvedés 49. Rikácsolni
kezd! 50. Izomrögzítô rost 52. Tárgyrag 53. A feszültség
jele 54. Kálium 

Elôzô rejtvényünk helyes megfejtése: Drágám,a nerc is ezt hordja egész
életében! Szerkesztôségünkbe 18 pontos válasz érkezett és közülük a
sorsolást követôen az alábbiak részesülnek könyvjutalomban: Kiss Tama-
ra – Celldömölk, Mikes u. 17.; Németh Istvánné – Celldömölk, Hegyi u.
32.; Ôriné Németh Renáta – Celldömölk, Táncsics u. 7. Gratulálunk!
A nyerteseket a könyvjutalom átvételérôl értesíteni fogjuk.   

Nercbunda
A férj egy értékes nercbundával ajándékozza meg a nejét.
És most ezt hordjam egész életemben? – kérdi az asszony. 
Válasz a vízszintes 1. és a függôleges 14. sorban.

Keresztrejtvény

Beküldendô: vízszintes 1., függôleges 14.
Beküldési határidô: december 31.

a rejtvényt szerkesztette: völgyi lászló

54

➦

➦

Vulkán Sport rendezvény naptár
H E L Y S Z Í N :  V Á R O S I  S P O R T C S A R N O K
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Celldömölk Város Önkormányzata Kép-
viselôtestületének 39/2006. (XII.14.) szá-
mú rendelete a többször módosított, a te-
lepülési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatásról szóló 46/2001. (XII.19.)
számú rendeletének módosításáról.
1. § A rendelet 1. sz. melléklete helyébe
az alábbi 1. sz. melléklet lép:
Hulladékkezelési közszolgáltatási díj
2007. évben
Lakossági hulladékszállítás (a hulladék ár-
talmatlanítási díjjal csökkentett értéke):
120 l hulladékmennyiség: ürítés/háztar-
tás/hét 134 Ft + ÁFA.
240 l hulladékmennyiség: ürítés/háztar-
tás/hét 244 Ft + ÁFA.
Gyûjtôedény feletti mennyiség esetén 80 l
hulladékzsák/db 138 Ft + ÁFA.
2. § Ez a rendelet 2007. január 01-én lép
hatályba.

Celldömölk, 2006. december 14.

Fehér László Baranyai Attiláné dr.
polgármester jegyzô

Celldömölk Város Önkormányzata Kép-
viselôtestületének 40/2006. (XII.14.) szá-
mú rendelete a többször módosított, a
víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapí-
tásáról szóló 40/ 2001. (XI.28.) számú ren-
deletének módosításáról.
1. § A rendelet 1. sz. melléklete helyébe
az alábbi 1. sz. melléklet lép:
Celldömölk város önkormányzati tulajdonú
víziközmûbôl biztosított  szennyvízelveze-
tés, szennyvíztisztítás és kezelés  szolgál-
tatási díjai 2007. január 1-jétôl.
2007. január 1-jétôl a szolgáltatás díja Ft/m3.
Lakossági vízdíj: 248
csatornadíj: 129
Közületi vízdíj: 365
csatornadíj: 161
A havi alapdíjak átmérônként. 
Lakossági és közületi alapdíj:
Lakossági alapdíj 13–20 mm átmérô ese-
tén, víz 195 Ft, csatorna 175 Ft.
Közületi alapdíj 13–20 mm átmérô ese-
tén, víz 195 Ft, csatorna 175 Ft.
25–30 mm esetén, víz 1050 Ft, csatorna
625 Ft.
40–50 mm esetén, víz 3100 Ft, csatorna
1940 Ft.
80–100 mm esetén, víz 12500 Ft, csator-
na 4450 Ft.
100 mm felett, víz 15000 Ft, csatorna
7938 Ft.
(A fenti díjak a 20%-os  ÁFA-t  nem tar-
talmazzák.)

2. § Ez a rendelet 2007. január 01-jén lép
hatályba.

Celldömölk, 2006. december 14.

Fehér László Baranyai Attiláné dr.
polgármester jegyzô

Celldömölk Város Önkormányzata Kép-
viselôtestületének 41/2006./XII. 13/sz.
rendelete a lakossági távfûtési és me-
legvízszolgáltatási díjak megállapításáról
szóló, többször módosított 34/1999.
/X.27./sz. rendelet módosításáról.
1. § A rendelet 2.§-ának /1/, /2/ és /3/
bekezdése az alábbira változik:
2. § /1/ Az alapdíj:                                
Fûtési célú felhasználás 325,59 Ft/ lég-
m3/év.
Melegvíz alapdíj 80,10 Ft/légm3/év.
Együttes felhasználás /fûtés+melegvíz/
405,69 Ft/légm3/év.
A rendelet 2.§-ának /2/ bekezdése az
alábbira változik:
2. § /2/ Hôdíj: 3164,40 Ft/GJ.
A rendelet 2.§-ának /3/ bekezdése az
alábbira változik:
2. § /3/ Melegvíz hôdíj 679,11 Ft/m3.
A díjak nettó díjak, az ÁFÁT-t nem tartal-
mazzák.
3. §  Ez a rendelet 2007. január 1. napján
lép hatályba.

Celldömölk, 2006. december 13.

Fehér László Baranyai Attiláné dr.
polgármester jegyzô

Celldömölk Város Önkormányzata Kép-
viselôtestületének 42/2006. /XII.13./ sz.
rendelete a menetrendszerinti helyi tö-
megközlekedési díjak megállapításáról.
Celldömölk Város Önkormányzatának
Képviselôtestülete az árak megállapításá-
ról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7. § /1/
bekezdésében kapott felhatalmazás alap-
ján a menetrend szerinti helyi tömegköz-
lekedési díjak megállapításáról a követke-
zôk szerint rendelkezik:
1. § A rendelet hatálya Celldömölk város
közigazgatási területén belül a mene-
trendszerinti helyi tömegközlekedés  díj-
szabására terjed ki.
2. § Az önkormányzat az autóbusz közle-
kedés legmagasabb díjtételeit a rendelet
1. számú mellékletében foglaltak szerint
állapítja meg. A megállapított díjak a
2007. január 1-tôl  hatályos általános for-
galmi adót is tartalmazzák.

3. § Ez a rendelet 2007. január 1. napján
lép hatályba, egyidejûleg a 38/2004.
/XI.30./ számú rendelet hatályát veszti.

Celldömölk, 2006. december 13.

Fehér László Baranyai Attiláné dr.
polgármester jegyzô

1. sz. melléklet
Új díjak: bruttó, vonaljegy elôvételben
110 Ft, az autóbuszvezetônél 110 Ft.
Egyvonalas névre szóló bérletjegy, havi
2.402 Ft. Egyvonalas névre szóló bérlet-
jegy, félhavi 1.585 Ft. Tanuló – nyugdíjas
havi bérletjegy 978 Ft. Tanuló – nyugdíjas
negyedéves bérletjegy 2.932 Ft.

Celldömölk Város Önkormányzata Kép-
viselôtestületének 45/2006. (XII.14.)
rendelete a személyes gondoskodást nyúj-
tó ellátásokkal kapcsolatos egyszeri hozzá-
járulásokról és a fizetendô térítési díjakról
szóló 19/2000. (IX.27.) rendelet módosí-
tásáról.
A képviselôtestület a személyes gondos-
kodást nyújtó ellátásokkal kapcsolatos
egyszeri hozzájárulásról, a fizetendô térí-
tési díjakról szóló rendeletét a követke-
zôk szerint módosítja:

1. § A rendelet 4. § (1) bekezdésének
negyedik és ötödik francia bekezdése
helyébe a következô rendelkezés lép:
„negyedik francia bekezdés: – Idôsek
Otthonában történô ellátás. (Mind a
tartós bentlakást nyújtó intézményi
részleg, mind az átmeneti részleg,)
esetében: 63.000 Ft/hó; 2.100
Ft/nap, kivéve, amennyiben az ellá-
tott az Szt. 117/B § (1) szerinti egy-
szeri hozzájárulás idôarányos részé-
nek visszafizetését – külön megálla-
podásban rögzítve – folyamatosan,
annak kiegyenlítéséig a térítési díjban
történô részbeni betudásával kéri
visszatéríttetni, ez esetben 49.950,-
Ft/hó; 1.665 Ft/nap.
Az „ötödik francia bekezdés: – bentlaká-
sos ápolást-gondozást  nyújtó szociális
ellátás estén az Intaházai Szociális rész-
legben: 48.300 Ft/hó; 1.610 Ft/nap.

2. § Ez a rendelet 2007. január 1-én lép
hatályba.

Celldömölk, 2006. december  14.

Fehér László Baranyai Attiláné dr.
polgármester jegyzô

SZILÁRD HULLADÉK

TÁVFÛTÉS ÉS MELEGVÍZ

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

VÍZ- ÉS CSATORNADÍJ

TÖMEGKÖZLEKEDÉS
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Opel Corsa 1,5-ös TD IS 424 1997. évi, központi záras, elekt-
romos ablakemelôs, légzsákos személygépkocsi, kitûnô ál-
lapotban eladó. Érd.: 06 30/330-2405.

Az Új Kemenesalja és a TV-Cell 
városi televízió valamennyi munkatársa 
KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 
és BOLDOG, SIKEREKBEN GAZDAG 
ÚJ ESZTENDÔT kíván 
valamennyi olvasójának, 
TV-nézôjének és hirdetôjének.
Köszönjük, hogy megtiszteltek 
bennünket figyelmükkel!

2007. januári központi orvosi ügyelet (Csontváry Patika, Telefon: 95/423-742)

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

az ügyeleti rendben a változtatás jogát fenntartják.

Az Alsósági Szent Miklós Alapítvány hálásan köszöni azok-
nak a felajánlását, akik 2005. Évi személyi jövedelemadó-
juk 1%-át a templomnak ajánlották fel. Az így befolyt
összeget, 82.334 Ft-ot a héjazat cseréjére fordítottuk. A jö-
vô évben is kérnénk támogatásukat a belsô felújításra!
Adószámunk: 18891704–1–18.

A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ december 22-én (pénteken) 16
órától „Mindenki karácsonyfája” címmel ünnepváró délutánt szervez
Celldömölkön az 1. sz. posta elôtti téren. 
Közremûködnek: az Eötvös Loránd Általános Iskola volt irodalmi színpa-
dosai az Ünnep születése címû elôadásukkal, amelyet szerkesztett és
rendezett Rozmán László; a Soltis Lajos Színház társulata Katona Imre:
Betlehemes játék címû bemutatójával, valamint az „Egy szoknya, két
nadrág” együttes.
Enni-innivaló kínálása teszi teljessé az ünnepi hangulatot. A rendezvény
megvalósítását a Máltai Szeretet Szolgálat helyi csoportja is segíti. A szerve-
zôk várják mindazoknak a támogatását, akik adományaikkal hozzájárulná-
nak a „karácsonyi szeretet-asztal” megterítéséhez.

» Egészségügyi SZOLGÁLAT



CELLI-UDVARHÁZ BT. 
I N G A T L A N  A J Á N L A T A :  

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

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

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

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

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

Kemenesmagasiban 2 szobás családi ház
eladó. Ir.ár: 7,3 M Ft.

Nagysimonyiban 2 szobás családi ház eladó:
Ir.ár: 4 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 családi-
ház 700 m2 telken eladó. Ir.ár: 12 M Ft

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Külsôvat-Bánhalmapusztán 1+1/2 szobás,
családi ház eladó.

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. • Egeralján 4 szoba + nappalis 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.
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Válasszon a Répcelak és Vidéke
Takarékszövetkezet Celldömölk I., 
Celldömölk II., Ostffyasszonyfai és 

Vönöcki Kirendeltségének
akciós személyi kölcsönei közül!

– Joker (kezes nélkül)
– Standard (akár 2 millió Ft-ig)
– „Hagyományos” 1 millió Ft-ig

(pl. 300 ezer Ft kölcsön 
havi 7.100 Ft* részletre).

Répcelak, Petôfi S. u. 50.
Tel.: 95/588-666, 588-667

Egy ajándék 
Önnek is jár!

*THM: 19,27 %

Celldömölk I., Kossuth L. u. 18. Celldömölk II., Hegyi u. 1. 
Telefon: 95/420-035 Telefon: 95/420-507

Ostffyasszonyfa, Kossuth u. 60. Vönöck, Kossuth L. u. 69/B. 
Telefon: 95/394-005 Telefon: 95/485-010

Kis bank – nagy lehetôségek!




