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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!

AUTÓGÁZ LPG KEDVEZMÉNYES ÁRON!

Celldömölk, Kolozsvár utcában, 
a Mesteri felé vezetô úton. 

Nyitva: minden nap 6.00–21.00
Balogh Zsolt vállalkozó 
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2007. április 19-én városunkban járt
Dobrev Klára, aki Fehér László polgár-
mester meghívására érkezett Celldö-
mölkre. A miniszterelnök felesége a re-
formok szükségességét hangsúlyozta.
Beszélt arról, hogy az elmúlt 15-20 év-
ben egyik kormány sem mert igazán
nekivágni a reformintézkedéseknek,
mert félt a népszerûségvesztéstôl. Nem
állítja, hogy a végrehajtásban nincse-
nek hibák, de ezeknek egy része csak a
gyakorlatban derül ki, és menet közben
lehet – és kell is – orvosolni.
Az egészségügyi reformról beszélve
Dobrev Klára elmondta, hogy mell- és
méhnyakrák-ellenes közéleti tevé-
kenységének részeként az elmúlt
években sokat foglalkozott az onkoló-
giai ellátás kérdéseivel. Magyarorszá-
gon másfél éve nagy változást hajtot-
tak végre: onkológiai központokat hoz-
tak létre, ezzel megszüntették azt a
korábbi gyakorlatot, hogy a legkisebb
kórházakban is mûködött rák-osztály.
Emellett szólt az a tény, hogy a halálo-
zási statisztikák szerint a nagy közpon-
tokban kétszer akkora a túlélés esélye
a betegeknek, mint a kis kórházakban.
Sok érintettel beszélt, akik az elsô idô-
ben panaszkodtak, hogy több kilomé-
tert kell utazniuk, és a kezelések után
rosszul vannak. De egy idô után
megértették: ez az intézkedés az ô ér-
dekeiket szolgálja, hiszen a nagy köz-

pontokban nemcsak a technikai fej-
lesztések, a mûszerek, de a tudás is
koncentrálódik. Az ott dolgozó orvosok
és nôvérek jóval több beteget kezel-
nek, így jóval több tapasztalatot sze-
reznek a rákgyógyításról. „Egy gyakor-
lott nôvér már a beteg szemének csillo-
gásán látja, hogy miként hat rá a kemo-
terápia! Ha az a kérdés, hogy egy rákos
beteg keveset utazik, de nem gyógyul
meg, vagy többet utazik, és életben ma-
rad – azt hiszem, mindenki az utóbbit
választja!” – mondta Dobrev Klára. 
Hasonló a helyzet a miniszterelnök fe-
lesége szerint az oktatásban is, hiszen
óriási különbségek vannak az általános
iskolák között. „A szülôknek nem árt el-
gondolkodniuk azon, mit szeretnének:
hogy gyermekük helyben, de össze-
vont osztályban tanuljon, olyan iskolá-
ban, ahol még arra is kevés esélyt kap
a gyerek, hogy az érettségiig eljusson,
vagy utazik reggelente 20-30 percet –
fôként, ha iskolabusszal meg is van
szervezve a bejárás – és jól felszerelt is-
kolába kerül, ahol sokkal nagyobb esélyt
kap arra, hogy továbbtanuljon” – hang-
súlyozta. Dobrev Klára szerint az okta-
tási rendszer hiányosságai miatt állha-
tott elô mára az a helyezet, hogy a 8 ál-
talánost végzett gyerekek 20-25%-a
funkcionális analfabéta. Ezek az embe-
rek nem értik meg egy gép használati
utasítását sem – éppen ezért nehezen

találnak munkát, hiszen ma már az út-
építéseken is gépekkel dolgoznak. 
Dobrev Klára az Egészséges Települése-
kért Alapítvány kuratóriumi elnökeként
is dolgozik, kérdésünkre beszélt az ala-
pítvány programjairól. Az Alapítvány
2005-ben alakult azzal a céllal, hogy
erôsítse az emberek egészségtudatos-
ságát, támogassa olyan közösségek
kialakulását és mûködését, amelyek
segítenek tagjaiknak egészségesebben
élni. Ezt fejezi ki mottójuk is: Jól va-
gyunk együtt! Az Alapítvány pályázato-
kat ír ki az ország településeinek egész-
ségtervek megvalósítására, programo-
kat szervez a helyes táplálkozás nép-
szerûsítésére és bekapcsolódott a da-
ganatos betegségek elleni civil összefo-
gásba is. 500 településsel – többségük-
ben kis falvakkal – állnak kapcsolatban.
Vas megyébôl az idén Gersekarát és Te-
lekes pályázik támogatásért az Alapít-
ványhoz.

»LOSONCZ ANDREA

Dobrev Klára Celldömölkön

fotó: major tamás

Április 22-én Celldömölkön rendezték meg
a Megyei Mentôs- és Vöröskeresztes Napot.
Ennek keretében avatták fel a Mentôállo-
más és az Orvosi ügyelet új épületét. A kö-
szöntôk és a Himnusz után Fehér László pol-
gármester mondott ünnepi beszédet.
Összefoglalta az elmúlt idôszakot: 2003-ban
több fórumon megvitatásra került a celldö-
mölki mentôállomás méltatlan állapota.
Noha egy ekkora városnak nem alapfelada-
ta mentôállomást mûködtetni, az önkor-
mányzat mégsem mondott le vállalt felada-
táról, és sorban érkezett a segítség az akko-
ri egészségügyi minisztertôl, a regionális
fejlesztési tanácstól, a megyétôl, a képvise-
lô-testülettôl. Az új mentôállomást minden-
képpen a kórház területére szerették volna
építeni. Sokan kétkedtek a terv megvalósí-
tásában. Ennek ellenére mégis megépült a
korszerû épület. Így vált teljessé Celldömöl-
kön az egészségügyi szolgálat, hogy egy

helyre került a kórház, az orvosi ügyelet és
a mentôállomás. 
Kiss Péter munkaügyi és szociális miniszter
köszöntôjében elmondta, örül, hogy itt le-
het, s hogy ennek az épületnek a beüze-
meltetésével sikerült uniós színvonalúvá
és a megyében teljes körûvé tenni a men-
tôszolgálatot. 
Dr. Göndöcs Zsigmond, az Országos Mentô-
szolgálat fôigazgatója hangsúlyozta, örül,
hogy az eddigi méltatlan körülmények he-
lyett végre megfelelô épületben dolgoz-
hatnak a mentôsök.
Dr. Puskás Tivadar, a Nyugat-Dunántúli Re-
gionális Mentôszervezet szakmai vezetôje
kiemelte, hogy a városnak ezzel a vállalá-
sával megvalósult Vas megyében a 15 per-
cen belül kiérkezô mentôhálózat. Nosztal-
giával emlékezett a Temesvár utcai men-
tôállomás épületére, melynek a kapuját
zárva találták, miközben amíg ott mûkö-

Felavatták az új épületet
dött a szolgálat, bizony mindig nyitva állt.
Mindannyian jogosnak találták Fehér Lász-
ló polgármester újabb kérését, miszerint
esetkocsira lenne szükség.
A szalagot Kiss Péter, dr. Göndöcs Zsig-
mond, dr. Puskás Tivadar, Fehér László és
Nunkovics József vágták át, ezt követôen a
történelmi egyházak celldömölki képviselôi
megáldották és felszentelték az épületet.

»REA
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A celldömölki Polgárôrséget 1991-
ben alapította Lacza Péter és Nagy
Rezsô. Az akkor 17 tagot számláló
egyesület ma 50 fôbôl áll. A tagok
mind lelkes polgárôrök, akik Celldö-
mölk érdekeit és biztonságát szem
elôtt tartva végzik feladataikat. Elnö-
kük Lacza Péter, aki a Vas Megyei
Polgárôrség alelnöke is. A Polgárôr-
ség munkájáról, elért eredményeik-
rôl és jövôbeli terveikrôl kérdeztük.
– Megalakulásunk óta szinte minden
nagyobb és fontosabb intézménnyel
és szervezettel kötöttünk együttmû-
ködési megállapodást. Így az önkor-
mányzattal, rendôrséggel és vállalko-
zókkal is. Fô feladataink közé tartozik
a nagyrendezvények biztosítása, jár-
ôrözés nappal illetve éjszaka.
Legutóbb a Cigány Kisebbségi Napo-
kon végeztünk biztosítási feladato-
kat. Nagyon jó kapcsolat alakult ki a
kisebbségi önkormányzat és köztünk,
ezért várható egy újabb együttmûkö-
dési nyilatkozat aláírása. A posta ve-

zetése felkért bennünket a postások
kísérésére akkor, amikor nagyobb
pénzösszegeket kell kivinniük, fôkép-
pen a nyugdíjfolyósítás idején. Elvál-
laltuk az Ifjúság téri játszótér ôrzését
is. Együttmûködünk a Katasztrófavé-
delemmel, minden esetben részt ve-
szünk az ilyen jellegû továbbképzé-
seken és tájékoztatókon.
Nagy elismerés és siker számunkra is,
hogy Celldömölk 2006-ban megkapta
a legbiztonságosabb Vas megyei vá-
ros elismerést és az ezzel járó 500
ezer forintos pénzjutalmat. Ekkor én
Celldömölk Városért Emlékérem ki-
tüntetésben részesültem, melyet
büszkén vettem át. A siker azonban
nemcsak az enyém volt, hanem a
csapatomé is. A Polgárôrség tagjai is
mindig megkapják a különbözô foko-
zatú szolgálati emlékérmeket is, vala-
mint tárgyjutalomban is részesülnek.
Sikeresen pályáztunk a Vas Megyei
Polgárôr Nap megtartására, mely eb-
ben az évben június 23-án lesz váro-

sunkban. Egy naposra tervezzük a
rendezvényt a Kemenesaljai Mûvelô-
dési Központtal együttmûködve. Ter-
veink között szerepel a tûzoltók, a
kommandósok, és a kutyás kiképzôk
bemutatója, különbözô mûvészeti
csoportok fellépése, horgászverseny
és fôzés a résztvevôk és az érdeklô-
dôk számára.
Köszönöm a Polgárôrség minden tag-
jának az áldozatkész munkáját, vala-
mint a támogatóknak a bizalmat,
amivel olyan sokszor megtiszteltek
már bennünket. Remélem, továbbra
is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy Cell-
dömölk lakosai biztonságban, nyu-
godt körülmények között tölthessék
el mindennapjaikat.  »TAKÁCS. M. TÜNDE

2007. április 25-én ülésezett a város
képviselô-testülete. A soros ülésen a kö-
vetkezô témákat tárgyalták meg: a köz-
oktatási intézmények minôségirányítási
programjának kiegészítése, beszámoló a
2006. évi pénzügyi terv teljesítésérôl; a
folyó ügyek között szerepelt az óvodai
beiratkozásról szóló tájékoztatás (bô-
vebben ld. Óvodai beiratkozások c. írást),
a Vulkán fürdô díjszabásának változásai
(ld. 6. old.), rendeletmódosítás az ön-
kormányzati tulajdonban lévô lakások és
helyiségek bérlete, bontott tégla érté-
kesítése, a közalkalmazottak részére
nyújtható étkezési támogatás, az Ádám
Jenô Zeneiskola és Mûvészeti Alapiskola
módosított intézkedési terve valamint a
fizetendô térítési díjakról szóló 16/1997
(IV. 2.) sz. önkormányzati rendelet mó-
dosítása, szelektív hulladékgyûjtô szige-
tek elhelyezése, a polgármester jutal-
mazása, a polgármesteri hivatal gépjár-
mûvének cseréje, nyersanyagnorma vál-
tozása a közétkeztetésben (ld. A térítési
díjak változásáról c. írást), a pénzügyi
terv módosítása, a helyi civil szerveze-
tek támogatására jóváhagyott keret-
összeg felosztása (errôl következô lap-
számunkban bôvebben beszámolunk).
A képviselô-testület döntést hozott arról,

hogy július 1-tôl átlagosan 8%-kal meg-
emeli az önkormányzat tulajdonában lévô
lakások és helyiségek bérleti díját. A foly-
tatásban a közalkalmazottaknak járó étke-
zési hozzájárulás kiosztásának módjáról
döntöttek, mely szerint a havi 3000 Ft/fô
összegû étkezési hozzájárulás évközben
nem osztható ki, csak az év végén egy
összegben abban az esetben, ha a fedezet
rendelkezésre áll. 
15. folyó ügyként új szelektív hulladék-
gyûjtô szigetek elhelyezésérôl tárgyaltak
a képviselôk, eszerint az Alsóságra és
Izsákfára tervezett szigetek új helyszíne:
Alsóságon a Kertalja utca, Izsákfán a Falu-
ház melletti terület, a többi 11 hulladék-
gyûjtô tervezett helye nem változik. Te-
kintettel arra, hogy a polgármester ma-
gas állami kitüntetésben részesült, a kép-
viselôk elfogadták azt az indítványt, hogy
kéthavi illetményének összegét jutalom-
ként megkapja. Az érintett az összeg fe-
lét a város parkolórendszerének felújítá-
sára ajánlotta fel. A képviselôk jóváhagy-
ták a polgármesteri hivatal gépjármûvei-
nek cseréjére tett javaslatot olyan formá-
ban, hogy a meglévô három személygép-
kocsi közül a két régebbit értékesítik,
ehelyett egy új autót vásárolnak. 

»LOSONCZ ANDREA

Celldömölk éber ôrei

A képviselô-testület áprilisi ülésérôl
Május 1-tôl az intézményekben a következôképpen
változtak az étkezési térítési díjak: 1. bölcsôdei ellátás
(háromszori étkezés) 231 Ft/nap + áfa; óvodai ellátás
(egész napos) 233 Ft/nap + áfa; általános iskolai ellá-
tás (egész napos) 266 Ft/nap + áfa; gimnázium vala-
mint mûszaki szakközépiskola (ebéd) 189 Ft/nap +
áfa, felnôtt étkeztetés (ebéd) 359 Ft/nap + áfa.

Az általános iskolákban az elmúlt hétvégén megtör-
tént a beíratás. A 3 önkormányzati általános iskolá-
ba összesen 119 gyermeket írtak be. 
Ebbôl az alsósági Berzsenyi Lénárd Általános Iskolá-
ba: 19 fô (valamennyi celldömölki lakos). Eötvös Lo-
ránd Általános Iskola: 31 fô (celldömölki: 23, vidéki:
8). Gáyer Gyula Általános Iskola: 69 fô (celldömölki:
56, vidéki: 13). A közoktatási törvény szerint egy
osztály átlaglétszáma 21 fô, legtöbb 26 fô). A fen-
tiek alapján Alsóságon 1, Celldömölkön 4 osztály in-
dul. Szent Benedek Katolikus Általános Iskola: 28 fô
(celldömölki: 24, vidéki: 4).

A Városi Óvodába a felvehetô 80 férôhelyre 67 gyermeket je-
gyeztek be, a beíratott gyermekek elhelyezésérôl az intézmény
vezetôsége 2007. május 15-ig dönt. A 375 fôs összférôhelyre a
jelenlegi állás szerint 362 gyermek várható. Eszerint a közokta-
tási törvényben meghatározott maximális csoportlétszám cso-
portonként 25 fô tartható lesz.

» A térítési díjak változásáról

» Iskolai beíratások

» Óvodai beiratkozás
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Már csak az aláírás hiányzott e cikk
írásakor arra az együttmûködési
szerzôdésrôl, amellyel a kenyeri, a
kemenesmihályfai és a nagysimo-
nyi általános iskola az összevont
celldömölki általános iskola tagin-
tézményeként mûködik tovább. A
három település polgármestere nyi-
latkozott lapunknak a kialakult új is-
kola-helyzetrôl.

Tuba Ferenc, Kenyeri polgármestere:
Már csak arra várunk, hogy aláírjuk az
együttmûködési megállapodást. Az
alsó tagozat megmarad, a felsô szû-
nik meg, és az ötödiktôl a nyolcadik
osztályig járnak be a diákok Celldö-
mölkre. Tudomásom szerint a leendô
hatodikosok közül minden tanulót a
szülôk a Szent Benedek Katolikus Ál-
talános Iskolába írattak be. A hetedik,
nyolcadik osztályból viszont két gye-
rek kivételével mindenki az össze-
vont városi iskolában folytatja a ta-
nulmányait. Egyeztetni kell még a
napközirôl, ennek az anyagi vonzata
még megoldásra vár, a gyerekek
utaztatásáról már megállapodtunk.
Szeretnénk, ha közvetlenül a tanítás
után, fél kettô körül jöhetnének haza.
Az étkeztetésüket itt oldanánk meg
Kenyeriben, javítva ezzel a helyi isko-
la konyhájának kihasználtságát. A ke-
nyeri diákokkal együtt természete-
sen a pápóci felsôs gyerekek is Cell-
dömölkre járnak majd szeptembertôl.
Cseledi Jenô, Kemenesmihályfa pol-
gármestere:

A mi iskolánk is a celldömölki általá-
nos iskola tagiskolája lesz, csak az al-
só tagozat marad Mihályfán. Tehát a
mihályfai és sömjéni felsôsök bejár-
nak majd Celldömölkre. Harminc alsó
tagozatos gyerek lesz. Ez kevés, de
azért még mindig elfogadható. Re-
méljük, hogy ez a létszám nem csök-
ken a késôbbiekben. A bejáróknak pe-
dig igyekszünk megkönnyíteni a bejá-
rást. A családoknak, a szülôknek nem
igazán kedvezô a kialakult helyzet.
Szerettük volna az iskolát továbbra is
fenntartani, de a költségvetés már
nem engedi tovább az intézmény mû-
ködtetését. Az oktatási törvény tanulói
létszámra vonatkozó elôírásait nem
tudná a két község, Kemenesmihályfa
és Kemenessömjén betartani a közel-
jövôben. A Celldömölkre bejáró felsô-
sök döntô többsége a városi iskolába
jár majd, néhány sömjéni tanulót írat-
tak az egyházi iskolába.
Szlama József, Nagysimonyi polgár-
mestere:
A nagysimonyi önkormányzat meg-
hozta szomorú döntését. Az alsó ta-
gozatot változatlan formában fenn-
tartjuk, az elsô és második osztály, il-
letve a harmadik és negyedik osztály
összevontan mûködik majd tovább.
Egyes tantárgyak oktatása – például
olvasás – azonban osztálybontásban
történik majd. Négy pedagógus ma-
rad az iskolában, a többit sajnos a
szabályok szerint el kell bocsátanunk.
Tíz, húsz, harminc évet a szakmában
töltöttek, és most nagyon nehéz

helyzetbe kerültek. Ha közben nem
történik változás, akkor huszonkét
gyerekkel tartanánk meg az alsó ta-
gozatot. A mi igényeink szerint bead-
tuk a csatlakozási kérelmet a celldö-
mölki összevont általános iskolához. 

Ez a kényszerhelyzet nagy feszültsé-
get keltett a faluban. Az egyértelmû,
hogy a felsô tagozat Celldömölkre
megy, de sok szülô viszi be az alsó
tagozatos gyermekét is a városba.
Tudomásom szerint huszonnyolc gye-
reket a Szent Benedek Iskolába írat-
tak be a szülôk, és talán tíz-tizenkét
diák megy az összevont iskolába. A
közlekedést kell még megoldanunk,
talán Tokorccsal meg tudunk állapod-
ni egy közös iskolabusz bérlésében. 
Sajnálom a leendô nyolcadik osztá-
lyosokat, hogy épp a középiskola
elôtti utolsó évben kerülnek új hely-
re. Azt nem tudom, hogyan tudnak
majd beilleszkedni az új környezetbe.
Szomorú tény, hogy egy háromszáz
éves iskolát megszüntetni kényszerü-
lünk 2007-ben. Ez itt a „fejlôdés”.

>>HP

Az új tagiskolákról az érintett 
falvak polgármesterei
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A címben szereplô dinamó szó már az
én gyerekkoromban is mindenki szá-
mára ismert és használt volt. Még a
gyerekek is – fôleg a fiúk – tudták a
jelentését: generátor. Igaz, hogy
szakmailag csak az egyenáramú ge-
nerátor a dinamó, a nagy gépek al-
katrésze már váltóáramú és generá-
tor a neve, de a köznyelv azért ma-
radt a dinamónál.
Ahol valamilyen motor mûködik, ott

generátornak is lennie kell. 30-40
évvel ezelôtt, a drága masinák és a
tôkeszegénység idején minden meg-
szerzett gépet javítottak, felújítottak,
hogy minél tovább lehessen használ-

ni. Nem véletlen, hogy a generáto-
rok javításával, felújításával nagyon
régen elkezdtek foglalkozni nálunk is
a szakemberek. Jól menô mellékipar-
ág volt ez a tevékenység a Sági Tsz-
ben is.
Az 1990-es évek elején aztán bekö-
szöntött a Tsz-ek szétforgácsolásának
ideje. Hajós László négy társával „ne-
vesítette” a maguk részére a kis javí-
tó üzemet és 1992-ben megalakítot-
ták az Autovill Betéti Társaságot.
Kezdetben minden szépen indult.
Volt megrendelés, megmaradtak a
régi ügyfelek és újakat is sikerült sze-
rezni. Az önindító, generátor javítása,
felújítása elég munkát adott, volt idô,
amikor még alkalmazottakat is fog-
lalkoztattak. Aztán „beérett” a rend-
szerváltás: sorra megszûntek vagy
összezsugorodtak a legtöbb megren-
delést adó vállalatok, termelôszövet-
kezetek, a Volán, a vasút, a Keripar, a
Kesztyûgyár. Régebben volt megren-
delés a környezô megyékbôl is, las-
san azonban ezt elvitte az idôközben
kiépült konkurencia. 
Idôközben olcsóbbak lettek az alkat-
részek is, már sokkal kevésbé lett ér-
demes felújítani a generátorokat:
maradt a javítás, és a tevékenységi
kör bôvítéseként beindított akkumu-

látor és egyéb alkatrész forgalma-
zása. Az üzleti kör átalakult: a meg-
maradt nagyobb megrendelôk (né-
hány téesz, a két celli szerviz) mellett
ma a magánszemélyek teszik ki a ve-
vôkör nagyobb hányadát.
Ami jó dolgot is hozott a konkurencia
kifejlôdésében, hogy ma már nem
kell a fél országot bejárni alkatré-
szért: egymás kezébe adják a kilin-
cset az alkatrész-forgalmazók, kínál-
va a saját portékájukat.
Jelenleg hárman dolgoznak, a Bt. há-
rom beltagja: az ügyvezetést is ellátó
Hajós László, öccse, Hajós Árpád és
Horváth Gábor. Ôket még eltartja a
kis üzem, a jelenlegi átalakult vevô-
körre vigyáznak, megbecsülik. Gé-
peik, szerszámaik megfelelôek, egy
új telephely is jó lenne. Nagyobb bô-
vítésre azonban ezen a területen
nem gondolnak. Pedig lenne olyan
tevékenység – speciális területe a jár-
mûjavításnak, ahol még nem telje-
sen lefedett a piac. Ám ez nagyon
sokba kerülne, egy ilyen üzem elindí-
tásának költsége hat számjegyû fo-
rintot is elérne. 
Majd talán az új generáció: a három
családból két fiú is autóvillamossági
szakembernek tanul…

»KUSTOS LÁSZLÓNÉ

A dinamótól a generátorig

A város képviselô-testülete április 25-i ülé-
sén a Vulkán fürdô szolgáltatásainak árvál-
tozásaival is foglalkozott. Az elfogadott
árak május elsejétôl kerültek bevezetésre.
Mint azt Bakó István, a fürdôt üzemeltetô
Városgondnokság vezetôje elmondta, az új

árak kialakításának alapelve egy harminc
százalékos emelés volt, ami a helyi lako-
sok esetében húsz százalék. 
Továbbra is lesz lehetôség napijegy vásár-
lására, amelynek megváltásánál igénybe
vehetô a celldömölki polgároknak járó
kedvezmény. A tényt, hogy valaki helyi la-
kos, minden esetben hivatalos okmánnyal
kell igazolni. Tovább él a húsz százalékos
családi kedvezmény, a zárás elôtti három
órára érvényes jegy azonban megszûnik,
és kétórásra változik. A nap bármely sza-
kában váltható kétórás úszójegy a továb-
biakban is megmarad. A tíz, húsz, harminc
alkalomra szóló, napi és kétórás bérletek
ezután is kaphatók, helyieknek kedvezmé-
nyesen. A legnagyobb mértékû drágulás a
frissítô pezsgô- és kádfürdô kategóriáját
érintette, itt 600–1400 forintig terjednek
az árak. Újdonságnak számít, hogy a nyári
bejáraton belépô utólag is válthat öltözô-
szekrényt 300 forintért.

Április 28-tól újabb lehetôséggel bôvült a
fürdô szolgáltatási köre. A vízminôségi
beállítások után elkezdte mûködését a fût-
hetô csúszdamedence, amelynek minimá-
lis hôfoka harminc fok. A hétvégén és ün-
nepnapokon üzemelô medencét 15 éves
korig vehetik igénybe a gyerekek. A külté-
ri medencék akkor kezdik meg mûködésü-
ket, ha az éjszakai hômérséklet nem esik
tíz fok alá. A közelmúltban elkészült a
sportolásra alkalmas strandröp- és kézilab-
da-pálya is. 1400 m2 területet füvesítet-
tek, fákat ültettek, parkosítottak, így több
árnyékkal, megnövekedett zöld területtel
várja vendégeit a létesítmény. Április vé-
gén beadásra került a szakhatósági állás-
foglalással alátámasztott gyógyvízzé törzs-
könyvezési kérelem, amelynek elfogadása
után Vulkán Gyógy- és Élményfürdô néven
mûködhet tovább Kemenesalja egyik
gyöngyszeme.

»REINER ANITA

Változások a Vulkán fürdôben
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Az egészségügyet – mai helyzetét
ismerve – korántsem tekinthetjük a
nyugalom szigetének. Ezért is nagy
felelôsség ott dolgozni, vezetôi
munkát vállalni. Tarczi Jánosné élet-
pályája számos területet ölelt fel, a
kezdeti osztályos munkától az igaz-
gatói székig. Tevékenységét Vas
Megye Közgyûlése a Vas Megye Ön-
kormányzatáért Egészségügyi Tago-
zata kitüntetéssel ismerte el már-
cius 15. alkalmából. 

» Gratulálok az elismeréshez! Kaphat-
nánk bevezetôként egy pályaképet?
– 1947-ben születtem Gógánfán, de
a helyszín szinte véletlennek tekint-
hetô, mert utána már itt éltek a szü-
leim Celldömölkön, és itt is végeztem
az alap- és középfokú iskoláimat.
Szerettem iskolába járni, nem voltam
kiváló tanuló, inkább olyan átlagos,
de abból azért az átlag felsôbb részé-
be tartozónak gondolom magam. Vi-
szont jó közösségi ember voltam,
ami késôbb is mindig sokat számított
az életemben. Érettségi után mate-
matika-fizika szakon szerettem volna
továbbtanulni a szegedi egyetemen.
Nem vettek fel, amiben a nem túl fé-
nyes felvételim mellett az is szerepet
játszott, hogy akkor más erôk is köz-
rejátszottak a tényleges tudás mel-
lett. A sikertelen felvételim után fél
évig otthon voltam, rengeteget ol-
vastam, irodalmi ismereteim zömét
akkor szereztem. Ennek persze édes-
anyám nem örült, szerette volna, ha
a konyhán is forgolódom. Aztán látott
az újságban egy hirdetést, hogy cse-
csemô- és gyermekápoló képzés in-
dul. Jelentkeztem a képzésre, de úgy
gondoltam, hogy közben készülök az
újabb felvételimre is. A képzés érde-
kes volt, elôször számos területet
megmutattak, a boncteremtôl a be-
tegosztályig, hogy fogalmunk legyen
az egészségügyi pálya sokrétûségé-
rôl. Így belülrôl tudhattuk meg és
dönthettük el, hogy alkalmasak va-
gyunk-e. Engem ez már megraga-
dott, és a tantárgyakat is érdekesnek,
és magamhoz közel állónak éreztem.
Az egyetemre azért nem jelentkez-
tem, mert nagyon megfogott a mun-
ka. Szombathelyen kezdtem dolgozni
a koraszülött- és csecsemôosztályon,
majd a gyerekosztályon is egy kicsit.

Közben férjhez mentem, megszüle-
tett a fiam, és hazaköltöztünk Celldö-
mölkre. Két évig gyesen voltam, és
utána kezdtem munkát keresni. Cse-
csemôsként nem tudtam elhelyez-
kedni, viszont lehetôség adódott,
hogy a szülészet-nôgyógyászati osz-
tályon adminisztratív munkát végez-
zek. Kezdetben furcsa volt, aztán az
egyik kolléganô betegsége miatt el-
kezdtem dolgozni az osztályon. Ez
egy kemény idôszak volt, mert dél-
elôtt elvégeztem az adminisztrációs
munkát, délután meg egy rövidített
mûszakot ledolgoztam a szülészeten.
Ezt csináltam egy hónapig, aztán
egyre többet végeztem olyan szü-
lésznôi munkát, melyhez nem kellett
szakképesítés. Ezt látva Tamás fôor-
vos úr biztatott, hogy végezzem el a
szülésznôi képzést. Én hajlottam is rá,
bár a bejutás nem volt könnyû, mert
nem volt szakközépiskolai érettsé-
gim, csak gimnáziumi, de aztán külön
engedéllyel ez is sikerült. Közben az
Egészségügyi Fôiskolán is elkezdô-
dött a képzés, és kezdtek fiatalokat
felvenni az intézetvezetô szakra.
Munkahelyi vezetôim láttak bennem
fantáziát, és biztattak, próbáljam
meg. Az ambíció megvolt bennem,
jelentkeztem, és felvettek. Így aztán
megtörtént velem, hogy párhuzamo-
san végeztem a szülésznôi képzést és
a fôiskolát úgy, hogy egyik intéz-
ményben sem tudtak a másikról. A
szülésznôképzôt kiváló eredménnyel
fejeztem be egy év eltelte után, és
aztán már csak a fôiskola volt hátra.
1982-ben kiváló eredménnyel diplo-
máztam. Feltétlenül meg kell említe-
nem akkori igazgatómat, Marosfalvy
Ferenc fôorvos urat, aki nagyon tá-
mogatta továbbtanulásomat, külön
segítve a szakdolgozatom elkészül-
tét, hiszen saját kórházunkban vé-
geztem felmérést és kutatást, hogy a
különbözô osztályokon fekvô bete-
geknek milyen arányban van olyan
ellátásra szüksége, mint egy krónikus
vagy aktív betegnek. A képzettsé-
gemmel összhangban a munkakö-
röm is változott, mert kineveztek in-
tézetvezetô fônôvérnek, majd amikor
a strukturális átalakulás hozta magá-
val, akkor a kórház ápolási igazgatója
lettem, mely munkakörben egészen
a közelmúltig – nyugdíjazásomig –

dolgoztam. Végül azért csak eljutot-
tam a József Attila Tudományegye-
temre is, mivel – már ápolási igazga-
tóként – elvégeztem egy öt féléves
képzést, és szakokleveles szakköz-
gazdász lettem. Életemnek még a ko-
rábbi, nagyon aktív idôszakához tar-
tozik, hogy 1975-ben megszületett a
lányom. Azt vallom, és mindenkinek
mondom is, hogy ha a gyerek látja a
szülôjét, aki tanul és szívesen tanul,
az olyan hatással van rá, ami nagy-
ban befolyásolja a tanuláshoz való
hozzáállását.

» Milyen kiemelkedô eseményekre
tud visszaemlékezni?
– Emlékezetesek a szülészeten töl-
tött éveim, mert a páciensekkel ak-
kor találkozhattam, segíthettem, éle-
tük pozitív irányba változott, és soha
nem volt kudarcélményem. A másik
kiemelkedô dolognak a legutóbbi
szakképesítésem megszerzését tar-
tom, és azt, hogy közremûködhettem
a kórház átalakításában, felújításá-
ban. Ha össze akarnám foglalni az
életemet, akkor azt mondhatom –
mai divatos szóval – hogy „happy”
vagyok, mert nagy kudarc az életben
valóban nem ért, igaz, nagyon kie-
melkedô sikerek sem. Apránként,
lassacskán jártam az életutamat.
Azt azonban el kell mondanom, hogy
mindazt, amit elértem, a szûk csalá-
domnak, férjemnek, gyerekeimnek
és a szüleimnek köszönhetem. Az ô
segítségük nélkül nem sikerült volna.

»EREL

A közjó szolgálata élethosszig tartó tanulással
T A R C Z I  J Á N O S N É  É L E T Ú T J A  E G Y  K I T Ü N T E T É S  A P R O P Ó J Á N
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Csörög a telefon, férjem édesanyja
hív. – Vasárnap várlak benneteket
ebédre, ha nincs más programotok.
Ne készülj semmivel, tedd a dolgodat
nyugodtan! – teszi hozzá.
Mama 82 éves. Ô maradt már csak a
nagyszülôk közül. Fáradhatatlan sze-
retetével igyekszik pótolni a többiek
hiányát. Akkor nyugodt, ha idônként
nála étkezünk. Ilyenkor szépen meg-

terít, mint régen. Felséges fogások,
kétféle sütemény, mint egy ünnep.
Ünnep, mert a lakás újra otthonná
válik, ha csak pár órára is. Búcsúzás-
kor pakol még a finomságokból, és
addig integet, amíg lát minket.
Édesanyám már csak mozdulataim-
ban kísér. Kezem ráncai, szám íve,
tekintetem a tükörben, lelkiismere-
temben él: Ô gondosabban „vinné a
házat”. Ereje teljében vakolt, me-
szelt, csempézett is, ha kellett. Min-
dent megtermô csodakertjében soha
egy szál gazt sem láttam. Az ô keze
nyomán csodálkoztam rá a színek és
formák világára az esztétikusan el-

rendezett piros muskátlik, hófehér
daravirágok és a kerítésre futó haj-
nalkák szirmaiban. Gép és extra mo-
sópor nélkül is ragyogtak a ruháink, a
tû pedig rögtön villant a kezében, ha
a legkisebb szakadást látta. Micsoda
szenvedés volt neki, amikor az
Alzheimer-kór utolérte, és elfelejtet-
te ezeket a mozdulatokat. Százszor is
felbontotta a kislányomnak szánt
szoknyát, mert nem sikerült... A mi
generációnk sajnos ebben a vad ro-
hanásban már meg sem közelíti a
gondoskodásnak ezt a fokát.
Meggyôzôdésem szerint az anyai
szeretet is éppolyan választható dön-
tés az ember életében mint minden
más. Döntés: lemondok-e önmegva-
lósítási törekvéseim egy részérôl, bi-
zonyos kívánságaimról születendô
gyermekemért. Felmenôinknek nem
volt annyi választásuk, mint nekünk.
Fogamzásgátlás csak a megbízhatat-
lan számítással vagy a veszélyt rejtô
vad beavatkozásokkal lehetett. A sok
gyermek gyakran erôn felülinek tûnô
vállalást, lemondást jelenthetett. Azt
persze tudjuk, hogy a lemondás mel-
lett milyen sok örömöt adhat egy kis-
gyermek. Minden igazi anyának bol-
dogság a csöppség érkezése, a vele
való foglalatossággal együtt. És ag-
godalom még a lélegzése is, majd az
elsô köhintés, a betegségek, bajok
megjelenése. (Micsoda félelemmel
kerestem én is az elejtett tût kis tipe-
gôm körül, nehogy baj érje.) Gond is
a gyermek, de ennyi idô távlatából
bátran állíthatom – mert megtapasz-
taltam –, hogy a félelmek e szavak
igazságába vetett hit által oszolhat-
nak el: „Kinek szíve reád támaszko-
dik, megôrzöd azt teljes/békében,
mivel tebenned bízik.” (Ésaiás. 26:3 )
Ezért hiszem, hogy azok a nôk, akik
ilyen meggondolással, nehéz körül-
mények között is vállalták és vállal-
ják az anyaságot, örömmel tették és
teszik, mert meggyôzôdéssel hitték
és hiszik azt is, hogy „…az anyaméh
gyümölcse jutalom.” A nehézségek
elviseléséhez pedig erôt és bölcses-
séget kaphatnak, ha hittel kérik.
Amíg az elmém ép lesz, nem felej-
tem el azt a boldogságot, amit elsô
lányunk érkezése jelentett. Én már
31 éves voltam, kétségekkel tele, de
mégis reménykedve vártam a kis jö-
vevényt, eztán megszületett egy
bronz-aranyhajú, formás, egészséges

Az anyaságról a „harmatcsepp fókuszából”
kisbaba. A hála nem fért meg a szí-
vemben! Akkor már vonzott a „har-
matcsepp fénye”, volt valami sejté-
sem a dolgok mögött... Ahogy rásü-
tött a nap a ringó bölcsôre, és meg-
csillant a kis kezecskén, még le is
fényképeztem gyorsan, hogy el ne il-
lanjon a csoda... Éjszaka pedig – a
szoptatások között – arannyal, vörös-
sel üvegképre festettem a lelkemben
fénylô csillagokat. Aztán még szüle-
tett kisfiunk, aki minden hangot utá-
nozni tudott, majd egy pici lányt kap-
tunk ajándékba, akinek gyöngyözô
volt a kacagása. Soha nem hittem
volna, hogy van ilyen, ha nem hal-
lom. Felnôttek már, „nagy gonddá”,
ahogy a szólás mondja. S a felelôssé-
günk is óriásivá nôtt velük... Mit ron-
tottunk el annyira, hogy nem tehet-
jük jóvá?
Gyökerestôl felfordult világunkban a
bajoknak szeri-száma sincsen. „A
szeretet meghidegült”, ezért az
anyaság is kevésbé vonzó. Elviszi a
kívánságok és a kilátástalanságtól
való félelmek tengere. Sok mégis
megszületett, de „szabadjára ha-
gyott” gyermek válik „kérlelhetetlen-
né, könyörtelenné”, aki már sem szü-
leinek, sem a társadalomnak nem
öröm. Rengeteg ma az értelmetlen-
ségbe, a depresszióba, a kilátástalan-
ságba vagy közömbösségbe veszô út,
amelynek kezdeténél megvakult sze-
münk „jó út” táblát vél felfedezni, s
csak a végénél csalódik az ember.
Szükséges hát visszatalálnunk a he-
lyes ösvényre, „amely a hajnal vilá-
gosságától a teljes délig” vezet. Ezt,
ha igényeljük, lelkünk igaz iránytûje
mutathatja meg. Megtart a jól értel-
mezett szeretet (Pál lev. I. Kor. 13.)
fundamentumán, amely nem elvte-
len, hanem megküzdött, igazgyöngy-
értékû. Ha megleltük, békét nyerünk.
Visszatalálunk szüleinkhez, gyerme-
keinkhez, embertársainkhoz. Megfa-
kult életünk színeinek újra kontúrja
lesz. Csillanni fog a „harmatcsepp” a
mi életünkben is, és jobban fogunk
látni általa, Szeretettel kívánom ezt
minden anya-, gyermek- és ember-
társamnak.

»NÉMETHNÉ ÔRI IRMA

Anyák napja alkalmából köszöntjük
ezzel az írással az édesanyákat,
nagyanyákat, dédanyákat. Fogadják
szeretettel!

raffaello: tengelicés madonna
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Népdaléneklési verseny
Szép sikereket értek el a Tiszán in-
nen, Dunán túl elnevezésû országos
népdaléneklési versenyen a Berzse-
nyi Dániel Gimnázium illetve az
Ádám Jenô Zeneiskola és Mûvészeti
Alapiskola diákjai az elmúlt hónapok-
ban. Celldömölkrôl két csoport – a Ga-
lagonya és a Százszorszép – valamint
Varga Balázs szólista mérték össze
tudásukat az ország más kiemelkedô
tehetségeivel. A Galagonya együttes
mezôföldi csokrot énekelt, a Száz-
szorszép betlehemest, Varga Balázs
pedig széki népdalcsokrával nyerte el
a zsûri tetszését. A Százszorszép cso-
port tagjai: Molnár Zsófia, Józsa Diá-
na, Bérdi Réka, Gadácsi Katalin, Jakus

Dorina, Leitner Veronika és Tarczi Ré-
ka. A Galagonya csoport tagjai: Józsa
Zsanett, Stankovics Bea, Bérdi Réka,
Földi Borka, Szórádi Laura, Smidéliusz
Tekla, Stangl Franciska és Ferenczi
Bettina. A versenyzôk közül minden-
ki arany minôsítést kapott. Felkészítô
tanáraik: dr. Bérdiné Stipkovits Ildikó
és Varga Diána.
Érdemes megemlíteni továbbá, hogy a
Gencsapátiban megrendezett V. Vas
Lajos és Pesovár Ferenc népzenei ver-
senyen is szépen szerepeltek a fiata-
lok, hiszen a Galagonya együttes és
Varga Balázs szólista kiemelt arany mi-
nôsítést kaptak, és továbbjutottak a jö-
vôre megrendezésre kerülô fordulóra.

Dr. Bérdiné Stipkovits Ildikó elmond-
ta, hogy nagyon hálásak a Celldömöl-
ki Mûszaki és Szakközépiskolának,
ahol Papp Erzsébet szakmai vezetô
segítségével fellépô ruhákat varrtak
a népdalénekesek számára.

»LOSONCZ ANDREA

» M Û V E L Ô D É S

„Aki dudás akar lenni…”

Felhívás Weöres Sándor versmondó versenyre

Nemzeti Kulturális Alap
Nemzeti Civil Alap
Celldömölk Város Önkormányzata
Vas Megye Közgyûlésének Elnöke
Vas Népe Szerkesztôsége
Új Kemenesalja
Celldömölki Városi Televízió
Városi Televízió Kht.
Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
és Könyvtár
Református Egyházközösség
Rezgônyárfa Vendéglô
Krajcsovics Cukrászda
Marics Virágbolt
id. Danka Imréné, Celldömölk
Nagy Péter vállalkozó, Celldömölk
Szepesiné Kovrig Ágnes, Jánosháza
Döme László, Celldömölk
Rozmán László, Celldömölk
Joós Attila, Celldömölk
Lutter Tibor, Vönöck
Szakos István, Celldömölk
Makkos István, Celldömölk
Németh Zoltán, Celldömölk
Gombási Istvánné, Mersevát
Balogh Istvánné, Celldömölk
Pôcze Istvánné, Celldömölk
Lajtai Sára, Celldömölk

Az ostffyasszonyfai Petôfi Sándor ÁMK a 2006/2007-es tanévben is meghir-
deti Weöres Sándor versmondó versenyét.
A verseny idôpontja: 2007. május 25. (péntek) 14 óra. A verseny helyszíne: Mû-
velôdési Ház, Ostffyasszonyfa. A résztvevôk köre: 6–14 éves tanulók
A versenyzôk egy Kemenesaljához kötôdô költô versével valamint egy szaba-
don választott verssel készüljenek.
Jelentkezési határidô: 2007. május 7. Bôvebb felvilágosítás: Petôfi Sándor ÁMK
Általános Iskolája, Smidéliusz Sándorné igazgató.
9512 Ostffyasszonyfa, Március 15. tér 3. Tel./fax: 06 95/394-008, E-mail:
petofiamk@freemail.hu

Érdekes elôadást hallhattunk április 17-én
a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtárá-
ban dr. Czeizel Endre elôadásában. Az is-
mert genetikus két költôfejedelem, Ber-
zsenyi Dániel és Weöres Sándor életét
mutatta be párhuzamosan. A nagy számú
közönség elôtt kirajzolódott a két költô
élete közötti hasonlóság és különbség. Ki-
derült, hogy mindketten régi nemesi csa-
ládból származnak, hogy mindketten egy-
kék, mégpedig úgy váltak egykékké,
hogy testvérük meghalt még csecsemô-
korában vagy halva született, ôk maguk
pedig koraszülöttként jöttek világra.
Emiatt a szülôk féltik gyermeküket: a kis
Berzsenyi Dánielt iskolába is késôbb írat-
ják, Weöres pedig magántanulóként kez-
di az iskolát. Egyikük sem jó tanuló. Vi-
szonylag korán kezdenek versekkel fog-
lalkozni, és mindkettônek az apja tiltja
ezt a tevékenységet. Emiatt összetûzésbe
kerülnek apjukkal. Mindketten alacsony
termetû emberek, önpusztító életet éltek.
A lányokat Berzsenyi eleven tûzzel, Weö-

res inkább plátóian szerette. A költôk lel-
kiállapotára jellemzô a szélsôséges ke-
dély. Életükben mindkettôt mellôzték egy
idôre. Ma már, szerencsére mindketten a
helyükre kerültek. Dr. Czeizel szerint a
boldogság nem lehet forrása a jó versek-
nek, meg kell járni a poklot azok születé-
séhez, s mindkét költô igencsak kivette
részét a pokoljárásból.
„A nemzet sorsa nem attól függ, hogy
ki van hatalmon, hanem hogy vezetôink
megértik-e, hogy a legnagyobb kin-
csünk az emberi tehetség. Amíg megöl-
jük és/vagy hagyjuk elmenni a géniu-
szokat, nincs jövônk” – zárta gondola-
tait dr. Czeizel Endre.
Befejezésül álljon itt Weöres Sándor Pedanté-
ria c. epigrammája, melyben Berzsenyirôl és
önmagáról vall:
»„Berzsenyi szobra alatt, fejemet tenye-
rembe lehajtva…”/ – íly kezdettel akart
költeni. Hogy ne legyen/önmaga színe
elôtt se hazug: míg éneke készült,/fél-te-
nyerére borult Berzsenyi szobra alatt.«

»LOSONCZ ANDREA

A Soltis Lajos Alternatív Színház
köszönetet mond a 
III. Soltis Lajos Országos Színházi
Fesztivál támogatóinak:
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Az emberiség történelme tele van el-
lentmondásokkal. Vannak pillanatok
és események, melyek fordulópontok
voltak és pozitívan hatottak társadal-
mi fejlôdésünkre. Vannak azonban
olyan idôszakok, melyekrôl azt gon-
doljuk, bárcsak ne történt volna meg.

Nem lehet elôre látni a jövôt, és nem
tudjuk meg nem történtté tenni a
múltat. Ezért nem tehetünk mást,
mint emlékezünk. Megpróbáljuk ér-
telmezni az értelmezhetetlent, oko-
kat keresünk és bûnösöket. Megpró-
báljuk feldolgozni a történteket. Van-
nak viszont olyan események, ame-
lyek mindig kísértenek bennünket.
Megpróbálunk teljes életet élni, s
ahogy múlnak az évek, bízunk benne,
hogy a fájdalom egyre tompul. Hogy
ne halljuk szeretteink jajveszékelését,
hogy ne szakítsanak el szüleinktôl és
testvéreinktôl és ne kelljen azon
töprengnünk: vajon miért? Miért tör-
ténhetett meg mindez? Hogy enged-
hették embertársaink, hogy ezt te-
gyék velünk? 
Sok-sok megválaszolatlan kérdés. A
múlt megtörtént, de a jelenben sokat

Gondolat-ébresztô
E M L É K E Z É S  A  H O L O K A U S Z T R A  

sági pálné, 

a holokauszt

egyetlen 

kemenesaljai

túlélôje

Még a vízcsapból is az egészségügy átala-
kításával kapcsolatos történések folynak,
mondhatnánk a régi szólásmondás szerint.
Mi tagadás, valóban így van. A folyamato-
kat motiváló alaphelyzet átalakítása,
vagyis a változtatás igénye érdekes módon
a két fô tábor között elôremutatóan jelent-
kezik, de a megvalósításban már sok ellen-
tétes vélemény, mondhatnánk bizalmat-
lanság tapasztalható. Távolodva a politiká-
tól azon gondolkodom, mi jó a betegnek,
mert a lényeg ez. Optimális kezelés, a
gyógymódhoz vezetô terápia, eszközök
olyan mértékû biztosítása legyen a feladat,
amely révén, ha már a bajt megelôzni nem
tudtuk, reményt keltsen a gyógyuláshoz.
Sokszor halljuk a különbözô díjakról,
ilyen régen nem volt. Erre azt mondom,
bizony kopik az emlékezet, mert a hábo-
rú elôtt és utána néhány évig a ma is-
mert társadalombiztosítás nem létezett,
illetve az OTI csak keveseknek volt a sa-
játja. Beteg akkor is volt, igaz kétszer
meggondolta magát, orvoshoz forduljon-e,
mert az orvosnak fizetni kell. Az is igaz,
a községi orvosnak kötelessége volt el-
látni minden hozzá fordulót, a szegénye-
ket is. A fizetôképesség megállapítása
elöljárósági feladat volt. A rászorulók
igazolást kaptak – csupán a történeti hû-
ség kedvéért írom le – úgy hívták sze-
génységi bizonyítvány.

Magán gyakorlatban a vármegye az alábbi
fizetést határozta meg, illetve hagyta jóvá:
egyszeri vizsgálat nappal nyári idôszakban
5–20 óráig, télen 8–20 óráig a rendelôben
2 pengô, a beteg lakásán 3 pengô; éjszaka
a rendelôben 3, a beteg lakásán 5 pengô
volt a tarifa. A 7 éven aluli gyermekek
után a díjak felét fizették.
Kissé meglepett, hogy a szülés – értsük ezen
a bába közremûködését – eltérô díjazást
mutat. Például szülés levezetése 8 napon
keresztül végzett ápolás után 12 pengô. A
részletes ápolás feltételeit nem ismertetem.
Vetélés következtében elôállt ápolás,
többszöri látogatás, szintén 12 pengô. Si-
ma szülés levezetése, egyszeri gondozás 6
pengô. Amennyiben az orvos írt elô ápo-
lást, 2 pengôt kellett fizetni. Ha a bába egy
személynél négynél több esetben végzett
ápolást, ilyenkor esetenként 50 fillért kel-
lett fizetni. A pengôrôl annyit érdemes
még megemlíteni, hogy a svájci valutával
1:1 arányban volt beváltható.

Egy másik eset, szintén a mából kiindulva,
és egy kicsit visszakanyarodunk a múltba.
A városi tévé mûsorán testületi ülést köz-
vetítenek. Amikor bekapcsolódtam, a kór-
ház jövôjérôl folyt a vita, vagyis maradjon-e
önálló. Természetesen felmerült – vélemé-
nyem szerint helyesen – a kistérségi hoz-
zájárulás fontossága. Az is elhangzott, hogy

a községek a támogatástól elzárkóznak,
nyilvánvaló, elôbb-utóbb rájönnek: össze-
fogás nélkül nem megy, különben a
kistérségi fejlesztések csorbát szenvednek.
A községek elzárkózásáról jutott eszembe
egy nagyon régi történet. Szokás volt egy-
kor, hogy a köz érdekében kiemelkedôen
tevékenykedô személyekrôl képet festet-
tek. Ezek a képek a tanácsteremben voltak
elhelyezve. 1900-ban Pletnits Ferenc kép-
viselô két személy portréjára tesz indít-
ványt. Az egyik Gyarmaty János, aki jelen-
tôs összeget hagyott a római katolikus
gyermekek iskoláztatására, a másik fel-
sôbüki Nagy Sándor kórházalapító.
Döntés: Gyarmaty nevét ekkor már a fôtér
egy része viselte, ezért elvetik. Nagy Sán-
dor portréját azonban elkészíttetik, ameny-
nyiben Kemenesalja községei is támogat-
ják, mert a kórház nem csak Cellé, hanem
a járásé is – így az indoklás.
Mekkora összeg jutott volna egy-egy köz-
ségre, nem tudom, valószínû kis tételrôl le-
hetett szó. Érdekesebb talán a szemlélet,
ugyanis elzárkóztak a támogatás nyújtásától.
Vajon a kórházalapító – mint Kemenesalja
legnagyobb földbirtokosa – mérlegelt-e
döntése elôtt, ha igen, akkor bizonyára az
a felismerés vezette, hogy a régi ispotály
helyett a kor követelményeinek megfelelô
intézmény ápolja a rászorulókat.

»KÁLDOS GYULA

tehetünk azért, hogy a jövôben ne is-
métlôdhessen meg még egyszer.
Csak rajtunk múlik. Emlékezzünk!
A II. Világháború eltelte óta nagyon
sok dokumentumfilm, regény, visz-
szaemlékezés készült errôl a borzal-
mas, több millió emberéletet követe-
lô idôszakról. Ennek ellenére sokan
vannak, akik tagadják a Holokauszt lé-
tezését. A túlélôk száma is egyre csök-
ken. Már csak kevesen vannak olya-
nok, akik személyes élményeiken ke-
resztül tudnak beszámolni a koncent-
rációs táborok szörnyûségeirôl, em-
bertársaik kegyetlenkedéseirôl vagy
éppen más társaik hôsies tetteirôl.
Sajnos az emberiség nem tanul kellô-
képpen az elkövetett hibákból, nem
vonja le a megfelelô következtetése-
ket. Mindenképpen fontos, hogy meg-
hallgassuk a háború túlélôit, s ha majd
ôk már nem lesznek, mi adjuk tovább
a történeteket a felnövekvô nemze-
déknek., hogy soha ne merüljön fele-
désbe a XX. század egyik legnagyobb
tragédiája, amit az emberiség önma-
ga ellen követett el.   »TAKÁCS M. TÜNDE

TV-mûsorok margójára, avagy egy kis múltidézés
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Megkérdeztük
» válaszoltak

Nagyon idôszerû volt, hogy a
mentôsök elköltözzenek a régi
székhelyükrôl. Az új helyszín
rendkívül elônyös, hiszen a
kórházzal egy tömbben he-
lyezkedik el, és illeszkedik an-
nak felújított épületéhez. Köny-
nyebben megközelíthetô, a
betegellátás és mentés is
könnyebbé válhat a közelség
miatt. Remélem, nem gyakran
lesz rá szükségem, hogy igény-
be vegyem, de örülök, hogy
egy ilyen korszerû, szép épü-
lettel gazdagodott városunk.
Belülrôl nem láttam, de bízom
benne, hogy olyan tetszetôs,
amilyennek kívülrôl látszik.

Igaz, csak kívülrôl láttam az új
létesítményt, de úgy gondo-
lom, hogy kellett ez Celldö-
mölknek. Végre normális kö-
rülmények közé kerültek azok,
akiken – baj esetén – nagyon
sok múlhat. Fontos, hogy min-
den beteg idôben kerülhessen
a megfelelô ellátás, kezelés
közelébe, és ez most talán
megvalósulhat. A régi mentô-
állomás messze esett a kórház-
tól, és nagyon leromlott az ál-
laga. Olyan körülmények kö-
zött nehéz lehetett rendesen
végezni a felelôsségteljes
munkát, ezért nagyon megér-
demelték az új épületet. 

Nagyon fontos volt, hogy a ré-
gi, lepusztult épületbôl elköl-
tözzenek a mentôsök, hiszen
ott már nem is lehetett rende-
sen dolgozni. A most felava-
tott új építmény nemcsak kor-
szerû, de kultúrált körülmé-
nyeket is biztosít nekik. Szük-
ség is van erre, hiszen 2007-
ben már vannak bizonyos el-
várások, amiknek meg kell fe-
lelni. Sajnálom, hogy esetkocsi
vásárlására nem volt lehetô-
ség, mert a mentés eszközeit
is fejleszteni kellene. Lénye-
ges lenne, hogy a beteg már a
mentôautóban megfelelô ellá-
tást kapjon. 

Csak a TV-ben láttam az új épü-
letet, és szerencsére nem is
gyakran látogatom. Úgy gon-
dolom, megérdemelték a
mentôsök, hogy végre emberi
körülmények közé kerüljenek.
Sok esetben életek múlnak raj-
tuk, negyed óra alatt minden-
hova ki kellene érniük. Örülök,
hogy a régi, lerobbant épület
helyett kaptak egy szépet, kor-
szerût, ahol normális környe-
zetben, pihentebben, pozití-
vabb hozzáállással várhatják a
hívásokat. Ezek a dolgok be-
tegnek, mentôsnek egyaránt
fontosak, és hozzátartoznak az
érdemi munkához.

»fotó: völgyi lászló»kérdez: reiner anita

Horváth 
László

Nagypál
Jánosné

Imréné 
Moór Edit

Somogyi 
László
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Az Eötvös-túra jutalma volt a kirándulás
Iskolánk 35 éve minden évben
megrendezi az Eötvös-túrát. A 2006.
évi túra gyôztese a 7. a illetve 8. a
osztály 6 fôs túracsapata lett. A di-
csôségen és a sok jutalmon kívül
idén, mivel holtverseny alakult ki,
mind a két csapat elutazhatott Bu-
dapestre.

Már korán reggel vonatra szálltunk,
és elindultunk a fôvárosba. Elsô
utunk a Kerepesi temetôbe vezetett,
ahol ünnepélyes keretek között ko-
szorúzhattuk meg iskolánk névadó-
jának sírját. Igazán akkor fogtuk csak
fel, hogy mekkora dicsôség részesei
lehettünk, amikor koszorúnkat mi is
a sírra helyeztük. Komoly tudósok-
kal, és több Eötvös Loránd nevét vi-
selô iskolával és intézménnyel
együtt tisztelegtünk névadónk em-
léke elôtt. Következô állomásunk az
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet volt,
ahol vendéglátóink finom szend-
viccsel és üdítôvel fogadtak minket.
Majd megtekinthettük az intézetben
lévô Eötvös Loránd Emlékmúzeumot.
Lenyûgözô élmény volt látni mind-

azt, amirôl eddig csak tanulhattunk.
A múzeumlátogatás után Kakas Kris-
tóf geofizikus tartott nekünk fan-
tasztikus elôadást a meteorokról. Ki
gondolta volna, hogy nem is olyan
messze tôlünk (Meggyespusztán)
egy feltételezett meteorkráter talál-
ható? Az érdekes látogatás után a
Nemzeti Múzeum megtekintésére is
sor került. Hatalmas
élményt nyújtott, hogy
láthattuk a régmúlt
idôkbôl származó ét-
készleteket, fegyvere-
ket, ruházatokat, ék-
szereket. Különösen
megdöbbentô volt lát-
ni az 1956-os esemé-
nyek tárgyi emlékeit,
hiszen ezekrôl a dol-
gokról most tanulunk.
Kiérve a múzeumból
leültünk a lépcsôre,
ahol elgondolkodhat-
tunk a látottakon. Ma-
radandó élményekkel
indultunk el a pályaud-
varra, ahol a vonat

már várta utasait. Felszálltunk, és
nem kellett sokat várni, elindultunk.
Pár óra múlva megpillantottuk a Ság
hegyet, de már nem csak egy átla-
gos hegyet láttunk, hanem egy
olyan hegyet, amelyen egykor Eöt-
vös Loránd kísérletezett...

»AMBRUS NÓRA ÉS STEINER LUCA 
AZ EÖTVÖS ISKOLA DIÁKJAI
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Elkötelezetten az elsôsegélynyújtás mellett

A korábbi évek sikereit is felülmúlva
nyerte meg a Megyei Elsôsegélynyúj-
tó Versenyt az Eötvös Loránd Általá-
nos Iskola csapata április 22-én Cell-
dömölkön. Kondics Erika tanárnô, a

csapat felkészítôje így értékelte a lá-
nyok teljesítményét.
– A kistérségi verseny megnyerése az
alacsony részvétel miatt nem volt
igazán mérvadó. Éppen ezért megfe-
szített erôvel készült a csapat a me-
gyei döntôre. A felkészülésben a
meglévô segédanyagaink mellé se-
gítségül hívtuk az internetet, és Nagy
Rezsô – aki hosszú évek óta egész-
ségnevelési napunk állandó közre-
mûködôje – is segítette felkészülé-
sünket. A versenyrôl elmondható,
hogy a feladatok meglehetôsen ne-
hezek voltak, némelyik már nem en-
nek a korosztálynak az életkori sajá-
tosságaihoz volt igazítva. Ennek elle-
nére tanítványaim derekasan helyt-
álltak, és a megszerezhetô 290 pont-
ból 259 pontot elérve elôzték meg ri-
válisaikat. A siker persze kötelez is
minket, hiszen az országos döntôben
már nem csak az Eötvös iskolát, de

Vas megyét is képviselni fogjuk. Na-
gyon nehéz kiszámítani, hogy milyen
feladatok várnak ránk az országos
döntôben. Az elméleti ismeretek te-
rén tanítványaim nagyon képzettek,
a felkészülés hátralévô idejében in-
kább a gyakorlati ismeretek elmélyí-
tésére kell koncentrálni. A középisko-
lások versenyét megnyerô szombat-
helyi Bolyai Gimnázium csapatával
együtt készülünk a versenyre, és re-
méljük, hogy ott is buzdítani, segíte-
ni tudjuk majd egymást. Felkészülé-
sünket továbbra is segíti Nagy Rezsô,
és egykori SzM elnökünk, Karádi Mi-
hály mentôtiszt szakmai segítségére
is számíthatunk. Az utazás megszer-
vezésének és a nevezés lebonyolítá-
sának terheit a helyi Vöröskereszt tit-
kára, Mátis Katalin vette le a vállunk-
ról, akinek lelkesedése komoly bizta-
tás volt csapatunk számára.

»erel

Elôzô lapszámunkban még arról tájé-
kozódhattak olvasóink, hogy a
gáyeros Ferencz Marcell és Oszkó
Ádám képviseli Vas megyét a Közle-
kedésismereti Tanulmányi Verseny
országos döntôjén Tatán. Nos, azóta
már lezajlott a verseny, s a celldö-
mölki fiatalok remekül helytálltak,
csapatban a harmadik helyet szerez-
ték meg. 

Egyéniben a nyolcadikos Ferencz
Marcell volt eredményesebb. Ô a sza-
bályossági versenyben elsô, egyéni
összetettben pedig a második helyen
végzett. Jól versenyzett a negyedikes
Oszkó Ádám is, aki egyéni összetett-
ben negyedik lett. A bronzérmes Vas
megyei csapatot Kondics Balázs tanár
úr készítette fel a rangos megméret-
tetésre. »V.L.

A Celldömölki Mûszaki Szakközépis-
kola és Szakiskola is csatlakozott a
Magyar Közút Kht. Vas Megyei Terü-

leti Igazgatósága által szervezett sze-
métgyûjtéshez. 2007. április 23-án 8
órakor indultak útnak az iskola 10. a
osztályának tanulói, hogy megtisztít-
sák az Alsóság–Izsákfa közti útszakasz
árokpartját. A lelkes fiatalok elôször
munkavédelmi oktatásban részesül-
tek, majd megkezdték az elszórt hul-
ladék összegyûjtését. A szervezôk in-
gyenesen biztosították a munkához
szükséges védôkesztyût, láthatósági
mellényt, illetve a szemétgyûjtô zsá-
kokat, és az akció végén gondoskod-
tak az összegyûjtött hulladék elszállí-
tásáról. Mintegy háromórás munka
után a gyerekek fáradtan bár, de
büszkén gyalogoltak vissza az iskolá-

ba. Remélhetôleg ezzel a munkával a
résztvevô tanulók komolyabban ve-
szik a tudatos környezetvédelem írott
és íratlan szabályainak betartását és
végrehajtását. Mindenki által tapasz-
talt tény, hogy a közutak melletti te-
rületek különösen célpontjai az ille-
gális hulladék elhelyezésének, a for-
galomban részt vevôk szemetelésé-
nek. Iskolánk azért is csatlakozott a
szemétgyûjtéshez, hogy tanulóink is
felismerjék, mindannyiunk felelôssé-
ge, hogy milyen környezetben élünk
ma és milyen környezetet örökölnek
tôlünk utódaink.

»SZOMJU TAMÁS

E Ö T V Ö S - S I K E R  A  M E G Y E I  D Ö N T Ô N

(balról-jobbra) szombathelyi daniella, németh kitti, kondics

erika tanárnô, nagy dorina, tóth szilvia, kovács dzsennifer

Országos harmadik hely a kerékpárosoknak

Szemétgyûjtési akció a Föld Napja alkalmából
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CVSE-Mávépcell-Vörsas – SK AVEX Zlin (Cseh) 6:4.
Celldömölk, április 17., Szuper Kupa elsô mérkôzés a harmadik helyért.
Párosok: Lindner-Molnár – Cihak-Janasek 3:2. (1:0). Egyéni elsô kör: Molnár – Cihak
1:3, Lindner – Feber 3:1, Varga – Janasek 3:1. (3:1). Második kör: Lindner – Cihak
0:3, Molnár – Janasek 1:3, Varga – Feber 3:2. (4:3). Harmadik kör: Lindner – Bojko
3:1, Varga – Cihak 0:3, Molnár – Feber 3:1. (6:4).
Gyôzött: Lindner Ádám 2, Varga Zoltán 2, Molnár Krisztián 1 és a Lindner-Molnár páros.
A Szuper Kupa harmadik helyéért vívott elsô találkozón végig fej-fej mellett haladt a két
csapat. Az utolsó mérkôzésen Molnárnak vért kellett izzadnia, hogy az elsô mérkôzést
végül is a mieink nyerjék. A visszavágón a Zlin csapata 8:2 arányban gyôzött, így a cseh
csapat nyerte a boronzérmet a Szuper Kupában. 

CVSE-Mávépcell-Vörsas – Békési TE 7:0
Celldömölk, április 20., extraligás asztalitenisz mérkôzés.
Párosok: Lindner-Molnár – Bohács-Baranyi 3:0. (1:0). Egyéni elsô kör: Varga – Sebes-
tyén 3:0, Molnár – Bohács 3:1, Lindner – Baranyi 3:0. (4:0). Második kör: Varga –
Bohács 3:0, Lindner – Sebestyén 3:1, Molnár – Baranyi 3:0. (7:0).
Gyôzött: Lindner Ádám 2, Molnár Krisztián 2, Varga Zoltán 2 és a Lindner-Molnár páros.
A papírformának megfelelôen fölényesen gyôzött a celli csapat. A békésiek erejébôl csu-
pán két játszma megnyerésére futotta.

CVSE-Mávépcell-Vörsas II. – ATC Tokod 13:5 
Celldömölk, április 22., NB II-es asztalitenisz mérkôzés.
Vimiék félgôzzel szerezték meg a kötelezô gyôzelmet. Gyôzött: Vimi Roland 4, Ölbei Pé-
ter 4, Teket Attila 2, Orbán Renátó 1, a Vimi-Teket és az Ölbei-Orbán páros.

»VÖLGYI L.

Kihívás vár a városra május negyedik
szerdáján. Celldömölk a korábbi évek-
hez hasonlóan ismét benevezett az or-
szágos sportrendezvényre, a Kihívás
Napjára. A vetélkedés május 23-án
nulla órakor kezdôdik és tart este 9
óráig. A küzdelemben az a település ér
el jobb helyezést, amelyen (a lélek-
számhoz képest) többen és többször
teljesítenek 15-15 perces sporttevé-
kenységet.
Celldömölkön az önkormányzat, a
kistérségi munkaszervezet és a Vulkán
Sport Egyesület szervezésében tarta-
nak sportprogramokat több helyszí-
nen: az intézményekben, a fôtéren, a
CVSE sporttelepén és a Vulkán fürdô-
ben. A részletes programot következô
lapszámunkban közöljük. Hívunk, vá-
runk mindenkit, aki szeret játszani,
sportolni. Szánjon 15 percet az egész-
ségére, játsszon együtt a várossal!

»A SZERVEZÔBIZOTTSÁG

Celldömölki VSE – Alsóörs 27:25 (16:11).
Celldömölk: Mendel – Farkas 2, Fûzfa 3,
Hende 2, Kazári 3, Szomorkovics A. 6,
Szomorkovics L. 11. Csere: Balogh,
Foglszinger, Nagy B. Edzô: Salamonné
Csótár Adrienn.
Legutóbbi lapszámunkban csak szûksza-
vúan, az eredmény közlésére szorítkozva
számoltunk be a nôi kézilabdacsapat sár-
vári mérkôzésérôl. Április 22-én ismét ha-
zai pályán játszott az együttes, és a sárvá-
ri kisiklást feledtetve gyûjtötte be a két
pontot. Salamonné Csótár Adrienn edzô
mindkét mérkôzést értékelte. 
– Úgy tûnik, megfordítottuk a papírformát,
hiszen a sárvári mérkôzést hozni kellett
volna, ugyanis elôttük voltunk a tabellán.
Sajnos kikaptunk, melynek elôjeleit az el-
sô félidôben nem láttam. Sima gyôzelem-
nek tûnt, amit nem befolyásolhatott vol-
na, hogy meleg van a csarnokban, és így
tovább. A fáradtság a mérkôzés végére fo-
kozódott, és az utolsó tíz percben kaptunk
ki, jóllehet még a meccs vége elôtt is volt
nyerési esélyünk. A következô mérkôzés
az edzô álma volt, mármint, hogy a máso-
dik helyezett csapatot megverjük. A játék-
ról persze azért nem mondható el, hogy

álomjáték volt. Kettôs emberfogással kez-
dett az ellenfél, fogták Szomorkovits Ad-
riennt és Lillát. Ennek nem is igazán talál-
tuk meg az ellenszerét, de ez a játék is
elég volt ahhoz, hogy megnyerjük a mér-
kôzést. Ehhez még hozzájárult Mendel
Helga jó kapusteljesítménye, és természe-
tesen Lilla és Adri olyan szintû játékosok,
hogy az emberfogás ellenére is el tudtak
szakadni az ellenfelüktôl, és eredménye-
sek tudtak lenni. A jelenlegi nyolcadik he-
lyezésünk megfelel a várakozásnak, hi-
szen az utolsó három helyet szerettük vol-
na elkerülni. Persze más lenne, ha a köte-
lezô gyôzelmet a Sárvár ellen hozzuk, és a
legutóbbi gyôzelem már ráadás lehetne. 
A férficsapat a gyôri SZIF otthonába látoga-
tott, ahol legnagyobb meglepetésükre
nem nyílt lehetôségük a játékra, mivel a
vendéglátók sportcsarnoka más rendez-
vény miatt foglalt volt. A szabálykönyv
szerint a mérkôzés elmaradása 10:0 ará-
nyú celldömölki gyôzelemmel egyenérté-
kû, de a végsô szót a Kézilabda Szövetség
helyileg illetékes szerve mondja ki. Mátés
István edzô szerint szinte biztosra vehetô a
játék nélküli két pont begyûjtése. 

»erel

Felemás mérleg két mérkôzés után
– hazai pályán gyôzött a nôi csapat

A cseheké a bronzérem

Kihívás lesz 
az a nap
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Celldömölk Város Önkormányzata
Képviselô-testületének Pénzügyi,
Gazdasági Bizottsága pályázatot hir-
det a tulajdonában lévô Celldömölk-
Alsóság, Bem u. 2. I. emelet 2. szám alat-
ti költségelven megállapított lakbérû la-
kás bérbeadására.
A lakás jellemzôi: egyedi gázfûtéses,
összkomfortos, 1 + 2 fél szobás.
Területe: 73 m2

Bérleti díja: 38.982 Ft/hó
A bérleti díjat az önkormányzat a pia-
ci értékrendhez igazítva, rendeleté-
ben évente emelheti.
A bérbeadás idôtartama: határozott
idôre, legfeljebb 3 évre szóló bérleti
szerzôdés köthetô a lakásra.
A lakás megtekinthetô:  telefonon
történô elôzetes egyeztetés alapján
munkanapokon 8–16 óráig.
Pályázat benyújtásának határideje:
2006. 05. 11. 12 óra              

A pályázatot írásban, lezárt borítékban
kell benyújtani. A pályázatnak tartal-
maznia kell a pályázó nevét, címét, illet-
ve azon nyilatkozatát, hogy hány havi
bérleti díjat tud megfizetni elôre, a bér-
leti szerzôdés aláírásával egyidejûleg.
A beérkezett pályázatok felbontására
2006. 05. 14-én 9 órakor kerül sor a
Polgármesteri Hivatal emeleti tanács-
kozó termében.
A bérleti jogot az nyeri el, aki több havi
bérleti díj elôre történô megfizetését
tudja vállalni.
A bérleti szerzôdés megkötésekor a
leendô bérlô köteles 2 havi lakbérnek
megfelelô összeget óvadék címén befi-
zetni. 
Szerzôdéskötés és bérbeadás várható
idôpontja: 2007. május l5.
További információ a Polgármesteri
Hivatal vagyonkezelôjénél, illetve a
95/525-813-as telefonon kapható. 

Pályázati hirdetmény
Celldömölk Város Jegyzôje tájékoztat-
ja a lakosságot arról, hogy Celldö-
mölk Város Önkormányzatának Kép-
viselô-testülete az alábbi rendele-
teket alkotta:
– 2/2007. (II.21) sz. rendelet a 2007.

évi költségvetésrôl
– 5/2007. (III.29.) sz rendelet az Ön-

kormányzat Szervezeti és Mûködé-
si Szabályzatáról

– 6/2007. (III.29.) sz. rendelet a szo-
ciális igazgatásról és szociális ellá-
tásokról 

– 8/2007. (III.29.) sz. rendelet a sze-
mélyes gondoskodást nyújtó ellá-
tásokkal kapcsolatosan fizetendô
térítési díjakról

A rendeleteket terjedelmük miatt az
újságban nem közöljük, azok hatá-
lyos szövege a város honlapján, a
könyvtárban valamint a Polgármesteri
Hivatal Titkárságán megtekinthetôk.

Rendeletek

» APRÓHIRDETÉS

Celldömölkön bontott tatai cserép eladó.
Eladási ár: 35 Ft/db. Érdeklôdni: 06 30/
993-5563.

Toyota Yaris dízelüzemû személygépko-
csi megkímélt, újszerû állapotban eladó.
Érd.: 06 70/319-2728

A biztosítottak 2007. február 15. napjától
a társadalombiztosítás terhére (a jog-
szabályban meghatározott kivételek-
tôl eltekintve) kizárólag vizitdíj (300 Ft
alkalmanként), vagy kórházi napidíj fi-
zetése mellett vehetik igénybe az egész-
ségügyi ellátásokat. A vizitdíjat az ellá-
tás igénybevétele elôtt kell megfizetni.
Amennyiben erre nem kerül sor, a
biztosított az egészségbiztosítás ter-
hére nem látható el.
Vizitdíj összegének visszaigénylése:
1. A háziorvosi/fogorvosi alapellátás,
vagy járóbeteg/fogászati szakellátás
helyén (az Egészségügyi Szolgáltató-
nál) amennyiben a biztosított az ellá-
tást nem vette igénybe, függetlenül
attól, hogy a háziorvos vagy a bizto-
sított miatt maradt el az ellátás.
2. Lakóhely, ennek hiányában tartózko-
dási hely szerint illetékes jegyzôtôl
visszaigényelhetô a vizitdíj összege a
biztosított adott naptári évben külön-
külön elszámolva a 21. alkalomtól:
• 20 db háziorvosi/fogorvosi alap-

ellátásokért fizetett vizitdíjakról
kiállított eredeti befizetési bizony-
lat alapján,

• 20 db járóbeteg/fogászati-szak-
ellátásokért fizetett vizitdíjakról
kiállított eredeti befizetési bizony-
lat alapján.

A 21. alkalomtól a visszaigénylésre

a befizetést követôen azonnal, de
legkésôbb a befizetés évét követô
év 60. napján belül van lehetôség
az eredeti számla, nyugta alapján!
A 21. alkalomtól visszaigényelhetô egy
vagy egyszerre több befizetett vizitdíj
összege is.
A vizitdíj visszaigényléséhez szükséges
nyomtatvány beszerezhetô a Polgármes-
teri Hivatalban, illetve letölthetô a város
honlapjáról.
Minden hét csütörtökén 8.00 és 11.30 óra
között a Polgármesteri Hivatal Pénzü-
gyi Osztályán (Celldömölk, Szenthá-
romság tér 1. I. emelet 15. szoba ) a
biztosított által benyújtott kérelem,
és az ahhoz mellékelt bizonylatok
megléte esetén azonnal döntés szüle-
tik, és amennyiben az ügyfél felleb-
bezési jogáról lemond, a visszaigé-
nyelt összeg készpénzben történô
azonnali kifizetése megtörténik.
Kérelem alapján a kifizetésre postai
úton is van lehetôség.
A kórházi napidíj összege 300 forint na-
ponként. A kórházi napidíjat nem kell to-
vább fizetni, ha a biztosított adott nap-
tári évben már összesen 20 napnyi kór-
házi napidíjat megfizetett. A 20 alka-
lom megfizetésének tényét a biztosí-
tott számlával, illetve nyugtával kö-
teles igazolni. A fentiek alapján a kór-
házi napidíj nem igényelhetô vissza.

Celldömölk Város Jegyzôje értesíti a lakosságot az alapösszegû 
(nem emelt összegû) vizitdíj visszaigénylésével kapcsolatos eljárásról:



C E L L D Ö M Ö L K Ö N  
a Sági u. 43. sz. alatt épülô 15 lakást 

és 10 garázst tartalmazó társasházban 
lakások és garázsok még eladók.

LAKÁS ÁRAK
„A”/7. sz. lakás 1+1/2 szoba 46,44 m2 10.709.480 Ft 

„B”/1. sz. lakás 1+2x1/2 szoba 54,05 m2 12.247.730 Ft 
„B” /4. sz. lakás 1+1/2 szoba 44,79 m2 9.853.800 Ft 

GARÁZS ÁRAK: 
1.832.495 Ft-tól – 2.565.492 Ft-ig

Érdeklôdni: 
95/422-493, 06 70/317-4194

SÁGI ÚTI HOMLOKZAT

Pápa-Borsosgyôr Strandi tó
Újdonság!
Nagy mennyiségû tok hal, afrikai harcsa, 5 mázsa amur, 20 mázsa nagytestû
ponty (4-16 kg-ig) valamint a tóban található még 100 mázsa 2-3 kg ponty,
csuka, süllô, apróhalak, keszegfélék, nagytestû harcsa, valamint 10–20 kg-s
amurok. Folyamatos telepítés! 1 hektáron folyamatosan 100 mázsa fölötti hal-
mennyiség! Az idei év újdonsága még, hogy egyetlen megjelölt hal kifogásával
200.000 forintot nyerhet!

Rekord fogások: 46 kg busa, 4.7 kg csuka, 3 kg dévér valamint az egyik
versenyen egy versenyzô 149 kg pontyfogással büszkélkedhetett, ami ter-
mészetesen az elsô helyet jelentette számára. 

2007 tavaszától megújult és igényes környezetben várjuk a kikapcsolódásra
vágyó horgászokat és vendégeinket.

Kínálatunk:
Napijegyes horgászat: /Gyerekjegy: 500 Ft 
Nyolcszemélyes filagóriák, stégek 1 bottal horgászhat/
Gyerekeknek fedett homokozó, hinta, csúszda                    
Hölgyeknek napozóágyat biztosítunk                     
Horgászoknak horgászfelszerelésük bepakolásához kiskocsit biztosítunk.
Büfé, Ingyenes steak-sütési és bográcsozási lehetôség.    
Társaságoknak, munkahelyeknek horgászversenyek lebonyolítását vállaljuk.
Horgászcikkek, etetôanyagok, csalik árusítása.

Rövid házirend: Napijegy 1000 Ft (egy fô két bottal való horgászatát engedélyezi).
A napijegy személyre szól, nem horgászbot darabszámra. A napijegy nem ru-
házható át, a kísérô nem horgászhat a horgász második botjával. Egy belépô két
bot, nem két ember egy-egy bot. A halat nem kötelezô megvásárolni, korlátlan
számban vissza lehet engedni. Minden haltartóba került halat meg kell vásárolni!  

Ha szeretne részt venni egy 4.000.000 Ft összdíjazású amatôr horgászverse-
nyen, szintén keresse fel tavunkat. Az év horgásza Energofish kupáért amatôr
horgászverseny egyik rendezési jogát nyerte el a tó. 

További bôvebb információ kérhetô: Karvas Gábor 06/30-3-786-062
A tó közvetlenül Pápa felöl Pápa-Borsosgyôr után jobbra a fôútvonal mellett
található. Nyitva: mindennap 8:00-tól sötétedésig.

ARTERIOGRÁFIA
magyar találmány az érelmeszesedés 

korai felismerésére

A VIZSGÁLAT ELVÉGZÉSE JAVASOLT.
– 40 év feletti férfiaknál,
– 45 év feletti nôknél,
– magas vérnyomás, cukorbetegség, 

emelkedett koleszterin miatt kezelteknél,
– és a fenti betegségek családi halmozódása esetén.

Korai felismeréssel, hatékony kezeléssel 
megelôzhetô a szívinfarktus és a stroke!

A vizsgálatot végzi: Dr. Galambos György szakorvos
A vizsgálat helyszíne: 

CELLRUBIN Rendelô, Celldömölk, Mikes u.14.
A vizsgálat ideje: Bejelentkezés alapján

Bejelentkezés: 20/9376-749 

Ne feledkezzen meg szeretteirôl, 
és ajándékozza meg ôket virágüzletünk hazai 

és egzotikus, szebbnél szebb virágaival.

JÖJJÖN BE HOZZÁNK ÉS VÁLASSZA KI AZ ÖNRE,
SZERETTEIRE, KEDVESÉRE VÁRÓ 

LEGSZEBB VIRÁGOKAT, VIRÁGCSOKROKAT!

Hogy ne kelljen sokat várnia, 
elôrendelést is felveszünk.

SSZZEERREETTEETTTTEELL  VVÁÁRRJJUUKK  
VVIIRRÁÁGGSSZZAALLOONNUUNNKKBBAANN!!

Újra itt az anyák napja 
és a ballagás!

MARICS VIRÁGSZALON ÉS VIRÁGKÜLDÔ SZOLGÁLAT
Celldömölk, Kossuth L. u. 13. Tel.: 95/420-057



JÖHET BALLAGÁS, BÉRMÁLÁS, 
KONFIRMÁCIÓ, AZ ALKALOMHOZ ILLÔ
AJÁNDÉK LEGYEN MARADANDÓ!
Sok- sok újdonsággal várjuk a CELLI BÉ-KE BT. ékszerboltjában!

TÖRT ARANY FELVÁSÁRLÁSA FOLYAMATOS!

CELLI BÉ-KE BT. Celldömölk Szentháromság tér 6.
Nyitva tartás: hétfô–péntek: 8.00–11.45 és 13.00–16.45 szombat: 8.00–11.45-ig


