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» Interjú 
Dobány Lajossal 3.

» Meghívó a KMKK
házavatójára 5.

» Nyári körkép 10.

» Homokfoci
a Vulkán fürdôn 12.

„Téged tisztel kis
országunk…”

FALUDI FERENC



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 

MMEEGGÚÚJJUULLTT DDÍÍJJCCSSOOMMAAGG!!
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A 2007. július 30-i rendkívüli testüle-
ti-ülésen választotta meg a képvise-
lô-testület a Kemenesaljai Egyesített
Kórház igazgatóját Dobány Lajos sze-
mélyében. Ôt kérdeztük, hogyan
képzeli el a kórház további létét.
» Bizonyára megfogalmazott ma-
gának egy hitvallást, amikor felme-
rült, hogy megpályázza a kórház
igazgatói posztját…
– Celldömölkinek tartom magam,
hiszen innen származom, itt jártam
általános iskolába, majd gimná-
ziumba, tehát érzelmi szálak fûznek
a városhoz. Azzal a szándékkal jöt-
tem vissza már korábban, gazdasá-
gi igazgatóként is, hogy segítsek.
Segíteni szeretnék egyrészt a lakos-
ságnak az egészsége megôrzésé-
ben illetve jobbításában, másrészt,
hogy a kórház egy biztos egziszten-
ciát nyújtó munkahelye legyen az
itt dolgozóknak. Az elvem a munká-
val kapcsolatban csak ennyi: dol-
gozni kell.
» Milyen vezetési stratégiát dolgo-
zott ki?
– Korábban is mindig csapatban dol-
goztam. Nem hiszem, hogy az egy-
személyû, diktatórikus vezetés a ha-
tékony. Ennél fontosabb számomra,
hogy le tudjam osztani a feladato-
kat, mindennek legyen felelôse, és
meglegyen az összhang a felsô ve-
zetésben is. Ezért nagyon fontos szá-
momra a közösség. Amint ez mûkö-
dôképes, onnantól a tulajdonos tá-

masztotta elvárásoknak kell megfe-
lelni, természetesen, nem elvtele-
nül. Úgy, hogy ne sérüljön közben a
lakosság az egészséghez való joga,
hiszen ez a legfontosabb: szolgálni
az emberek jogait. Az intézmény és
a tulajdonos célja is ugyanaz, hogy a
lakosság egészségének védelme
megfelelô szintû legyen. Meg kell
tehát felelni egyrészt lefelé, más-
részt meg felfelé. 
» A tulajdonos a Kemenesaljai
Egyesített Kórház önállóságát tûzte
ki célul, Ön is ezt szeretné fenntarta-
ni. Milyen elképzelései vannak erre
vonatkozólag?
– Az önállóság kérdése azért érde-
kes, mert igaz, hogy a kórház kapott
aktív ágyakat, de az intézmény egé-
szét tekintve nemcsak az aktív ágyak
számítanak, hanem beszélnünk kell
még a járóbeteg-ellátásról és az in-
taházi pszichiátriai részlegrôl is, ahol
szociális ellátás is mûködik. Így kór-
házunk jelenleg három telephellyel
rendelkezik. Azt szeretnénk elérni,
hogy az intaházi részleg a hozzá
csatlakozó simasági ágyszámmal
megnövelve egy pszichiátriai köz-
ponttá váljon, a jelenlegi szakrende-
lôt (amelynek épülete nem mondha-
tó korszerûnek) viszont a kórház te-
rületére telepítenénk át, és a járóbe-
teg-ellátást itt, a központi telephe-
lyen végeznénk. Ezáltal a lakosság
egy jobb minôségû szolgáltatást
kaphatna. Természetesen ennek

megvalósításához megfelelô pályá-
zati lehetôségekre van szükség. Ha
ezt sikerül elérnünk, akkor már csak
a szakmaiság színvonalán kell emel-
nünk. Sajnos, manapság oda jutott
az egészségügy, hogy nem tudja a
szakmaiságot elôtérbe helyezni,
mert a létfenntartásáért küzd. A be-
vételi oldalon forráselvonás történt,
ezt kell egyensúlyba hozni. Az önál-
lóságot illetôen annyit jegyeznék
meg, hogy egyelôre pénzügyi, gaz-
dasági szempontból bizonyítanunk
kell a létjogosultságunkat.
» Mennyi esélyt lát arra, hogy gaz-
daságilag sikerül megújulni?
– Erre azt tudom válaszolni, hogy
nem vagyok feladós típus. Voltunk
már nehéz helyzetben. Amikor ápri-
lisban a megmaradásunkról volt szó,
mindenki reménytelennek látta a
helyzetet, mégis megmaradtunk. A
továbbiakban felmerült, hogy ho-
gyan lehet finanszírozni egy ekkora
intézményt, íme, még mindig itt va-
gyunk. Nehéz elôre látni a jövôt.
Igyekszünk önállóak maradni, és
együttmûködni a fenntartóval, hi-
szen az ô segítségükre is szükségünk
van, ha nem is mindig közvetlenül,
de közvetve mindenképpen.
Munkatársaimmal azért dolgozunk,
hogy bizonyítsuk létjogosultságun-
kat. Ha 110 évig mûködött ez a kór-
ház, nem engedhetjük meg magunk-
nak, hogy épp mi veszítsük el.

»LOSONCZ ANDREA

„Korábban is mindig csapatban dolgoztam”
I N T E R J Ú  D O B Á N Y  L A J O S S A L ,  A  K Ó R H Á Z  K I N E V E Z E T T  I G A Z G A T Ó J Á V A L

1083. augusztus 15-én László király
országos zsinatot, vagyis törvényna-
pot tartott az akkori fôvárosban,
Székesfehérvárott, s Magyarország
egyházi vezetôi és világi elôkelôi a
különbözô csodatételekrôl szóló bi-
zonyító jelek alapján úgy döntöttek,
hogy István királyt szentté nyilvánít-
ják, földi maradványait kihantolják
és új sírhelybe helyezik. Háromna-
pos országos böjt után Szent István
testét, mely a krónikások szerint ép-
ségben találtatott, augusztus 20-án
temették el újra. Kilenc évvel ké-
sôbb a szabolcsi zsinat, majd ennek
nyomán a király a kötelezô ünnepek

sorába iktatta augusztus 20-át,
Szent István király napját. Minden
nemzet életében fontos szerepet
játszanak a kultikus helyek és idô-
pontok, hiszen az összetartozás tu-
datának fontos, jelképes letétemé-
nyesei. Ez még akkor is így van, ha a
múló történelmi idôben törvénysze-
rûen szinte minden korszak a maga
képére és hasonlatosságára gyúrja
át és értelmezi az ünnepet és az ün-
nep mögött felsejlô történelmi té-
nyeket. Az viszont nem vitatható el,
hogy valamivel több mint ezer éve
volt egy magyar uralkodó, aki felis-
merte a történelmi pillanatot, s a

kor színvonalának megfelelô erôs ál-
lamot hozott létre.
Városunk nem emlékezhet méltób-
ban az államalapítóra, mint hogy az
ünnephez kapcsolódóan kerül át-
adásra a Kemenesaljai Mûvelôdési
Központ és Könyvtár felújított épüle-
te, mely a kultúra, a tudás egyik fel-
legvára. Ebben a lapszámunkban is-
mertetjük a Kedves Olvasóval a mû-
sor részletes programját, emlékezünk
István királyunkra szóban és képben.
A címlapon Kiss Sándor kétszeres
Munkácsy-díjas mûvész alkotásának
egy részlete látható.

»LOSONCZ ANDREA

Államalapításunk ünnepére

„Az elvem 
a munkával 
kapcsolatban 
csak ennyi: 
dolgozni kell.”
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Egy évvel ezelôtt döntött úgy Celldö-
mölk Város Képviselô-testülete, hogy
a Vulkán fürdô Cell-4 kútjának vizét
gyógyvízzé minôsítteti. A minôsítés
többlépcsôs folyamat, melynek során

elôször az ásványi anyagok koncent-
rációja alapján ásványvízzé, majd a
gyógyhatás mérése-, humánbiológiai

vizsgálatok és a megfelelô engedé-
lyek beszerzése után az Országos
Tiszti Fôorvosi Hivatal Országos
Gyógyhelyi és Gyógyfürdô Fôigazga-
tósága törzskönyvezi gyógyvízzé az
ásványvizet, egyúttal engedélyezi
annak használatát.
A fürdôk esetében ez több éves folya-
mat is lehet, Celldömölkön azonban
alig egy év alatt lezajlott a hivatalos
procedúra. Bakó István – a fürdôt üze-
meltetô Városgondnokság igazgatója
– elmondta, hogy 2007. 06. 22-én
kelt az a határozat, amelyben a Cell-4
kút vizét Celli Vulkán Gyógyvíz néven
törzskönyvezte az említett hatóság
VII/416 nyilvántartási szám alatt.
A víz színe sárgás-barnás, illata, ta-
pintása olajos, hôfoka a jakuzzi me-
dencében 33–34 C°.
Egyelôre a vendégek a jakuzzi me-
dencében élvezhetik a víz jótékony
hatását, amely a vizsgálatok szerint
kimutathatóan mozgásszervi pana-
szok enyhítésére alkalmas. 

»LILO

Gyógyvízzé minôsítették

Lábadról Balogh Mária adománya ér-
kezett meg a budapesti székhelyû
SOS alapítványon keresztül a celldö-
mölki Mozgássérültek Egyesületéhez.
A szobavécét, vécémagasítót és
elektromos tolószéket az egyesület
vezetése már hasznosítani tudta, így
nyújtva jelentôs segítséget tagjaik-
nak. Mindenképpen köszönet illeti
Balogh Mária segítôkészségét, mely

példaértékû lehet mások számára, s
remélhetôleg az ilyen jellegû eszkö-
zöket minél többen ellenszolgáltatás
nélkül ajánlják majd fel valamelyik
mozgássérült egyesület számára.
Szintén a rászorulóknak nyújtanak se-
gítséget az Olaszországból, Corva te-
lepülésrôl érkezett adománnyal,
melybôl a Kemenesaljai Egyesített
Kórház, a Vulkán fürdô és a Vas Me-
gyei Mozgássérültek Egyesülete Cell-
dömölki Csoportja is részesült. A civil
kezdeményezés és gyûjtés eredmé-
nyeképpen kerekes székek, szobavé-
cé, járókeret, kádba beemelô készü-
lék és több zsák ruha is érkezett.
Holpert Jenôné, a helyi mozgássérül-
tek szervezetének vezetôje elmond-
ta, hogy amióta megkapták az ado-
mányt, folyamatos az érdeklôdés a
rászorulók részérôl mind a ruhaosz-
tás, mind pedig a kerekes székek köl-
csönzése és használatbavétele iránt.
Az egyesület tagjai hálásan köszönik
az adományt, valamint a hozzájuk el-
juttató Antonio Bertoli diakónus ön-
zetlen segítségét.

»TAKÁCS MÁRIA

Adományok érkeztek

Lapunkban folyamatosan hírt
adtunk arról a kutatási prog-
ramról, melyet a Foglalkoztatá-
si Paktum keretében, négy cél-
csoportot kiemelve a ROP által
biztosított anyagi támogatással
végzett el Celldömölk Város
önkormányzata és további öt
partnere. A projekt által elôírt
feladatok a július 25-én meg-
tartott záró konferenciával be-
fejezôdtek. Itt összefoglaló
hangzott el a kutatás eredmé-
nyeként született Foglalkozta-
tási Stratégiáról és a legfonto-
sabbnak ítélt projekttervekrôl.
A megcélzott csoportok – fiata-
lok, nôk, megváltozott munka-
képességûek, vállalkozók –
munkaügyi kapcsolatainak javí-
tására, a foglalkoztatás növelé-
sére számos konkrét tennivaló
fogalmazódott meg. Ezek közül
ötöt részletesen is kidolgoztak,
hogy adott alkalommal, ha
megfelelô pályázati lehetôség
adódik, készen álljanak annak
fogadására. 
Máris sikerként könyvelhetô el,
hogy az egyik kidolgozott pro-
jekttervre – a Berzsenyi Dániel
Gimnázium komplex akadály-
mentesítésére – jelent meg pá-
lyázati lehetôség. Az Európai
Regionális Fejlesztési Alap által
finanszírozott, a Nyugat-dunán-
túli Operatív Program kereté-
ben kiírt, intézmények utólagos
akadálymentesítésérôl szóló
pályázati felhívásra a város ön-
kormányzata benyújtja pályá-
zatát. A tervek napokon belül
elkészülnek, amely a parkolók-
tól a tanteremhasználaton át a
mellékhelyiségekig mindent
számba vesz. A komplexitás itt
azt is jelenti, hogy nem csak a
mozgáskorlátozottak, hanem
egyéb fogyatékosok – látás-,
halláskárosultak – igényeit is fi-
gyelembe veszi. A várható költ-
ség kb. 18 millió forint lesz,
melybôl 30% saját erôvel kell
rendelkezni. 

»KUSTOS LÁSZLÓNÉ

A teljesebb 
foglalkoztatásért

a gyógyvíz hatását a vendégek egyelôre 

a jakuzzi medencében élvezhetik
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Celldömölk Város Önkormányzata 
és a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár 

tisztelettel meghívja Önt, Családját és Barátait

Augusztus 19-én (vasárnap) 10.00 órára
Az államalapítás és az új kenyér ünnepe tiszteletére rendezett 

megemlékezésre és a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár 
felújított épületének átadására.

Helyszín: a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár
színházterme és az épület elôtti tér

10.00 Térzene ünnepi hangulatban 

Közremûködnek: az Ádám Jenô Zeneiskola és Alapfokú 
Mûvészeti Oktatási Intézmény tanárai

10.30 A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár 
felújított épületének átadása

Helyszín: a színházterem

Köszöntôt mond: Fehér László polgármester
Az épületet átadja: Kiss Péter kancellária miniszter

„Szent István napjára…” – ünnepi mûsor

Közremûködnek: a Kemenesalja Néptánccsoport és 
a Soltis Lajos Színház tagjai

Ünnepi beszédet mond: Baloghné Danka Adél,
a Celldömölki Városi Általános Iskola igazgatója

Az új kenyeret megáldják és szentelik a történelmi egyházak képviselôi

Celldömölk Város Önkormányzata és a Celldömölki Kistérség 
Önkormányzatainak Többcélú Társulása nevében kitüntetéseket ad át 

Fehér László polgármester, a társulás elnöke

„Házköszöntô”

szórakoztató összeállítás a helyi és meghívott mûvészeti csoportok 
közremûködésével. Helyszín: az intézmény elôtti tér

17.00 Energy Dabaston Tánc Sport Egyesület mûsora

18.00 „Jó tanuló, jó sportoló” elismerések átadása

A diákokat köszönti: Fehér László polgármester

19.00 A Steps of the Celts ír sztepp táncegyüttes Irish Dance Experience elôadása

20.00 Az Üstökös Színpad mûsora

21.00 A MOST zenekar koncertje

Július elején kiránduláson vett részt
a Rákellenes Liga helyi csoportja. A
több mint negyven résztvevô a Kis-
Balatonhoz látogatott. Buszozásunk
alatt Csizmaziáné Hubert Mária tar-
tott ismertetôt a Balaton és környe-
zete geológiai, természetföldrajzi
jellegzetességeirôl. A buszos isme-
retterjesztést követte a Kis-Bala-
tonnál a hivatalos idegenvezetô
szakavatott irányításával a két tó
meglátogatása, közben egy bivaly-
rezervátumot is megnézett a csa-
pat, de a legnagyobb élmény gyer-
meknek és felnôttnek egyaránt a
Kányavári sziget volt.
A Kis-Balaton, mint nagy kiterje-
désû, összefüggô vizes élôhely
Európában is egyedülálló értéket
képvisel, s a nemzetközi termé-
szetvédelem mindig is számon
tartotta. Az 1980-as évek köze-
pén megkezdett mocsárrekonst-
rukciós munkálatokat követôen
újabb élôhelyekre térhettek az
állat- és növényfajok. A Kis-Bala-
ton tározó I. ütemének létrejöt-
tével megnövekedtek a kedvezô
táplálkozási és szaporodási lehe-
tôséget biztosító területek, me-
lyet a fajok rendkívül rövid idô
alatt el is foglaltak. Már az elsô
évektôl kezdôdôen tízezres pél-
dányszámban tértek vissza a vo-
nuló, illetve itt telelô madárfajok.
A csoport megtekintette a Feke-
te István-emlékházat, a „Matula-
gunyhót”. Csintalankodó ifjaink
ez alatt közelebbrôl is megis-
merkedtek a békapopuláció több
példányával. Az emlékháznál
idegenvezetônk fából faragott,
stilizált balatoni halakkal tesztel-
te a csoport felkészültségét: Sa-
lamon Zalán ifjú pecás útitársunk
26-ból 26-ot felismerve, valószí-
nûleg hosszú évekre szóló rekor-
dot ért el a „vizsgáztatás” során.
A múlt évben alakult helyi civil
szervezet kirándulása egyönte-
tûen sikert aratott, segített
összekovácsolni a csapatot. Most
következnek a munkás hétköz-
napok a munkahelyen és az
egyesületi életben is, de jövôre
remélhetôen ismét lesz alkalom
egy vidám, közös túrázásra.

»GYURICZA IMRE

» Helyesbítés
Legutóbbi lapszámunk 5. oldalán közölt Tisztelet az éveknek címû írásunk-
ból szerkesztôi mulasztás miatt kimaradt a felsorolásból a Berzsenyi Dániel
Gimnázium Pedagógus Szolgálati Emlékéremre érdemesült pedagógusai-
nak, Molnár Margitnak és Vargáné Kránitz Annának a neve. Az érintettek és
olvasóink szíves elnézését kérjük! 

»GYÖRÉNÉ LOSONCZ ANDREA, FELELÔS SZERKESZTÔ

Kirándulás 
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termeléssel, de a szaporulatot mindig
megtartva, természetesen, húster-
meléssel is. Az állományunk magyar
tarka, ami mindkét célnak megfelel:
elég jól tejel és eredményesen lehet
hizlalni is. Jól is jövedelmez és kere-
sett is, fôleg a hízott bika.
» Mekkora az állomány és milyen kö-
rülmények között történik a tartás?
– Most 22 állatunk van, a fele fejôs-
tehén, a többi szaporulat: hízó bikák
és az utánpótlást adó üszôk. Volt már
ennek a kétszerese is, de ma már
csak ennyivel bírunk. Kora tavasztól
ôszig szabadban, karámban vannak,
csak fejésre és télre kerülnek be az
istállóba. A takarmányt – lucernát,
búzát, kukoricát – magunk termeljük.
Van saját és egy kevés bérelt föl-
dünk, összesen 25 hektár. Ezt a tevé-
kenységet ugyanis csak a földet
megmûvelve lehet gazdaságosan vé-
gezni. E nélkül is sokba kerül, pl. az
állatorvos, az üzemanyag, a vetô-
mag. Szerencsére nagyobb beruhá-
zásra nincs szükség. Az istálló, a fejô-
gépek megvannak, legutoljára egy
tejhûtôt vettünk, de már annak is hat
éve. A takarmánytermesztéshez is
megvan minden gép, egyedül a be-
takarítást végeztetjük mással.
» Hogyan telik egy napjuk?
– A gazdaságban alapvetôen ketten
dolgozunk, csak az idénymunkáknál –
aratás, betakarítás – segít be a család.
A férjemmel minden nap fél ötkor ke-
lünk. Behajtjuk a teheneket és kezdô-
dik a fejés. A tejelô 6-7 hónapban min-
den tehén lead legalább napi húsz liter
tejet. A lefejt tejjel én indulok a szoká-

Pár évtizeddel ezelôtt a falvak lakossá-
gának jelentôs része élt meg kizárólag
a mezôgazdaságból. Most alig tudott
nekem ajánlani dr. Hollósy István falu-
gazdász olyan magánszemélyt, aki
nem mellékesen, hanem „fôállásban”
állattenyésztésbôl él. Végül is a Keme-
nessömjénben élô Marsai Józsefné,
Ági bemutatását javasolta, akinek ma
is, az Unió szabályozta keretek között
is a szarvasmarha-tartás ad megélhe-
tési lehetôséget. Vele beszélgettem
nem könnyû vállalkozásáról.
» Mióta foglalkozik szarvasmarha-
tartással?
– 1976-ban jöttem a férjem családjá-
ba, nekik akkor már voltak állataik. Én
bekapcsolódtam és azóta folyamato-
san ezzel foglalkozom. Elsôsorban tej-

Boci, boci, tarka…
sos körutamra, a megrendelôkhöz.
Majd hazajövök, és a háztartás követ-
kezik: fôzés, mosás stb. A férjem eza-
latt a földeken dolgozik. Délután há-
romtól újra megfejjük a teheneket. Es-
te már nagyon fáradtak vagyunk, egy
kis tévézés után aludni kell, hiszen ha-
mar eljön a reggel. Ezek csak a min-
dennapi tennivalók, ezen kívül mindig
adódik valami egyéb is, pl. szállítás,
kisborjú születése, állatorvos látogatá-
sa stb. Mi ezt a gazdaságot egyetlen
napra sem hagyhatjuk el, nem is vol-
tunk hosszú évek óta sehol sem. Így
szoktuk meg. Ha van egy szusszanás-
nyi idô, itthon pihenünk.
» Meg lehet élni ma ebbôl a tevé-
kenységbôl?
– Igen, meg lehet, de amint látja, na-
gyon sok munkával és lekötöttséggel.
Nem véletlen, hogy ezt egyre keve-
sebben vállalják. Mi ôstermelôként,
családi alapon, a takarmányt is ma-
gunk termelve, a tapasztalatainkat
hasznosítva boldogulunk. Segítenek a
támogatások is, kapunk földalapú tá-
mogatást és remélhetôen az állattar-
tás után is. Erre most van benn az
igénylésünk, úgy tudom, megfelelünk
a feltételeknek. Jó lenne, ha a támo-
gatásokat nem utólag, hanem akkor
kapnánk, amikor arra szükség van. A
hitel ugyanis nagyon drága, és
messze van még a jövô tavasz.
» Az állattartáshoz szeretni is kell a
jószágot…
– Mind a ketten nagyon kötôdünk az
állatokhoz. A férjem ki sem jön, ha
szállítás van, nem bírja nézni, ahogy
egy-egy szívéhez nôtt jószágot elvisz-
nek. Én is sajnálom, fôképp a 15–16 év
után kiöregedett, sokat szolgált állato-
kat, de mit tehetek: ezért dolgozunk. 

»KUSTOS LÁSZLÓNÉ

Lapunk több kritikai észrevételt ka-
pott amiatt, hogy az anyakönyvi hí-
rek nem elég részletesen jelennek
meg. A témával kapcsolatban
Brennerné Gorza Mária anyakönyv-
vezetô a következôkrôl tájékoztatja
az olvasókat:
– Az adatvédelmi törvény alapján
személyes adat csak az érintettek
írásbeli igenlô nyilatkozata alapján
tehetô nyilvánossá. A Celldömölkön
anyakönyvezett születések, halálozá-
sok és házasságkötések esetében
minden alkalommal megkérdezzük

az érintetteket, hogy hozzájárulnak-e
adataiknak a médiában való megje-
lentetéséhez. 
Örömteli eseménynél általában be-
leegyezô a válasz, míg a halálese-
tek nagy hányadában ettôl elzár-
kóznak. Két dologra szeretnék még
rávilágítani. A halálesetek anya-
könyveztetését – meghatalmazás
alapján – a temetkezési vállalkozá-
sok is elvégezhetik és ezzel a gyá-
szoló hozzátartozók nagy számban
élnek is. Ilyenkor a nyilatkozattétel
a meghatalmazott elôtt történik, így

az anyakönyvi hivatal ebbôl telje-
sen kimarad.
A másik szabály, amire kevesen
gondolnak: csak törvényes házas-
ságból született gyermek adatait
lehet az anyakönyvi hírek között
közzétenni. A ma gyakori élettársi
kapcsolatból született gyermek ér-
kezésérôl a média más rovataiban
van mód értesíteni a közvéle-
ményt.
Szerkesztôségünk kéthavonta teszi
közzé az engedélyezett anyakönyvi
híreket.

Tájékoztató az anyakönyvi hírekrôl



Új Kemenesalja

7

»  2 0 0 7 .  0 8 .  1 7 . » I N T É Z M É N Y E I N K R Ô L

Az elsô celldömölki bölcsôde 1957-ben
nyitotta meg kapuit, nagy könnyebbséget
és segítséget adva azoknak a szülôknek,
akik aktívan dolgoztak, s nem tudták gyer-
mekeiket a nagyszülôk felügyeletére bízni.
A 90-es évek elejéig még két bölcsôde
várta a kicsiket. Ekkor a gyermeklétszám
csökkenése és gyermeknevelési támoga-
tások körének bôvülése miatt a Koptik úti
és a Szalóky utcai bölcsôdék megszûntek,
épületeik új funkciót kaptak. A mai napig
is várja a kicsiket a Vasvári Pál utcai intéz-
mény. Csizmaziáné Hubert Máriától, a
Népjóléti Szolgálat igazgatójától megtud-
tuk, hogy jelenleg 3 csoporttal mûködnek.
A gyermekeket 20 hetes kortól tudják fel-
venni. Általában hároméves korukig gon-
dozzák és nevelik a piciket. Fejlôdési le-
maradás, egészségügyi probléma miatt
négyéves korukig is maradhatnak.
– Celldömölkön található a kistérség
egyetlen bölcsôdéje – jegyzi meg az igaz-
gatónô. – Nagy eredménynek tartom, hogy
a volt és a jelenlegi képviselô-testület
egyaránt hozzájárult az intézmény megtar-
tásához akkor is, ha az viszonylag magas
költségekkel járt és jár. Nem nagy lét-
számban ugyan, de vannak bejáró gyer-
mekeink, fôleg azoknak a szülôknek nyújt
ez segítséget, akik naponta Celldömölkre
járnak dolgozni. Így tehát kistérségi
feladatot is ellátunk. Ez nem jelent hát-
rányt a celldömölki gyermekekre nézve,
hiszen az elmúlt évig még nem volt eluta-
sítás, mindenkit fel tudtunk venni. A böl-
csôde reggel hattól este hatig van nyitva.
Egy bölcsôdevezetôt, csoportonként két-
két szakképzett gondozót és két takarító-
nôt alkalmazunk. A bölcsôdevezetô, Ben-

kôné Remport Lilla felel a szakmai egység
irányításáért is. A bölcsôdei étkeztetés ke-
retében két alkalmazott látja el a napi
teendôket.
Az elôzô ciklus idején az önkormányzat pá-
lyázatot nyújtott be az épület teljes körû re-
konstrukciójára. A Humánerôforrás-fejlesz-
tési Operatív Program 4. 2. pályázatot a má-
sodik körben tavaly decemberében támoga-
tásra érdemesnek találták, így jogosulttá
váltunk egy közel 140 millió forintos beru-
házás véghezvitelére. Ennek lényege azon-
ban kettôs: nemcsak az épület rendbetéte-
lét jelenti, hanem egy olyan szakmai prog-
ram kidolgozását is, amely megfelel a hu-
mánerôforrás-fejlesztésnek, és kielégíti az
uniós elvárásoknak való megfelelést is. Ez
egyrészt azt jelenti, hogy egy korszerû, na-
gyobb létszámot ellátó bölcsôde több em-
bert tud majd foglalkoztatni, másrészt a szü-
lôk bátrabban vállalhatnak munkát, vissza-
mehetnek dolgozni, tudván, hogy gyerme-
kük jó helyen, jó körülmények között van.
» Szakmai programjuk a sajátos ne-
velési igényû gyermekek gondozásá-
val és nevelésével bôvül. 
– Jelenleg a Celldömölki Kistérségben élô
szülôknek a szombathelyi Micimackó Óvo-
dába kell gyermekeiket naponta vagy heti
több alkalommal vinniük. Ez több szem-
pontból is nagyon megterhelô, így a korai
fejlesztési program beindítása kistérségi
szinten fogja segíteni a rászorultakat. Cél
az, hogy a lehetséges legfiatalabb kortól
kezdve a rászoruló gyerekek szakember
segítségével képesek legyenek beillesz-
kedni normál közösségbe. Természetesen
a szakembereknek az általános tudás mel-
lett speciális ismeretekkel is rendelkezniük

A bölcsôde jövôképe

kell. Gyógytornász, orvos és pszichológus
is fogja a munkát segíteni. A sajátos neve-
lési igényû gyermekek terveink szerint
részleges integrációs nevelésben fognak
részesülni. Igény esetén a ilyen igényû
gyermekek óvodáskoruk végéig maradhat-
nak ebben a csoportban, vagyis kiválthat-
ják azt, hogy az óvodában is ki kelljen ala-
kítani speciális terápiás funkciót. A korai
fejlesztés programjának megvalósítása
nagy kihívás mind az intézmény, mind a
szakembergárda számára. 
» A felújítás alatt hol és hogyan fog a
bölcsôde mûködni?
– Már átköltöztünk a Vasvirág Szállóba,
mert e hónapban már megindultak a mun-
kálatok. Szeretnék köszönetet mondani a
szülôknek a türelmükért, és a sok segítsé-
gért, amivel lehetôvé tették a zökkenô-
mentes költözést – mondta befejezésül az
igazgatóasszony.

»TAKÁCS MÁRIA

A Soltis Lajos Színház stúdiósai új darabbal
szórakoztatják a nagyérdemût. Arisztopha-
nész Lüszisztraté címû komédiáját már ko-
rábban színpadra álmodta a társulat vezetô-
je, Nagy Gábor, a fiatalok létszáma, tehet-
sége azonban most tette lehetôvé a színre
vitelt. A történet a peloponnészoszi háború
idején játszódik, amikor is az athéni asszo-
nyok Lüszisztraté vezetésével cselhez folya-
modva megállítják férjeiket az értelmetlen
hadakozásban és megteremtik a békét. 
A Benkô Péter által vezetett stúdiós osz-
tály tagjaival egy jóízû, diákos, harsány
komédiát képzelt el eredetileg a rendezô.
Ezen azonban változtatni kellett, ugyanis a
Bitskey Gábor átdolgozásában létrejött ko-

moly mondanivalót tükrözô változat egy
kis visszafogottságot kívánt. Mint azt Nagy
Gábor elmondta, a próbák során sokat ol-
vasták és elemezték a mûvet, pontosan
azért, hogy ne egy harsogó, hanem egy íz-
léses, erôs tartalmat közvetítô komédia le-
gyen belôle. Ez sikerült is, hiszen a szerep-
lôk fiatal koruk ellenére is megállták he-
lyüket a felnôttes komolyságot kívánó ko-
média eljátszásában. Jó néhány vidéki
elôadással a hátuk mögött pedig kezd
beérni az elôadás – összegezte tapasztala-
tait a rendezô.
A komédia igazi csapatmunkában szüle-
tett, az elhangzó dalokat a stúdiósok vá-
lasztották, és a koreográfus is közülük ke-

rült ki. A celldömölki közönség szeptem-
berben láthatja az elkészült elôadást egy
reneszánsz komédia bemutatójával együtt. 

»REINER ANITA

Asszonyok csellel a békéért
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Tele van az ember lelke álmokkal,
vágyakkal. Vágyaink között az elsô
ötben ott van a gazdagság, és ezen
elsôsorban anyagi javaink gyarapo-
dását értjük. Irigykedve nézünk arra,
akinek nagyobb a vagyona, jobb az
autója, szebb a háza, mint a miénk.
Könnyen alkotunk – leginkább nega-
tív – véleményt a nálunk gazdagab-
bakról. Ám ha jobban belegondolunk,
a gazdagnál is van gazdagabb, és le-
het, hogy van olyan, akinek a mi
élethelyzetünk elérése lenne álmai
beteljesedése. Azt gondoljuk, a leg-
fôbb kérdés a „Mennyi?”, pedig van
ennél fontosabb is, a „Hogyan?” … Ho-
gyan gazdálkodunk azzal, amink van? 
Gazdag múlttal és szép értékekkel
rendelkezô nemzet a magyar. Augusz-
tus 20-án, István király államalapító
munkájára emlékezve, büszkék lehe-
tünk arra, hogy magyarok vagyunk.
Keresztyénként személy szerint az is
megdobogtatja a szívemet, hogy Ist-
ván király minden lépéséhez Isten ál-
dását és segítségét kérte. Tette ezt
azért, mert jövôt kívánt teremteni a
rábízott népnek. Azt a hazát, amelyet

létre hívott, nemcsak a magáénak te-
kintette, hanem úgy gondolt rá, mint
egy egész nép „tulajdonára”.
Mindegy, milyen anyagi erôforrások-
kal rendelkezünk, egyet mindig
szem elôtt kell tartanunk, van egy
közös gazdagságunk: a hazánk. És
nem mindegy, hogyan bánunk vele.
Jó lenne, ha a „közös lónak” nem
lenne túros a háta; vagyis ne csak ar-
ra gondoljunk, mi mindent szerezhe-
tünk meg magunknak belôle. A ma-
gunk vagyonát óvjuk, gyarapítani
igyekezünk, áldozatot is vállalunk ér-
te. A hazánk is a vagyonunk, bánjunk
hát úgy vele, mint minden mással,
amit a magunkénak tartunk óvva,
gyarapítva, és ha kell, áldozatot is
vállalva érte!
Tegyük ezt azért, mert el kell szá-
molnunk egyszer mindazzal, amit
életünkben tettünk, mindegy, hogy
keresztyének vagyunk-e vagy sem.
El kell számolnunk gyermekeinkkel
szemben, unokáinkkal és az utánunk
következô nemzedékekkel szemben,
mert számon kérik majd rajtunk, ha
már nem leszünk: Mit tettünk e ha-

zával, mit hagyunk rájuk örökségül?
Keresztyénként pedig vallom, hogy
számot kell adnunk Isten elôtt: Mit
tettünk a ránk bízott teremtett vilá-
gával?
Ha mi már nem leszünk, kedves Ol-
vasó, kié lesz mindaz, amit felhal-
moztál? E nemzet utódaié, a te utó-
daidé. És kinek az adóssága lesz
mindaz, amit elherdáltál? E nemzet
utódaié, a te utódaidé is. Aki Isten
szerint gyûjt, az nemcsak magának
gyûjt, hanem másokra is gondol.
Szólok végül arról, hogy nem csupán
anyagi gazdagság létezik. Van lelki
gazdagság is. Kétségbeeséssel, dep-
resszióval, betegségekkel, a magány
érzésével, ellenségeskedô indulatok-
kal terhelt emberek között élünk, és
ilyenek vagyunk sokszor mi magunk
is. Tovább gazdagíthatjuk e nemzetet
azzal is, ha békét, megbocsátást, vi-
gasztalást viszünk a környezetünkbe.
Így nem kell majd szégyellnünk ma-
gunkat sem utódaink, sem Isten
elôtt.

»RÁC DÉNES, RÁC DÉNESNÉ
CELLDÖMÖLKI EVANGÉLIKUS LELKÉSZEK

Ünnepeljünk

T anúhegyünk
testvére a Som-
ló, számos ki-
rándulás színhe-
lye. Sokunkat el-
varázsol a pano-
ráma, kóstoljuk
zamatos borát,
gyönyörködünk
a látnivalókban.
Augusztus 20.
közeledtével ér-
demes elidôzni
a hegy ember
alkotta látniva-
lóinál is.
Ha igazi turista-
ként, gyalog in-
dulunk a vasút-
állomásról, ak-

kor a Szent Margit kápolnánál kényelmes
pihenô vár minket. (Itt kell letenni gépko-
csinkat is, ha azzal érkezünk.) A továb-
biakban már szôlôk és erdôk között visz az
utunk, és néhol bizony meg kell állni, és
kissé erôt gyûjteni a korosabbaknak. A vár

után – mely még külön 3 kilométeres sé-
ta – a hegytetô legrégebbi látványossága
a Szent István-kilátó. A 432 méter maga-
san található építményt „Veszprém me-
gye közönsége” építtette 1938-ban 10.000
pengô költséggel, Medgyaszay István mû-
építész tervei alapján. Tetejérôl pompás
kilátás nyílik a környék hegyeire, a helyi
lakosok szerint tiszta idôben a Balaton is
látható. Falán emléktábla ôrzi Antall József
miniszterelnök emlékét, aki gyakran meg-
fordult a Somlón. Sajnos csak pénteken,
szombaton és vasárnap látogatható, de
elôzetesen bejelentkezett csoportok szá-
mára máskor is lehetôvé teszik a látoga-
tást. A másik jeles látnivaló Szent István
szobra és keresztje. A mûkôbôl és aranyo-
zott bronzból készült alak a kereszténység
jelképét, a keresztet emeli feje fölé, s
mintegy útmutatást adva tekint az ég fe-
lé. A monumentális fakereszt mintegy a
gondolatot erôsítendô messzire látszik,
szegecselt csavarozott kivitelezése a mo-
dern technikával jeleníti meg az idôtálló
gondolatiságot. Az emlékmû Kiss Sándor
kétszeres Munkácsy-díjas érdemes mû-

vész és Vadász György Ybl- és Kossuth-dí-
jas építész munkája. Kiss Sándor szobrász-
mûvész neve ismerôsen kell, hogy cseng-
jen számunkra. Az ô alkotása a II. világhá-
borús emlékmûvünk, mely igazán megér-
demelné, hogy betûit kijavíttassuk, s kör-
nyéke mindig rendezett legyen! Másik
mûve az (egykori) Eötvös iskola felsô au-
lájában található. A fiatalkori Eötvös Lo-
rándot ábrázoló dombormû elsô példánya
a Heidelbergi Egyetemen, másodpéldánya
itt található. Kiss Sándor utolsó befejezett
mûve volt az 1998-ban készített Szent Ist-
ván szobor. A Millenniumra készített alko-
tását – Szent István felajánlja a koronát
Szûz Máriának – már felesége, Lesenyei
Márta fejezte be, mivel Kiss Sándor 1999.
augusztus 6-án elhunyt.
Az államalapítás évfordulóján kellemes és
egyszersmind tartalmas program lehet a
Somló meglátogatása, ahol egyszerre em-
lékezhetünk meg államalapító Szent István
királyunkról, Antall József miniszterelnök-
rôl, s egy igazán nagyszerû mûvész-em-
berrôl, Kiss Sándorról. 

»RL

Ahol Szent István vigyázza a tájat…

Isten ezt mondja: „Bolond, még az éjjel elérik tôled a lelkedet, kié lesz akkor
mindaz, amit felhalmoztál? Így jár az, aki magának gyûjt, és nem Isten szerint
gazdag.” (Lk. 12,20-21.)

fotó: rozmán lászló
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A hagyományoknak megfelelôen
idén is összegyûlt Kemenesmagasi
apraja-nagyja, hogy egy szórakoztató
napot közösen eltöltsenek, és falujuk
összetartó erejét elôremozdítsák. 
A községben július 28-án rendeztek
falunapot, melynek programja reggel
labdarúgó-mérkôzésekkel kezdôdött.
Ezen kívül légpuska-lövészverseny,
és koronglövész-bajnokság is várta a
felnôtteket, a gyerekek pedig óriás-
csúszdán, légvárban szórakozhattak,
és kézmûves foglalkozást is szervez-
tek számukra. A kísérôprogramok
közt a kemenesmagasi Gondi Zsolt
által gyûjtött fegyverekbôl rendezett
kiállítást tekinthették meg az érdek-
lôdôk. A bográcsgulyásfôzô-verseny
eredményeként elkészült ízletes ét-
kek zsûrizésének feladatát Kovács
Ferenc, a Vas Megyei Közgyûlés elnö-
ke látta el. A közös estebéd elfo-
gyasztása után a szórakoztató mûso-
roké volt a fôszerep. A show-tánc,
hastánc, színházi elôadás, és zenés
program után utcabállal zárult a falu-
nap vidám rendezvénysorozata.

»REINER ANITA

Kemenesmagasi 
ünnepelt

Július 28-án emléktábla szenteléssel
együtt áldották meg a Kemenesmi-
hályfai Evangélikus Egyházközség
felújított templomát.  Az épület re-
konstrukciója az 1990-es évek közepé-
tôl vette kezdetét. Elsôként a tetôt,
majd a harangtornyot cserélték le,
amely a II. világháborúban belövése-
ket, késôbb viharkárokat is szenve-
dett. Az ezt követô években fokozatos
munkával új színezést, csatornaszer-
kezetet  és vízelvezetô rendszert ka-
pott a templom, amely ezáltal elérte
a mai, korszerûsített állapotát. A
templom áldását a környezô települé-
sek lelkészei, Ittzés János elnök-püs-
pök, és Mesterházy Balázs, a falu egy-
kori lelkészének unokája végezték.
Kovács Imre kemenes-
mihályfai lelkész el-
mondta, a további ter-
vekben a belsô padozat
és a mennyezet felújítá-
sa szerepel.  A templom
megáldásának napja
egybeesett  Mesterházy
Sándor egykori lelkész
emléktáblájának meg-
szentelésével is, amely-
re az istentisztelet után
került sor. A templom
bejárata mellett függô
emléktábla a néhai lel-

kész 48 évi töretlen szolgálatáról em-
lékezik születésének századik évfordu-
lóján, valamint emléket állít felesége,
Mód Vilma 35 évi kántori tevékenysé-
gének is. Az egykori lelkészrôl unoká-
ja, Mesterházy Balázs valamint Kovács
Imre jelenlegi lelkész emlékezett.  A
felszentelés után a megjelent hívek
megtekinthették a dr. Mesterházy
Zsuzsanna által berendezett emlék-
szobát, amelyben édesapja szolgála-
táról tanúskodó fényképek és doku-
mentumok kiállítása tekinthetô meg.
Az ünnepi együttlét az egykori lelké-
szi parókia – jelenleg mozgássérült tá-
borhely – épületében szeretetvendég-
séggel ért véget.

»IHÁSZ ILDIKÓ

Falunapot tartottak 2007. augusztus
11-én Kemenesmihályfán. Noha az
idôjárás eleinte nem kedvezett, ün-
nepélyessé tette ezt a napot, hogy a
10 éve megkezdett faluház építését
felavathatták. Cseledi Jenô, a falu
polgármestere köszöntötte az egy-
begyûlteket, majd Kiss Tibor, a Nyu-
gat-dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség munkatársa foglalta
össze az építkezés történetét. Hang-
súlyozta: egy település életében leg-
fontosabb a biztonságot nyújtó mun-
kahely, de szükség van olyan intéz-
mények mûködtetésére is, amelynek
közösségformáló szerepe van, ahol
jól érzik magukat az emberek. Jelen-
leg a faluház egy része még csak
szerkezetkész állapotban van, de biz-
tatta a falu lakóit a további pályázati
lehetôségekre, hogy meg tudják va-
lósítani a házzal kapcsolatos elképze-

léseiket. Kovács Ferenc országgyûlé-
si képviselô elmondta, hogy egy régi
álom vált valóra, hiszen ez az intéz-
mény a közösség élettere lehet, azt
kívánta, legyen mindig értékekkel és
élettel teli a ház és leljék benne sok
örömüket a falu lakói. Szabó Lajos or-
szággyûlési képviselô a fordulatok-
ban gazdag, kalandos múltról be-
szélt, és legalább olyan izgalmas jö-
vôt kívánt.
A faluház avatása után fôzôverseny,
íjász bemutató gazdagította a prog-
ramot. Ebéd után Faragó Aranka,
Bezzeg István és Zábrádi István ma-
gyar nótákkal szórakoztatták a kö-
zönséget, melyekhez cigányzenekar
húzta a talpalávalót. Ezt követôen
Batyinszki Erzsébet és Banyó Gyula
alkotásaiból nyílt kiállítás az iskola
folyosóján, és Linka Sándor logikai
játékai arattak nagy sikert az ifjabb

és érettebb korosztály körében
egyaránt. A változatos programban
mindenki találhatott az ízlésének
megfelelôt.

»REA

Templomáldás és emléktáblaavatás

Faluházat avattak Kemenesmihályfán

kiss ida, a néprajzi gyûjtemény megalkotója
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„Hosszú, forró nyár…”

N Y Á R I  K Ö R K É P «

A címben szereplô régi sláger címe
ráillik az idei nyarunkra. Kevés esô,
negyvenfokos hôség hetekig. Ez a
szabadságok, utazások ideje. A sza-
badság azonban véges, a nyár nagy
részében is dolgozni kell. A munka-
helyeken helyt kell állni, hiszen vá-
sárlók, ügyfelek nyáron is vannak, sôt
némely helyen éppen ez a csúcsidô-
szak. Sok vállalkozás hetekre leáll
ilyenkor, mert termékeinek gyártása
megengedi a 3–4 hét szünetet. A dol-
gozók ilyenkor mehetnek szabadság-
ra.
Meglátogattunk néhány munkahe-
lyet, amelyet nem lehet nyáron sem
bezárni, vagy egyenesen a nyári idô-
szak az igazi szezonja. Megkérdeztük,
hogy bírják a nagy meleget a dolgo-
zók, az ügyfelek. Mi az eltérô a nyári
hónapok üzletmenetében?

Fôczén Józsefné, az egyik élelmiszer-
üzlet vezetôje:
Az üzlethelyiségben légkondicionáló
hûti a levegôt, ami a vásárlók, de a
dolgozók kényelmét is szolgálja. Saj-
nos, a raktárakban nincs, pedig a

munkánk egy részét ott végezzük. 
A forgalom nem jelentôsebb, nem is
kevesebb, mint az év más hónapjai-
ban. A vásárolt termékek között vi-
szont ilyenkor az ásványvíz mennyi-
sége a többszörösére nô. Keresik a
hûtött üdítôket, söröket is, erre is fel-
készültünk, nagy választékkal ki tud-
juk a vevôket szolgálni.

Az egyik pénzintézet vezetôje szerint
az ügyfelek száma nem nôtt a nyári
idôszakban, zökkenômentesen ki

tudják szolgálni ôket. A dolgozók sza-
badságát úgy ütemezik, hogy az ügy-
feleknek – ha egy kicsivel többet is
kell várni, – azért az ügyeiket elin-
tézhessék. Az ügyféltérben van lég-
kondicionáló, e nélkül már elképzel-
hetetlen lenne a munka mind az
ügyfél, mind a dolgozók szempont-
jából. Ilyenkor a gépek által termelt
hô is besegít az idôjárásnak, néha a
gépeket jobban kell hûteni, mint az
embert.

Somogyi Anikó Edina, az Okmányiro-
da vezetôje:
Nekünk lényegesen több a munkánk
a nyári hónapokban, mint az év többi
részében. Itthon vannak a diákok,
akiknek ilyenkor van idejük okmá-
nyaik rendezésére. Ebben az idôszak-
ban váltják a legtöbb útlevelet. 
A gépjármû-ügyintézés pedig mindig
a csúcson van. A szabadságolást úgy
osztjuk be, hogy a hat dolgozóból
négy fô mindig itt van. Van légkondi-
cionálónk a hivatali helyiségekben, a
váróként szolgáló folyosón nincs. Eb-
be az épületbe viszont, fôleg a napot
sosem látó folyosóra a negyven fok
nem tud betörni a vastag falak miatt.
Így a várakozóknak nem kellett hô-
gutától tartaniuk.

Bakó István, a Vulkán fürdô vezetôje:
A fürdô egyik, de nagyon közkedvelt
szolgáltatása a strandolás, ezt az idén
eddig jól kihasználták az érdeklôdôk.
Az egyéni jegyeladások száma lénye-
gesen meghaladja a tavalyi ezen idô-
szakét. Ilyenkor kisegítô munkaerôt
is kell alkalmaznunk, portásokat, me-
denceôröket és takarítókat. A szabad-
ban végzendô munka ilyenkor nem
könnyû. Napernyôvel védjük, védô-
itallal látjuk el a dolgozókat és mun-
kaidejükön belül váltják egymást az

épületen belüli munkára beosztottak-
kal. A kisegítôk általában diákok, a
portán szakirányú fôiskolai gyakorno-
kok, egyéb területen közép- illetve
fôiskolások dolgoztak, többnyire
diákszövetkezeten keresztül. A stran-
dolás nagyon idôjárásfüggô, így ne-
künk az a jó, ha minél melegebb van
és sokáig tart.

Csôre Judit, fagyizó tulajdonos:
A tíz-tizenöt évvel ezelôtti, fagyiért
való sorban állás idôszaka valószínû,
végleg a múlté. A forgalom hasonló a
tavalyihoz, nem csökkent és már ez
is jó. Több fagyizó is mûködik a kör-
nyéken, no meg a jégkrém is konku-
rencia. Mi fôzött fagylaltot kínálunk,
az alapízeken kívül – csoki, vanília,
citrom, puncs – mindig van néhány
gyümölcs illetve egyéb összetételû
is. Mi annak örülünk, ha a nyár
hosszú, mert akkor sok finom fagyit
tudunk eladni.

Kocsis Zsoltné Anikó, zöldség-gyü-
mölcs kereskedô:
Azt mondhatom, eddig csak jó hatás-
sal volt a forgalomra a jó idô. Majd-
nem minden zöldség, gyümölcs ko-
rábban érik, így már a befôzések is
javában folynak. Az árak kicsivel ma-
gasabbak a tavalyinál, de az eladá-
soknál ez nem érzôdik. Dinnyébôl
például nem tudunk eleget hozni.
Kedvelt az ôszibarack is, de szinte
minden gyümölcs elfogy.
A zöldségféléknél a paprika, paradi-
csom, káposzta a legkelendôbb. 
A nagy meleg a termelôknek nem
kedvezett, de eddig ezt még alig
éreztük. Most jelezték, hogy a
dinnyeszezonnak vége, mert megsült
a földeken.
Szerencsére itt az üzletben van lég-
kondicionáló, a készletet meg hûtött
raktárban tartjuk. Tavasztól ôszig na-
gyobb a forgalom, ilyenkor a család-
nak többször be kell segíteni.

»KUSTOS LÁSZLÓNÉ

» MERSEVÁTI FALUNAP, 2007. AUGUSZTUS 18.
10.00 Kiállításmegnyitó, középkori lovagi torna bemutató, ugrálóvár, nôi foci utcai
bajnokság, süti vásár, léginyeremény-esô, trambulin-ugráló bemutató, gumikötél-
húzó verseny, 15.30 szennyvízcsatorna-hálózat és -tisztító átadása, merseváti nép-
dalkör mûsora, Szabó András zenés elôadása, gulyásparty, külsôvati idôsek otthona
lakóinak mûsora, Gyurgyice kórus elôadása, Neo Tones, Koós János és barátai,
22.00. tûzijáték, tombolasorsolás, Drazsé együttes.
A rendezvények helyszíne: Mûvelôdési Ház udvara, illetve a Sportpálya.
Szennyvíztisztító átadása a Marcal partján lévô létesítménynél.
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Megkérdeztük
» válaszoltak

Két gyermekem középiskolás,
a harmadik nyolcadikos lesz.
A három gyerek miatt szeren-
csére kedvezményben része-
sülünk a tankönyvek terén, ez
könnyebbséget jelent az isko-
lakezdésnél. Táska idén nem
kell egyiküknek sem, de füze-
teket, taneszközöket venni
kell. Ezeket általában augusz-
tus közepén vásároljuk meg,
olyan helyre megyünk, ahol
olcsóbbak, például a Tescoba.
Így is nehéz spórolni, mert a
fizetésekhez képest minden
drága. A tanévkezdés mellett
egész évben sok a kiadás: úti-
költség, kollégium stb.   

Mindkét gyermekem tanév-
kezdése sokba fog kerülni. 
A fôiskolásnak albérletet kell
fizetni, így több a plusz
kiadás, és a könyvek sem ol-
csók. Például van olyan mû-
szaki tankönyv, ami húszezer
forintba kerül. A középiskolá-
ban várhatóan 24.000 Ft körül
lesz a tankönyvcsomag. Füze-
teket, egyebeket itt helyben
vásárolunk, a hónap közepére
tervezzük. Nem megyünk vi-
dékre a nagyobb üzletekbe,
mert hiába olcsóbbak, ha a
papír minôsége nem jó. Itthon
is lehet kedvezményesen be-
szerezni, csak körül kell nézni. 

Már túl vagyunk a nagy isko-
lakezdési bevásárláson. Sze-
retjük minél elôbb letudni, és
nem utolsó sorban fizetés kör-
nyékén lebonyolítani. Szinte
minden szükséges dolgot
megvettünk, a tornafelszere-
lés van még hátra. Drága mu-
latság a tanévkezdés, közel
húszezer forintot fizettünk a
papírboltban. A tankönyvek is
körülbelül ennyibe kerülnek
majd. Általában nem kell sok
minden, de az árak magasak,
így a kevés is sokba kerül. A
munkahely által adott vásár-
lási utalvány azért némileg
könnyít a helyzeten.

Két részletben intéztük a tan-
eszközök beszerzését, de au-
gusztus elejére mindent meg-
vettünk. A kisebbik gyerek
most kezdi majd az iskolát, az
ô felszerelése került többe,
a tornacipôtôl a ceruzáig több
mint tízezer forintos költség-
gel. A tankönyveket majd in-
gyen kapják, ez valamelyest
mérsékli a kiadásokat. A lá-
nyom negyedikes lesz, neki is
új táska kellett, és minden év-
ben drágulnak a tanszerek,
így az ô tanszerei sem kerül-
nek kevésbe. Általában minô-
ségi árut veszünk, hátha to-
vább eltartanak.    

»fotó: völgyi lászló»kérdez: reiner anita

Orbán Tiborné Stári Lászlóné Pónácz Józsefné Simon Márta

»  2 0 0 7 .  0 8 .  1 7 .

A RÁDIÓ CELL tematikus mûsorai kö-
zül – a honlapon található szavazás
szerint is – az egyik legnépszerûbb
a Slágerlista. A mûsor házigazdája
Bálint István, ô figyeli hétrôl hétre
az új dalokat, a legfrissebb slágere-
ket. Nem véletlen, hiszen Muki éle-
tében elôkelô helyet foglal el a ze-
ne szeretete.

– Úgy gondolom, hogy mindenki
életében fontos szerepet tölt be a
zene, csak esetleg nem tud róla. Hi-
szen ha csak egy kicsit is odafigye-
lünk a környezetünkre, láthatjuk,
hogy szinte minden egyes elemé-
ben ott van a zene, gondoljunk csak
egy születésnapra, névnapra vagy
esküvôre. Az életem minden pilla-
natát áthatja a zene, én nagyon
szeretem. Az ember életét, minden
egyes gondolatát zenébe lehetne
önteni, és minden hangulatot ki tud
fejezni. Amikor tavaly augusztus-
ban, a rádió indulása elôtt Kerekes
Gábor fôszerkesztôvel beszélget-
tünk, hogy milyen mûsorok kelle-

nek, én úgy gondoltam, hogy az
emberek nagy többségét érdekli az,
hogy milyen új dalok vannak, mi-
lyen új felvételeket dobnak piacra.
Így jött az ötlet, hogy megcsinálom
a slágerlistát. Így ez keddenként
már hagyományossá is vált. 
» Sokan vallják, hogy a zenében je-
len pillanatban a feldolgozások korát
éljük, hogy vagy Te ezzel, szerinted
milyen irányba megy el a dolog? Igé-
nyesek az úgy nevezett remixek,
vagy mindig az eredeti a legjobb?  
Érdekes ez, hiszen én is hallottam
olyan feldolgozást, ami szerintem
jobb volt, mint az eredeti. Tehát ilyen
is létezik, de azért nagyon sok dal
úgy jó, ahogy elôször összehozták,
meghangszerelték, felénekelték. 
» Ha nézed a slágerlistát, jönnek az
új dalok, hogy érzed, milyen irányba
megy el a könnyûzene? Születnek
ma is igényes dalok vagy nagyon
nyomul a „mûanyag zene”?
– Nem feltétlen megy el a dolog a
„csöpögôs” zene irányába. Példaként
említeném a NOX: Túl a varázshe-

gyen címû dalát. Egy gyönyörû lassú
szám, és ez most megjelent egy
gyors, dance verzióban, ami legalább
olyan jó, mint az eredeti. Én azt mon-
dom, hogy mindig az kap teret, ami-
re igény van. A kívánságmûsor pél-
dául nagyon jól visszaadja azt, hogy
mire van igény. 

>>HP

RÁDIÓ CELL Slágerlista – egy népszerû mûsor

bálint istván, a mûsor házigazdája
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Az elmúlt szombat estéjén a vönöcki
Mûvelôdési Ház adott otthont az elsô
ízben megrendezett, Cell-coop thai-
boksz és profi ökölvívó gálának. 
A rendezvény fôszervezôje, Kajdi Já-
nos elárulta, hogy a gála egyik fô cél-
ja a közönség szórakoztatásán kívül, a
versenyzôk tétmérkôzésre való felké-
szülése volt. Az este elsô felében a
profi öklözôk szálltak ringbe. A Blue
Aligator Box Promotion színeiben ve-
rekedett meg egymással Martinek Fe-
renc és Gyöngyösi Béla. A küzdelmet
a harmadik menetben tecnikai KO-val
Martinek nyerte. A következô össze-
csapás helyi érdekeltséggel bírt. Köte-
lek közé lépett ugyanis Biczó Bálint,
aki a celldömölki színeket képviselte.

Ellenfele Tabajdi Bence volt, aki há-
rom meneten keresztül bírta Biczó
pofonjait. A vége itt is technikai KO
lett. A gála folytatásában következtek
a thai-bokszosok küzdelmei. Elsôként
a pécsi Boros Tímea és a veszprémi
Kovács Barbara pofozta egymást. 
A kiegyenlített, végig izgalmas meccset
egy fejrúgás döntötte el, s a végén
Boros kezét emelte a magasba a bíró.
Második összecsapásként újabb celli
bunyós lépett a ringbe: Major Csaba a
pécsi Dr. Varga Gáborral mérkôzött, s
a végén egyhangú pontozással nyer-
te meg a párharcot. Ôket követte Sár-
di Tamás és Józsa Zoltán küzdelme,
amely az utóbbi versenyzô sikerét
hozta. A folytatásban két tízéves te-
hetség gyürkôzött egymásnak, és bár
ezen a meccsen nem hirdettek gyôz-
test, igazán élvezetes összecsapás
volt. Következhetett egy újabb hazai
bunyós. Kóbor Gergô szállt ringbe, el-
lenfele a kaposvári Horváth Donát
volt. Végig nagyon kiegyenlített küz-
delmet láthattunk, s a végén senki
sem lehetett biztos a pontozás ered-
ményében. Nem kis örömünkre azon-
ban Kóbor Gergô gyôzelmeinek szá-
ma gyarapodott. Az este befejezése-
ként Dávid és Góliát küzdött meg
egymással. A 90 kg-os Ács Márton el-
lenfele ugyanis, a mindössze 76 kg-
mal mérlegelô német Lorand Sachs

volt. Az elsô menet azt hozta, amire
számítani lehetett. Ács végig ütôtá-
von kívül tartotta Sachsot, és simán
hozta a menetet. Aztán a második
menet nagy változást hozott. A né-
metnek sikerült bejutnia Ács közelé-
be, s a magyar óriás többször is föld-
re került. Az utolsó menetben az tör-
tént, amit Lorand Sachs akart, s bár
gyôztest itt sem hirdettek, a végén a
németnek tapsolt a közönség.
Aki részt vett ezen a gálán, igazi
sportélménnyel lett gazdagabb, s re-
méljük, hogy hamarosan egy újabb
hasonló rendezvényt láthatunk.

<csuka>

Augusztus 4-5-én került megrende-
zésre az 1. Vodafone Strandfoci Fesz-
tivál. A torna helyszíne a Vulkán Für-
dô homokos pályája volt, ahol 4-én a

férfi, 5-én pedig a nôi csapatok mér-
kôztek meg egymással. A rendez-
vény szervezôje a VulkánSport Egye-
sület volt, melynek képviseletében
Molnár János elmondta, hogy ezt a
tornát hagyományteremtô szándék-
kal rendezték meg, és remélik, hogy
a következô években még több csa-

pat vesz részt a megmérettetésen.
Tôle tudtuk meg azt is, hogy a torna
még nem ért véget, hisz nemzeti ün-
nepünkön, augusztus 20-án az öreg-
fiúk vehetik birtokba a pályát. A csa-
patok a VulkánSport Egyesületnél
nyújthatják be nevezésüket.

<csuka>

Röpködtek a pofonok Vönöckön

Homokfoci a Vulkán Fürdôn

I. Vodafone Strandfoci Fesztivál I. Vodafone Strandfoci Fesztivál
Férfi kategória Nôi kategória
2007. augusztus 4. 2007. augusztus 5.

I. Soproni Ászok I. Vép
II. Legoland II. ÖTE Bestiák SE Ikervár
III. Cell-Coop III. Kópháza SE
IV. Egyházashetye IV. Celldömölk
V. CVCKÖ V. Szombathely
VI. Kiliáni Ördogök
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CELLDÖMÖLK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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hirdetésszervezô:

Nagy Antal (06 70/338-9880)
szerkesztôség:
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ISSN 0865-1175
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1999. június 20-án lépett utoljára NB
III-as mérkôzésen pályára a celli foci-
csapat, akkor egy szép emlékû baj-
nokságban, – mint már bajnokcsapat –
az utolsó fordulóban a Petôházát ver-
te öt nullára, (a mai csapatból játé-
kosként Gyôrvári Gábor emlékezhet
erre a diadalra). Az azóta eltelt nyolc
évben gyakorlatilag a magyar labda-
rúgás második vonalában játszott
együttesünk, bár a gyakori átszerve-
zések okán egy-két szezonban hiva-
talosan a harmadik vonalnak számí-
tott az adott bajnokság. De akkor az a
harmadik vonal a teljes Dunántúlról
és néhány budapesti csapatból verbu-
válódott össze és nem a klasszikusan
Bakony csoportnak hívott négy me-
gyét átölelô területi szervezôdésbôl.
Most Gyôr-Moson-Sopron, Vas és Zala
megyét 5-5, Veszprém megyét pedig
három csapat reprezentálja, egy baj-
nokságban játszva a 128 ezres régió-
központ Gyôr profi utánpótlás csapa-
ta, a kis 850 lakosú zalai falu Cseszt-
reg csapatával, hogy csak a két végle-
tet említsük. A korábbi évek nem túl
nagy sportértékû NB III-át idén az
MLSZ megpróbálta felturbózni, mind a
hat csoportba jutott a profi csapatok
utánpótláscsapataiból. Ezek a csapa-
tok eddig a Liga-bajnokságnak hívott
kiírásban szerepeltek, a Gyôr tavaly a
második lett, a Zalaegerszeg a tizen-
egyedik, míg a Sopron a tizenharma-
dik helyen végzett. Ezekben a csapa-
tokban három játékos játszhat vissza
a nagycsapatból mérkôzésenként, a
többi játékosnak 1985. január 1. és
1991. január 1. közötti születésûnek
kell lennie. Eredményeik élesben szá-
mítanak, esetleges bajnoki címükkel
éppúgy felkerülnek az NB II-be, mint
bármelyik másik csapat egy kivétel-
lel, ha közben profi csapatuk meg ép-
pen kiesik az elsô osztályból. Az MLSZ
ezzel a húzással alaposan átírta az
elôzetes esélylatolgatások forgató-
könyvét, többek között errôl is meg-
kérdeztük a CVSE vezetôedzôjének,
Balhási Istvánnak a véleményét.
– Igen, a korábbi évekhez képest
sokkal erôsebb mezôny gyûlt most
össze az NB III-as csoportokban, a Ba-
kony csoportban például az ETO után-
pótláscsapata – ami köztudottan na-
gyon jó – meg is akarja nyerni a baj-
nokságot. Rajtuk kívül bajnok aspi-
ránsnak tekinthetô véleményem sze-

rint a Bük, az Andráshida, a Hévíz és
a Sopron utánpótláscsapata.
Reálisan nézve Celldömölk az elsô tíz
együttes közé szeretne tartozni, ami-
ben benne van egy szép szereplés le-
hetôsége is. Nagyon fiatal, de siker-
éhes, jó képességû csapatot sikerült
összehoznunk, Gyôrvári Gabi a maga
26 évével szinte idôs játékosnak szá-
mít. Felkészülésünk annak ellenére jól
sikerült, hogy alig maradt játékosunk
a korábbi garnitúrából és így igazából
nem néhány játékost kellett csak
beépíteni a rendszerbe, hanem csa-
patot kellett építeni fiatal játékosok-
ból. Alacsonyabb osztálybeli ellenfe-
leinket mind legyôztük, a Négy Város
Tornán másodikok lettünk, csoportbe-
li ellenfeleink közül a Kapuvárt saját
pályáján vertük egy góllal, a Répcelak
elleni hazai vereség viszont azt jelzi,
hogy még a középmezônyhöz tartozó
együttesek ellen is teljes erôbedobás-
ra lesz szükség. Már látható problé-
ma, hogy – ahogy mondani szokták –
rövid lesz a kispad, a sérülések, eltil-
tások jelentôsen befolyásolhatják
adott napi játékerônket.
A játékoskeret a 4-4-2-es felállásra ad
lehetôséget jellemzôen, elsô számú
kapusunkká lépett elô Tóth András. 
A védôsorban ismerôs arcok vannak:
Szalay Krisztián, Gyôrvári és Kazári
Barnabás már játszott együtt, a ne-
gyedik védô az ELMAX Pápából
Györkös Béla. A középpályás sorunkat
új fiúk alkotják, akiket remélem ha-
mar befogadnak a szurkolók, név sze-
rint Szilágyi Krisztián és Babics Zsolt
Pápáról, Szele András Rábapatyról és
Kocsis Tamás Sárvárról. A csatárkettôs
sem elôször fut ki celli színekben, név
szerint Vánkos Balázs és Szalay Ta-
más. Rajtuk kívül minden bizonnyal
fontos szerep jut majd az ifibôl felke-
rült Horváth Máténak, Kovács Richárd-
nak, Baranyai Zsoltnak, Balogh
Milánnak és Kazári Ákosnak, valamint
az elsôsorban védôként bevethetô
Kiss Attilának és Szakos Gergônek.
Elôbbi a Honvéd ifibôl, utóbbi Rába-
patyról érkezett. Több poszton bevet-
hetô játékos lesz még Manganelli
Zsolt, akit Répcelakról igazoltunk.
A csapat tehát adott, ígérhetem küz-
deni is fog, kérni viszont azt kérem,
hogy legyen részünk türelemben, bá-
torító, sportszerû szurkolásban.

(dotto)

Indul a fociszezon
2007. 08. 18. szombat 17.00 Sárvár-CVSE

2007. 08. 25. szombat 17.00 CVSE-Hévíz FC

2007. 09. 02. vasárnap 16.30 Csorna-CVSE

2007. 09. 05. szerda 16.30 CVSE-Andráshida

2007. 09. 09. vasárnap 16.00 Vép-CVSE

2007. 09. 15. szombat 16.00 CVSE-ZTE FC Amatôr

2007. 09. 23. vasárnap 16.00 Veszprém FC-CVSE

2007. 09. 29. szombat 15.30 CVSE-FC Sopron Amatôr

2007. 10. 06. szombat 17.00 Bük-CVSE

2007. 10. 13. szombat 15.00 FC Keszthely-CVSE

2007. 10. 21. vasárnap 14.30 CVSE-Kapuvári SE

2007. 10. 23. kedd 14.30 Csesztreg-CVSE

2007. 10. 28. vasárnap 13.30 CVSE-Gyôri ETO Amatôr

2007. 11. 04. vasárnap 13.30 Répcelak-CVSE

2007. 11. 10. szombat 13.30 CVSE-Soproni VSE

2007. 11. 17. szombat 13.00 Márkó SE-CVSE

2007. 11. 24. szombat 13.00 CVSE-Tapolca

WINNER Sport NB III-Bakony 
csoport sorsolása 2007–2008 Ôsz
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Pityervárban, Apáczai Kiadó raktára mellett 230 m2-es épület szerelôaknával, zárt terüle-
ten, raktárnak, mûhelynek, telephelynek kiadó. Érd: 06 70/379-6939, 06 70/453-0934.

Celldömölkön 2 szobás, egyedi fûtésû lakás kiadó. Érd.: 06 70/619-7289.

Celldömölkön, a városközpont zöldövezetében, 700m2-es telken, 100m2-es gázfûtéses csa-
ládi ház, garázzsal, pincével eladó. Telefon, kábel-tv bevezetve. Irányár: 18.5 M Ft. Érd.: 06
30/395-8721, 06 30/237-2546.

1200-es LADA SAMARA személygépkocsi megkímélt állapotban eladó. Érd: 06 70/379-4614.

Háromszobás, egyedi fûtésû téglalakás eladó ôszi költözéssel. Alacsony rezsi, zárt udvar.
Tel.: 06 30/916-9543.

Celldömölkön külön bejáratú albérlet alacsony rezsivel kiadó. Ugyanitt hordók, mázsa eladó.
Tel: 06 20/460-9917 vagy 06 70/452-0937.

» APRÓHIRDETÉSEK

Beltéri medencéink: úszó-, termál-, tanmedence, finn szau-
nák, gôzkabin.
Kültéri medencék: gyermek csúszda-, élmény-, kisgyermek
pancsoló- és jakuzzi medence. Családdal érkezôknek további
kedvezmények!

A napi belépôárakból családdal érkezôknek 20%,
celldömölki lakosoknak pedig további 10% kedvez-
ményt biztosítunk!
(Pl.: 1 felnôtt és 2 gyermek celldömölki családi strandjegy: 1.360 Ft)
Mozgásszervi bántalmait kúrálja a Celli Vulkán Gyógyvíz
természetes erejével a jakuzzi medencében! 
Napi használata 550 Ft/fô.

Szeptember végéig
vendégeink kedvezményes 
nyári belépôárakon vehetik 
igénybe kibôvült szolgáltatásainkat!

Vulkán fürdô Celldömölk, Sport u. 8.
Tel.: 95/525-070 ▲ www.vulkanfurdo.hu

VULKÁN FÜRDÔ
…A TERMÉSZETES KIKAPCSOLÓDÁS

A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtára a felújított intézmény átadásához kap-
csolódva akciót hirdet a lakosság számára. Az épület 35 évvel ezelôtti felavatását idézve 35 könyvtári nyitvatartási
napon keresztül október 7-ig, az országos Könyves Vasárnap programjáig kedvezményes beiratkozásra nyílik lehetô-
ség. Új tagjaink illetve azok, akiknek július 1-je és október 7-e között jár le az olvasójegye, a korabeli, 1972-es áron
3 (!!) Ft-ért válthatják meg olvasójegyüket, valamint hosszabbíthatják meg tagságukat a Kresznerics Emlékév jegyé-
ben egészen 2008. január 18-ig, Kresznerics Ferenc halálozási évfordulójáig. Az akcióban regisztrálók között október
7-én, a rendkívüli vasárnapi nyitvatartási napon „Örökös Tagság”-ot sorsolunk ki, amely a szerencsés nyertest élete
végéig jogosítja a városi könyvtár beiratkozási díj nélküli használatára. Az alábbi adatlapot kitöltve és hozzánk eljut-
tatva lehet, hogy Önnek gratulálhatunk?!  

RENDKÍVÜLI KÖNYVTÁRI BEIRATKOZÁSI AKCIÓKedves Olvasó!

NÉV:
SZÜL. HELY, ÉV, HÓ, NAP:
LAKCÍM:
MOBIL vagy E-MAIL*:

Szeretnék – nem szeretnék (kérjük aláhúzni) részt venni a  2007. október 7-i „Örökös Tagság” sorsoláson.

Dátum: 2007.  ......................                  ......................................                                       
aláírás

* Nem kötelezô kitölteni! 

KEDVEZMÉNYES BEIRATKOZÁS ADATLAPJA

✁

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az E-ON Észak-dunántúli
Áramszolgáltató Zrt. bôvítette a közvilágítási hibacímek bejelenté-
si lehetôségeit: telefonon: 06 40/330-330 kék számon, e-iroda:
http://e-iroda.eon-eszakdunantul.com. Az új internetes e-iroda
szolgáltatásának igénybevétele a Hibabejelentés menüpont alatti
ûrlap kitöltésével lehetséges.     E-ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt.

Tájékoztatás

» Felhívás
Felhívjuk az érdeklôdôk figyelmét, hogy a Kemenesaljai Mûvelôdési Köz-
pont és Könyvtár két korábbra meghirdetett programjának idôpontja mó-
dosult: az Utazás a tarka rongyszônyegen elnevezésû tábor foglalkozásait
és a 200 km a 200. évfordulóra címet viselô kerékpártúrát augusztus
21–25. minden nap 9.00 órától 16.00 óráig tartják. Bôvebb felvilágosítás
a KMKK új telefonszámain, a 95/779-301 vagy a 95/779-302 kérhetô.



C E L L D Ö M Ö L K Ö N  
A SÁGI U 43. SZ. ALATT ÉPÜLÔ

15 LAKÁST, 7 GARÁZST ÉS EGY IRODÁT
TARTALMAZÓ TÁRSASHÁZBAN 

LAKÁS, ÉS GARÁZSOK MÉG ELADÓK.

ÉRDEKLÔDNI:
95/422-493, 06 70/317-4194-es 

telefonszámokon.

SÁGI ÚTI HOMLOKZAT

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

Könnyû nyári kamatok
a Répcelak és Vidéke
Takarékszövetkezet

Celldömölki, Ostffyasszonyfai és
Vönöcki kirendeltségénél!

Személyi kölcsön bármire
100.000 – 2.000.000 Ft-ig, akár 7 évre

Pl.:
300 ezer Ft 6.300 Ft/hó
500 ezer Ft 9.900 Ft/hó
1 millió Ft 19.500 Ft/hó
2 millió Ft 37.500 Ft/hó

törlesztô részlettel.

THM: 16,06 – 16,55%

Az akció 2007. július 2-tôl augusztus 31-ig tart

Kis bank – nagy lehetôségek!

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

A friss sütemények mestere

Pályázatot hirdet a következô pozíció
betöltésére:

Betanított munka
3 mûszakos munkarenddel.

Jelentkezni önéletrajz küldésével
a következô címen lehet:

9500 Celldömölk
Pápai u. 27.

E-mail: m.jona@wewalka.hu




