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TANKOLJON MINDIG
OLCSÓBBAN!

A Kolozsvári úti üzemanyagkúton 95-
ös, 98-as és diesel üzemanyagok 

valamint autógáz LPG egész évben
kedvezményes áron!

Celldömölk, Kolozsvár úti üzemanyagkút
Celldömölk, Volán kút, 

a Mesteri felé vezetô úton. 
Nyitva: hétfôtôl vasárnapig 6.00–21.00

Balogh Zsolt vállalkozó

A friss sütemények mestere

Pályázatot hirdet a következô pozíció
betöltésére:

Betanított munka:
három mûszakos munkarenddel

Jelentkezni önéletrajz küldésével
a következô címen lehet:

9500 Celldömölk
Pápai u. 27.

E-mail: m.jona@wewalka.hu
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Április elsejétôl a népszavazás eredmé-
nyének értelmében nem kell sem vizit-
díjat, sem kórházi napidíjat fizetni a be-
tegeknek. Dobány Lajost, a Kemenesal-
jai Egyesített Kórház igazgatóját kér-
deztük a kialakult helyzetrôl.

– Országos szinten sincs jelenleg meg-
nyugtató válasz. Azt tudni kell, hogy a
konvergencia-program szerint forráski-
vonás történt, elvileg már több mint egy
éve a kormány által az egészségügybôl.
Én azt mondom, ennek a forrásnak a
kiesése valamilyen központi akarattól
függ. Mi külön a betegektôl törvényileg
sem tehetjük meg és nincs is szándé-
kunk ezt a kiesô részt pótolni. A vizitdíj
és a kórházi napidíj a nép akarata szerint
el lett vetve. Ettôl a pillanattól kezdve tu-
lajdonosi szinten nem kell ezzel foglal-
kozni. Nem ez a tétel az, ami az intéz-
ményt kimondottan érinti. Igaz, hogy
emiatt tizenhétmilliós éves kiesése lesz
a kórháznak, de az igazi problémát az
elôzô években történt, a kormányzati

konvergencia-program szerinti forrásel-
vonás jelenti. Ez okozza valójában az
egészségügyi intézmények problémáját.
A vizitdíj és a kórházi napidíj megszûné-
se óta mennyivel nôtt a betegek száma?
Ez alatt az idôszak alatt konkrét felmérés
még nem készült, de a betegek, ponto-
sabban a kórházhoz tartozó intézmé-
nyekbe jelentkezô, ellátogató személyek
számában nagy változás nem történt.
Ennek a bevételi kiesésnek a pótlása
esetlegesen a betegforgalom növekedé-
sével jöhet meg OEP-finanszírozásban.

»HP
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ERÔSZAK
A KÖBÖN
Akár rádiót hallgatunk, akár tévét

nézünk vagy újságot olvasunk, lép-

ten-nyomon értesülhetünk a gyer-

mek- és fiatalkorúak egyre inkább

elharapódzó bûneseteirôl, tanár-

alázásairól. Talán nem is kell túlzás

ahhoz, hogy azt mondjuk, már-már

félelmetes méreteket öltött körük-

ben az erôszak. Ebben nagy mér-

tékben hibás a televízió is. Magam

számtalanszor keresek este kilenc-

tôl – a majdani elalvás elôtt – vala-

mi kellemesnek ígérkezô mûsort,

nagyon ritkán találok ilyet. Általá-

ban krimi, thriller, akciófilm, film-

dráma szerepel a különbözô prog-

ramokon ebben az idôszakban.

Nem kell egyik sem, bár tudom,

igazán nagyot csak drámában lehet

alkotni.

„Árad az erôszak a képernyôrôl” –

olvasom az egyik napilapban,

melyben többek között az is olvas-

ható, hogy egy gyermek 18 éves

koráig általában mintegy 40 ezer

(!) gyilkosságot lát a tévében.

Azért ez félelmetes.

És addig mit csinál a szülô?!

»VÖLGYI LÁSZLÓ

Újra vizitdíj nélkül

Adomány az idôseknek
2008. április 4-én Marton Ferenc, a me-
gyei közgyûlés alelnöke, Csirkovics Dávid
megyei képviselô és Horváth Melinda,
Celldömölk Város Önkormányzatának
képviselôje egy 100 garnitúra ágynemû-
bôl és 50 darab törülközôbôl álló ado-
mányt adott át Csizmaziáné Huber Má-
riának, a Népjóléti Szolgálat vezetôjé-
nek, hogy ezzel is támogassák az idôsel-
látást. Marton Ferenc elmondta, örül,

hogy ilyen korszerû intézményben élnek
ezek az emberek, hiszen kapcsolataikat
továbbra is ápolhatják, másrészt a kis in-
tézmény családiasabbá teszi számukra a
környezetet. Az intézmény vezetôje a la-
kók nevében is megköszönte az ado-
mányt. Elmondta, hogy számukra jelen-
tôs értéket képez, hiszen nagyjából az
éves beszerzésüket teszi ki.

»REA

Április 5-én az Együtt Celldömölk Városért
Egyesület és az alsósági lakosok közös
összefogással kitakarították az alsósági
katolikus temetôt. Szükség volt erre a
munkára, hiszen a rendezett sírok és a
gondozatlan közterület között igen éles
volt a kontraszt. Az önkéntesek a szemét
összeszedésétôl a fûnyíráson át a bozótir-
tásig nagyon komoly munkát végeztek, és
a temetô szebb, méltóbb képet mutat.
Az ECVE tagjai április 19-én, 9 órától a cell-
dömölki temetôkben is hasonló takarítást
szerveznek, kérik a város lakóit, hogy az
eredményes munka érdekében minél na-
gyobb számban jelenjenek meg.       »REA

Temetô-takarítás

J E G Y Z E T

megszépült a sági temetô
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A Celldömölki Kistérség Önkormányzatai-
nak Többcélú Társulása új tartalommal
bôvítette a kistérség 28 településének
lakosai számára elérhetô szolgáltatásai-
nak körét. A Társulás 2007-ben szerzô-
dést kötött egy budapesti székhelyû kht.-
val jelzôrendszeres házi segítségnyújtás
ellátására. A kht. az ország 30 kistérsé-
gében van már jelen, s az állami norma-
tíva fejében látja el a feladatot, vagyis a
településeknek nem kerül többletköltsé-
gébe a szolgáltatás. A jelzôrendszeres
házi segítségnyújtás alapvetôen szociális
ellátási forma. A szolgáltatás zavartalan
mûködéséért a Kistérségi Munkaszerve-
zet a felelôs, a szervezô feladatokat a
munkaszervezet gazdasági vezetôje,
Mayer Noémi koordinálja. Ôt kérdeztük
az ellátási forma lényegérôl.
– Elsôsorban az egyedülálló, 65 év felet-
ti embereknek, egyedül élô súlyosan fo-
gyatékosoknak, vagy pszichiátriai beteg
személyek számára alkalmas a segélyhí-
vó rendszer. Emellett a kétszemélyes
háztartásban élô 65 év feletti, illetve sú-
lyos fogyatékos, vagy pszichiátriai beteg
személy is jogosult az ellátásra, ha
egészségi állapota indokolja. Fontos
megemlíteni, hogy a szolgáltatás a rá-
szorulók részére teljesen ingyenes.

– A jelzôrendszeres segítségnyújtáshoz
vezetékes telefonkészülék szükséges. 
A készülék a gondozott csuklójára szerel-
hetô érzékelôbôl és egy kihangosítható
beszédkészülékbôl áll. A rászorult jelzé-
sét mindkettôn leadhatja, amelyet a
diszpécserszolgálat a nap 24 órájában fo-
gad. A csuklóra szerelhetô egységet ál-
landóan viselni kell. Ha a segítségre szo-
ruló beteg a gombot megnyomja, jelzé-

sét a diszpécserközpont észleli. A jel a
beszédkészüléktôl jelentôs távolságból is
leadható (pl: kert, udvar). A jelzés beér-
kezésekor a diszpécser számára elektro-
nikusan megjelennek a használó adatai.
A diszpécser felveszi a beteggel a kap-
csolatot, intézkedni kezd, szükség szerint
riasztja a mentôt, a tûzoltót, orvost, gon-
dozót, szomszédot. A gondozó és a kis-
térségbe letelepített szolgálati gépkocsi
vezetôje 24 órás készenlétben dolgozik.
Ha a diszpécserközpont a sofôrt riasztja,
a sofôr telefonon értesíti a gondozót és a
lehetô leghamarabb, de legfeljebb 30
perc alatt eljuttatja a rászorulóhoz. A ké-
szüléket a szolgáltató a rászorulókhoz le-
telepíti és használatára megtanítja ôket.
Mayer Noémi elmondta, hogy a kistérség
településein a rászorultak felmérése már
megtörtént, sôt néhány településen már
a szolgáltatás is elindult. A munkaszerve-
zet még várja a celldömölki lakosok je-
lentkezését.
A szolgáltatás igénybevételéhez jelent-
kezni a Többcélú Társulás Munkaszerve-
zete Celldömölk, Szentháromság tér 1.
szám alatti irodájában (Polgármesteri Hi-
vatal épületében), érdeklôdni a 95/420-
398-as telefonszámon lehet. 

»TMT

Jelzôrendszeres házi segítségnyújtás

Az MDF frakcióvezetôje
Celldömölkön

ÚJJÁALAKUL A CUKOR-
BETEGEK EGYESÜLETE
Manapság egyre többen küzdenek a cukorbe-
tegséggel. Elmondhatjuk, hogy már népbeteg-
séggé vált. Alattomos kórról van szó, hiszen
nem fáj, viszont végzetes lehet, ha nem figye-
lünk oda rá. Felmerült az igény, hogy az egy-
kor már mûködô cukorbetegek klubját újjá-
szervezzék. Zámbó Ferenc vállalta fel ezt a
feladatot. Az április eleji alakuló ülésre eljött
néhány lelkes érdeklôdô, akik közül többen
vállalták, hogy részt vesznek a szervezési mun-
kákban. Szükség lenne egy diabetológusra, de
szívesen vennék bármely orvos segítségét, aki
felvállalná a problémájukat, és havonta egy-
két alkalommal segítséget nyújtana nekik. Ter-
vezik, hogy ételrecepteket cserélnek, szakem-
bereket hívnak, akik életmód-tanácsokkal lát-
ják el ôket. Az Édes Élet Cukorbetegek Klubjá-
nak bejegyzése jelenleg folyamatban van.
Legközelebbi találkozójuk április 22-én, a Há-
mán Kató u. 2.-ben lesz. Szívesen látják és vár-
ják az érdeklôdôket, jelentkezôket. Érdeklôdni
Zámbó Ferencnél lehet a következô telefon-
számon: 06 20/395-2336 vagy e-mailben a
zambo.feri@freemail.hu címen.

»REA

Herényi Károly a jelenlegi országos politikai
helyzetet politikai válságshow-nak nevezte,
mely eltereli a gondolatokat a valós problé-
mákról. Elmondta: az MDF feltett szándéka,
hogy elérje, az országgyûlés tûzze napi-
rendre az egykulcsos adó kérdését, ame-
lynek értelmében 18%-os lenne a személyi
jövedelemadó. Úgy vélik, ezáltal igazságos-
sá válna a közteherviselés az országban,
mindenki arányosan fizetne a jövedelme
után. Ennek a javaslatnak a valóra váltása
az adófizetôk helyzetén javítana – s az MDF
szerint ez a lépés hozzájárulna a társadalmi
felelôsségvállalás szintjének emeléséhez,
amely közvetett módon a gazdasági élet
élénkítését válthatná ki. 

»REA

Az MDF celldömölki csoportjának meghívására Herényi Károly tartott fórumot az
MDF gazdaság-élénkítô programja a középosztály érdekében címmel 2008. április
4-én az Apáczai Kiadóban. A frakcióvezetôn kívül jelen volt még Gróf István, az MDF
megyei elnöke és Szita Antal, helyi elnök.
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– Márta néni, gratulálok az elismerésed-
hez! Elôször talán térjünk vissza egy kicsit
a múltba. Hogyan kezdôdött népmûvelôi
pályád?
– 1962-tôl 1966-ig képesítés nélküli nép-
mûvelôként mûvészeti elôadó voltam itt,
szülôvárosomban, emellett a Kesztyûgyár-
ban mûködô néptánccsoport oktatója.
Ezután öt évre Kôszegre kerültem, a Városi
Tanács közmûvelôdési felügyelôjeként,
majd mûvészeti elôadóként és igazgatóhe-
lyettesként tevékenykedtem a várban. Ot-
tani munkáim közül a háromszoros kiváló
Ifjúsági Klubot, és a Határôrségnél mûkö-
dött néptánccsoport vezetését emelném ki.
Máig hálás vagyok Kôszegnek azért, mert
nagyon megbecsülték ottani munkámat, és
az ott töltött évek alatt váltam emberileg
és szakmailag is felnôtté. Idôközben elvé-
geztem a szombathelyi fôiskola népmûve-
lô-könyvtáros szakát, majd késôbb magyar-
tanári diplomát szereztem. 1971-ben
visszatértem Celldömölkre, ahol munkás-
mûvelôdési elôadóként az akkor már épülô
mûvelôdési központ berendezési ügyeinek
intézését kaptam feladatul. 1973-ban kine-
veztek az elkészült intézmény élére, mely
akkor a megye legkorszerûbb közmûvelô-
dési intézményei közé tartozott.
– Mire vagy a legbüszkébb két évtizedes
intézményvezetôi munkádban?
– Az intézmény egész Dunántúlon, de ta-
lán országosan is elismert kiállítási prog-
ramjára, amelyben a képzô-, fotó- és ipar-
mûvészet legkiválóbb képviselôit hoztuk el
Celldömölkre. Az ugyancsak országosan is-
mert nagyrendezvényeinkre (színházi elô-
adások, hangversenyek, a Kemenesaljai Na-
pok) és azok kiváló közönségére. Irányítá-
som alatt a szombathelyi tanárképzô fôis-
kola kedvelt gyakorlóintézménye lett a
mûvelôdési központ, és pályafutásom alatt
jó pár képesítés nélküli munkatárs a mun-
ka mellett nálunk szerezte meg diplomáját. 
– Munkád során mi volt a vezérlôelv, amit
mindig szem elôtt tartottál?

– Elsôsorban a szakma szeretete, hiszen
anélkül nem megy. Én nemcsak szerettem
a munkámat, hanem nagyon szívesen is
végeztem. Ezt a munkát csak teljes szívvel,
emberközelbôl lehetett végezni. Jómagam
is így tettem, hiszen minden idômet, ener-
giámat arra fordítottam, a magánéletemet
is annak rendeltem alá.    
– Beszéljünk a jelenrôl! Mit jelent számod-
ra az elismerés?
– Furcsa az élet: egyik kezével pofont ad, a
másikkal megsimogat. Az a mondás, hogy:
„Senki sem próféta a saját hazájában” –
rám is érvényes. Mert igaz ugyan, hogy a
nyugdíjas kor elérése elôtt pár évvel meg-
történt leváltásom után nem sokkal meg-
kaptam a Celldömölk Városért Emlékér-
met, majd 2004-ben a Celldömölk Váro-
sért Érdemérem kitüntetést; örömöm
azonban akkor lenne teljes és felhôtlen, ha
a közmûvelôdésben szerzett több évtize-
des szakmai tapasztalatomra is igényt tar-
tana szülôvárosom. Ez azonban nem így
van. Nincs rá lehetôségem, hogy a helyi
kulturális élet javára fordítsam azt a ta-
pasztalatot, amivel rendelkezem, például
az önkormányzat kulturális bizottságában

vagy más fórumokon. Úgy tûnik, hogy
nem kíváncsiak a véleményemre, esetle-
ges javaslataimra, s ez egy kicsit rosszul
esik nekem. Annál megtisztelôbb szá-
momra, hogy egy olyan, kiváló közmûve-
lôdési szakemberekbôl álló megyei szerve-
zet, mint a dr. Kiss Gyula Kulturális Egyesü-
let, méltónak talált arra, hogy – mint az
egyesület aktív tagját – a Közösségi Kultú-
ráért kitüntetéssel megtiszteljen. Ez igazi
örömmel és nagy büszkeséggel tölt el. És
jól esett az is, hogy városunk polgármeste-
re, Fehér László a szombathelyi átadási ün-
nepségen egy szép oklevéllel, dísztállal, és
gyönyörû csokor virággal köszöntve járult
hozzá mindehhez. Ezúton is köszönöm ne-
ki. És köszönöm a rokonoktól, barátoktól és
kollégáktól személyesen vagy telefonon
történt gratulációkat is. Igazán szívet me-
lengetôk voltak! 

»REINER ANITA

Közösségi Kultúráért díjjal 
tüntették ki Kuthi Mártát

»  P O R T R É

A dr. Kiss Gyula Kulturális Egyesület a Magyar Kultúra Napja alkalmából minden
évben díjat adományoz azoknak az embereknek, akiket erre szûkebb vagy tágabb
közösségük javasol. Ez a díj vasi mûvelôdési házakban, vagy ahhoz kapcsolódó kö-
zösségekben hosszú évek óta közmegelégedésre munkálkodó emberek szakmai
elismerése, egyben emberi megbecsülése. Az idén Vas megyében tizenketten ré-
szesültek az elismerésben. A Közösségi Kultúráért díjat városunkból Kuthi Márta
vehette át, aki húsz éven keresztül irányította a Kemenesaljai Mûvelôdési Közpon-
tot. Az intézmény tartalmas mûvelôdési tevékenysége az ô vezetése alatt alakult
ki, és kiemelkedô szerepe volt a város színházi kultúrájának megalapozásában és
fejlesztésében, a jelentôs létszámú mûvelôdési közösségek, szakkörök létrehozá-
sában és mûködtetésében.

Bensôséges családi összejövetel keretében
köszöntötte a város legidôsebb polgárát,
Horváth Gyuláné Bôsze Margit nénit 100.
születésnapja alkalmából Fehér László,
Celldömölk polgármestere. Virágcsokorral
és ajándékcsomaggal kedveskedett az idôs
hölgynek. A bensôséges beszélgetés fel-
idézte a múlt alakjait, eseményeit. Gitta
néni április 4-én volt 100 éves. Lánya és
unokája családjával él együtt, jó egészség-
nek örvend. Isten éltesse Margit nénit, to-
vábbi jó egészséget kívánunk!

»LA

Gitta néni 100 éves
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Pravda Béla, a ma már Összefogás Reha-
bilitációs Közhasznú Társaság néven mûkö-
dô cég ügyvezetô igazgatóhelyettese az
üzem helyzetérôl, a változásokról és a kö-
zeljövô terveirôl így nyilatkozott:
– Cégünk huszonkét évvel ezelôtt alakult,
megváltozott munkaképességû emberek
foglalkoztatását tûzve célul maga elé. Az
elôzô év közepéig mi minden, változó
mértékben sérült embert foglalkoztat-
tunk. Sajnos, azóta a megváltozott támo-
gatási rendszer miatt nekünk is figyel-
nünk kell a sérültség fokára, mivel bizo-
nyos fokozatokat a támogatási rendszer
kizár. A celli egység több évvel ezelôtt a
helyi önkormányzat támogatásával jött
létre. Cégünk a kezdésnél negyven fô fog-
lalkoztatását vállalta, ami – reményeink
szerint – a következô hónapban fog bekö-
vetkezni. A celli egységet munkával a

központi telephelyrôl látjuk el, ami nem
kis nehézséget okoz.
A 2007. július 1-jei jogszabályváltozás na-
gyon nehéz helyzetbe sodorta cégünket,
olyannyira hogy még a szövetkezeti for-
mát is meg kellet változtatni kht.-ra. A tá-
mogatást is sokkal körülményesebb igé-
nyelni. Az új forma szerint ugyanis a költ-
ségek húsz százalékát saját magunknak

kell elôteremteni, vagyis megtermelni.
Megítélésem szerint a munkával való ellá-
tás megfelelô és folyamatos. A jövedelme-
zôség nagyon alacsony, mert a munkát
adó cégek megítélése szerint mi – az álla-
mi támogatás miatt – alacsony bérért tu-
dunk dolgozni. 
Most legfontosabb feladatunk a túlélés. 
A jelenlegi támogatási rendszerben kiala-
kítani egy gazdaságos mûködést. Ez egya-
ránt vonatkozik mind a 13 vidéki részle-
günkre.
Somogyi Józsefné Rózsika, a telep veze-
tôje a helyi üzem életérôl az alábbiakat
mondta:
– Február 24-én volt üzemünk 5 éves. Saj-
nos, kicsit rossz hangulatban ünnepeltünk,
hiszen meg kellett válni néhány dolgozótól,
akikre a jövôben nem jár állami támogatás,
Viszont jó, hogy újra bôvül a létszám, folya-
matban van a 25 megmaradt dolgozó mel-
lé további 11 fô felvétele. Úgy tudom, ismét
felfejlôdünk 40 fôre. Munkánk van rendsze-
resen, most lopásgátló chipeket szerelünk,
de készítünk díszcsomagolásokat és egy-
szerûbb varrott termékeket is. 
Több a nô, mint a férfi, Cellbôl, Ságról, Izsák-
fáról járnak be hozzánk. Akik most dolgoz-
nak, valamennyien 67%-os mértékben le-
százalékoltak. A betegségek változatosak,
mindenkinek képességei szerint kell teljesí-
teni. Hétórás a munkaidô, ezt igyekszik min-
denki jól kihasználni. A munka, mint jövede-
lemforrás is fontos, de a közösségi létet,
együttlétet is sokak számára ez a hely jelen-
ti. Igyekszünk is jó légkört teremteni, úgy ta-
pasztalom, mindenki szeret itt dolgozni.
Bakonyi Ferencné egyike a legelsô dolgo-
zóknak. Celldömölkrôl jár Ságra. Betegsége
miatt rokkant és sajnos nem is várható ja-
vulás. A négy fal között még rosszabbul
érezné magát, mindenképpen dolgozni
akar, ameddig bír. A rokkantnyugdíjból
megélni egyébként sem lehetne. Reméli,
több szigorítás már nem lesz, és nem kell
aggódniuk a munkahelyükért.
Balogh József is 2003-ban kezdett. Gerinc-
problémái és félvaksága miatt lett rokkant,
és neki létkérdés, hogy a nyugdíját kere-
settel kiegészítse. Gyermekei még tanul-
nak, csak így tud boldogulni. Szívesen el-
végez minden munkát, amit kap, csak ne
legyen bizonytalan a jövô.
Az üzem valamennyi dolgozója azt reméli,
ha már meggyógyulni nincs reményük,

6

Létkérdés a munkahely

legalább a munkahely legyen számukra
biztosított. A cég vezetôi valamilyen szin-
ten személyesen is érintettek a munkaké-
pességek csökkenésében, megváltozásá-
ban – ezáltal át tudják érezni, mit jelent az,

ha valaki ilyen helyzetbe kerül. Mindent
megtesznek, hogy munkát biztosítsanak a
hozzájuk szegôdött embereknek.
Az önkormányzat továbbra is biztosítja té-
rítés nélkül a helyiséget, amennyiben a
kht. is foglalkoztatja a vállalt 40 fôt. Ebben
egyeztek meg április 7-én a város és az
üzem vezetôi.

»KUSTOS LÁSZLÓNÉ

Öt évvel ezelôtt Alsóságon, a mûvelôdési házból végleg „kifogyott” a kultúra. A megüre-
sedett helyiséget az Összefogás Ipari Szövetkezet kapta meg megváltozott munkaképes-
ségûek foglalkoztatására. Az államilag is támogatott foglalkoztatás jogszabályi változá-
sokat élt át 2007-ben, melynek kihatása volt a celli üzemekre is. Ez az apropója, hogy
most az alsósági üzemet kerestük fel és kérdeztük helyzetükrôl.

somogyi józsefné rózsika

bakonyi ferencné balogh józsef
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Március 15-e alkalmából Kovács József
alezredes, a celldömölki rendôrkapi-
tányság vezetôje a Magyar Köztársaság
Érdemrend Ezüstkeresztje elismerésben
részesült. Ez alkalomból beszélgettünk
életútról, elhivatottságról.

– 1955. április 8-án születtem. A Savaria
Szakközépiskolában végeztem, autósze-
relô a polgári foglalkozásom. Ezt követôen
1982-ben kerültem a rendôrség állomá-
nyába Sárvárra, a közlekedésrendészeti
alosztályra, ott voltam ellenôrzô járôr. Rá
egy évre elvégeztem az alapfokú iskolát
Szombathelyen, 1984-ben sikeres felvé-
telim volt a rendôrtiszti fôiskolán. 1985
augusztusában a közrendvédelmi osztály-
ra kerültem váltásparancsnoki beosztás-
ba. 1987-ben kerültem a közlekedési
alosztály élére. Azt lehet mondani, rövid
idô elteltével valamilyen szintû vezetôi
beosztásba kerültem. A rendszerváltást
követôen, 1991-ben a sárvári rendôrkapi-
tányság bûnügyi osztályának vezetôje,
egyben kapitányságvezetô-helyettes let-
tem. 1999 végén szakterületet váltottam,
a közrendvédelmi osztályvezetôi beosz-
tást töltöttem be. 2003. október 10-én az
akkori fôkapitány megbízott a celldömölki
kapitányság vezetésével, és december-
ben kineveztek rendôrkapitánynak itt,
Celldömölkön. Azóta itt végzem a munká-

mat. Pályafutásom során több elismerés-
ben részesültem, amelyek közül kettôre
nagyon büszke vagyok: 2002. április 24-
én az év rendôre címet adományozta a
belügyminiszter vezetôi kategóriában, il-
letve most nagy meglepetésemre és örö-
mömre március 15-én megkaptam a köz-
társasági elnök úrtól a Magyar Köztársa-
ság Érdemrend Ezüstkeresztjét. 
– Honnan jött az indíttatás, hogy a rend-
ôri pályát választotta?

– Akkoriban több ismerôsöm is rendôr
volt. Bár eleinte idegenkedtem az
egyenruhás kötöttségektôl, de aztán rá-
jöttem, hogy kell a fegyelem, egy bizo-
nyos tartást ad az embernek. A szak-
mámhoz pedig közel állt az akkori közle-
kedési rendôri munka. Talán ez ihletett
arra, hogy közlekedési rendôr legyek. Az
évek során aztán ez másképp alakult,
több szakterületen is dolgoztam, az igaz-
gatásrendészet kivételével szinte min-
den területet érintett a munkám.
– Hogyan érinti Önt ez az elismerés, eset-
leg ad-e új motivációt a munkájában?
– Nagyon meglepôdtem és nagyon
megörültem ennek az elismerésnek. Ezt a
kitüntetést azok kapják, akik már jó pár
éve dolgoznak, 15, 20 vagy 25 éves pálya-
futásuk van, és ez idô alatt nagyon jól tel-
jesítettek, jó munkát végeztek. Természe-
tesen ez az elismerés nemcsak a szemé-
lyemnek szól, hanem a pályafutásom so-
rán azoknak az adott szervek tagjainak is,
akiket én irányíthattam, én vezethettem,
akikkel együtt dolgozhattam. Ez az ezüst-
kereszt a celldömölki kapitányság dolgo-
zóinak épp úgy jár, mint nekem. Nagy ré-
szük van benne, mert ittlétem alatt az
évek során egyenletes, az átlagnál mindig
jobb eredményt tudtunk elérni a becsüle-
tes, kiegyensúlyozott munkával. 

»HP

Élénk sürgés-forgás fogadta a Rábapa-
tyi Általános Iskolába járó gyermekeket
és pedagógusaikat április 10-én. Polgá-
ri védelmi szakemberek, tûzoltók és
rendôrök szállták meg az iskola udvarát
és környékét, hogy a Sárvári Polgári Vé-
delmi Kirendeltség és a Celldömölki
Polgári Védelmi Iroda által szervezett
Katasztrófavédelmi Verseny állomásai-
nak színhelyeit berendezzék.

Fódi Károly, a Celldömölki Kirendeltség
vezetôje elmondta, hogy a 4-5 fôs csapa-
tok izgalommal várták a megmérettetést.
A verseny jó hangulatban telt, a különbö-
zô szintû feladatokhoz azonban komoly
ismeretekre is szükség volt. Így voltak ka-
tasztrófavédelmi és polgári védelmi isme-
retek, elsôsegélynyújtás, tûzoltó felada-
tok, kimenekítés és mentés objektumból,
rádió-navigációs és árvízvédelemmel

kapcsolatos gyakorlatok, ügyességi fela-
datok. A versenyfeladatokon kívül a Sár-
vári Tûzoltóság kiállította az iskola udva-
rán az egyik Mercedes típusú tûzoltóautó-
ját teljes felszereltségével, mely nagy ér-
deklôdésre tarthatott számot a résztvevôk
körében. A Sárvári Rendôrség Közlekedé-
si Osztályának rendôrei a versenyfelada-
tokon túl kerékpáros ügyességi feladato-
kat állítottak össze s külön jutalmazták a
résztvevôket. Középiskolai kategóriában
elsô helyen a Barabás Ernô Mûszaki Szak-
középiskola és Szakiskola diákjai végez-
tek. Általános Iskolai kategóriában a Káldi
Általános Iskola csapata végzett az élen. 
A díjakat Kovács Imre, a Sárvári Katasztró-
favédelmi Kirendeltség vezetôje adta át.
A Celldömölki Kistérséget a jánosházi Bat-
thyány Lajos ÁMK Általános Iskolája, az
ostffyasszonyfai Petôfi Sándor ÁMK Álta-
lános Iskolája és a Celldömölki Városi Ál-

talános Iskola Alsósági Tagozatának diák-
jai képviselték. Fehér László, Celldömölk
Város Polgármestere fürdôbelépôvel ju-
talmazta a kemenesaljai diákokat a ver-
senyen való részvételért.

»TMT

Méltó elismerés a sokéves hû szolgálatért
P O R T R É  K O V Á C S  J Ó Z S E F  R E N D Ô R  A L E Z R E D E S S E L

Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny

számos érdekes feladatot oldottak meg a tanulók
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Április 11-én este a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ és Könyvtár
felnôtt színházbérlet sorozatának
utolsó elôadása kellemes kikap-
csolódást és felhôtlen szórakozást
nyújtott a színházbarátok számára.
Ezúttal a Budaörsi Játékszín mûvé-
szei hozták el Claude Magnier: Os-
car címû zenés bohózatát. A szám-
talan félreértéssel és fordulatos
cselekménnyel átszôtt történet
alapvetô bonyodalmát három egy-
forma bôrönd okozta, amelyek
folyton felcserélôdtek, és mindig a
nem megfelelô embernél kötöttek
ki. A címben szereplô Oscar – akirôl
végig szó esik a darabban, és akit
mindenki keres –, a végére elô is
kerül, minden görbe egyenes lesz,
s a szerelmesek is egymásra talál-
nak. A kétrészes komédia olyan
nagyszerû színészeket vonultatott
fel, mint Böröndi Tamás, Straub
Dezsô, Bánfalvy Ági, Harmath Im-
re, Csala Zsuzsa, Farkasházi Réka,
Éless Béla, Ábel Anita, Valler Gab-
riella és Virág László. A darabot

Straub Dezsô rendezte, akinek ne-
ve eleve garancia volt a sikerre,
ami nem is maradt el, hiszen a szí-
nészek a közönség többszöri
visszatapsolása után tudták csak
elhagyni a színpadot.

»RA
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A BUDAÖRSI
JÁTÉKSZÍN
VENDÉG-
SZEREPLÉSE

A Dukai Takách Judit Játékszín Alapítvány
és a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár idén már 14. alkalommal ren-
dezte meg a költônô emlékének adózva
hagyományos versmondó versenyét ápri-
lis 10-én. A költészet napjához és Dukai
Takách Judit halálának napjához egyaránt
kapcsolódó rendezvényt idén is két kor-
csoportban hirdették meg. A 14 éven alu-
liak kategóriájában tizenkét induló, a 14
év felettiek csoportjában nyolc versenyzô
állt a zsûri elé. Bene Csilla, a játékszín
alapítvány kuratóriumi titkárának köszön-
tô szavai után kezdôdött a kétfordulós
megmérettetés. Az ifjú versmondók az
elsô körben Dukai Takách Judit egy-egy
költeményét szavalták el, míg a második
fordulóban Petôfi Sándortól választott
versüket mutatták be. Az eredményhir-
detésen a következô tanulók részesültek
díjazásban.
14 év alattiak:
1. Persinau Boros Ciprián (Városi Általános
Iskola, felkészítô tanára: Szabóné Nagy
Henriette),

Versmondással
adóztak 
a költészetnek

2. Berta Gréta (Petôfi Sándor ÁMK,
Ostffyasszonyfa, felkészítô: Bolla Katalin),
3. Szûcs Viktória (Petôfi Sándor ÁMK,
Ostffyasszonyfa, felkészítô: Bolla Katalin).
14 év felettiek: 1. Hindi Fatima (Gárdonyi
Géza Általános Iskola, Sárvár, felkészítô:
Horváth Ágota),
2. Görög Máté (Szent Benedek Katolikus
Általános Iskola, felkészítô: Lendvai István-
né),
3. Horváth Melinda (Gárdonyi Géza Általá-
nos Iskola, Sárvár, felkészítô: Horváth Ágo-
ta).
A legfiatalabb versenyzônek járó díjat idén
Téttry Marianna vehette át. A rendezvényt
támogatták: Celldömölk Város Önkormány-
zata, KMKK, Új Kemenesalja, László Tibor,
Marics Virágüzlet és a HBH sörözô.

»RA

a második korcsoport versenyzôi

A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár valamint a Kemenesaljai Ber-
zsenyi Asztaltársaság a Költészet Napja
alkalmából irodalmi estet rendezett,
melynek elsô felében Tverdota György
irodalomtörténész, egyetemi tanár tar-
tott elôadást a Németh Andor-kutatás

legújabb eredményeirôl, ezt követte Föl-
des László Hobo Tudod, hogy nincs bo-
csánat címû József Attila-estje. 
Talán nem köztudomású, hogy a celldö-
mölki születésû Németh Andor József At-
tila barátja, szellemi társa és életének
krónikása volt. Tverdota György, aki je-
lenleg éppen monográfiát készít róla, el-
mondta, hogy a legújabb és a teljes Né-
meth Andor-kutatás egybeesik, hiszen az
író-költô „anti-önadminisztrációs tehet-
ség” lévén nem törôdött írásainak sorsá-
val. Halála után felesége gyûjtötte össze
kéziratait, melyek máig a kutatás alapját
képezik. Halálának éve, 1953 és 1973
között nem sok érdeklôdés mutatkozott
Németh Andor iránt, majd a 90-es évek-
tôl megindultak a kutatások. Tverdota
György eredetileg József Attilát kutatta,
és közben rájött, hogy Németh Andorral
való foglalkozás nélkül elképzelhetetlen
a kutatás. Ennek tükrében a nyolcvanas
évek elejétôl kutatja Németh Andort.
Célja nem más, mint keresztmetszetet
adni életmûve egészérôl, és hogy az író-
költô-kritikus elnyerje méltó helyét a
magyar irodalom Pantheonjában.

»REINER ANITA

Tverdota György Németh Andorról
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• Április 19., 9.00–13.00 – Temetô-
takarítás a celldömölki temetôk-
ben az Együtt Celldömölk Váro-
sért Egyesület szervezésében.
Gyülekezô: 9.00 órakor a városi
temetô bejáratánál.

• Április 19., 18.00 – „NEM ÚGY VAN
AZ, MINT VOLT RÉGEN…” – a 35 éve
megalakult Kemenesalja Néptánc-
csoport jubileumi mûsora. Belépô-
jegy: 600 Ft. Helyszín: KMKK.

• Április 21., 10.00 – Ifjúsági ko-
molyzenei hangversenysorozat
záró elôadása. Helyszín: KMKK.

• Április 22., 16.00 – Cukorbetegek
Klubja. Helyszín: Hámán Kató u. 2.

• Április 23., 18.00 Élet-módi fô-
zôcske klub – elôadások és be-
mutatók az egészségmegôrzô ét-
rendekrôl. Helyszín: KMKK.

• Április 25., 19.00 – MOZART: VA-
RÁZSFUVOLA – a Celli operaesték-
sorozat elsô elôadása. Helyszín:
KMKK színházterme.

• Április 30., 18.00 – Bibliatörténeti
sorozat 3. elôadása. Helyszín:
KMKK.

• Május 1., 15.00–22.00 Városi Ma-
jális 2008.
15.00 KEMENESI KÖSZÖNTÔ – szó-
rakoztató kulturális összeállítás
helyi és vendégmûvészek közre-
mûködésével. Fellépnek: a Cell-
dömölki Városi Általános Iskola
diákjai, a Szent Benedek Katoli-
kus Általános Iskola tanulói, a Ke-
menesalja Néptánccsoport, az
Energy Dabaston Sporttánc Egye-
sület táncosai ,a Rocky Dilly ARRC
tagjai, a Koktél Duó, az Egy szok-
nya, két nadrág együttes és az
Üstökös Színpad.
15.00–18.00 Kézmûves játszóház
21.00 Sztárvendég: Marót Viki és
a Nova Kultur zenekar. Helyszín:
KMKK elôtti tér (rossz idô esetén
az intézmény színházterme és
elôcsarnoka). A rendezvény ideje
alatt szabadtéri játékok várják a
kicsiket és nagyokat.

• Május 2., 17.00–22.00 – „GYE-
RÜNK A MOZIBA BE…” – filmvetí-
tések a színházteremben
17.00 – L’ECSÓ - színes magyarul
beszélô amerikai animációs film 
20.00 – 9 ÉS 1/2 RANDI – színes
magyar romantikus vígjáték.
Rendezte: Sass Tamás. Fôszerep-
lôk:Fenyô Iván, Kovács Patrícia,
Hevér Gábor.

• Május 3., 18.00 – SZELLÔK SZÁR-
NYÁN – Leblanc Gyôzô és Tóth
Éva estje a színházteremben. Be-
lépôjegy: 1500 Ft

» PROGRAMAJÁNLÓ

A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár zenei estre várta a muzsika-

szeretôket, április 4-én. A 20. század egyik legnépszerûbb operaszerzôje,

Giacomo Puccini születésének 150. évfordulója alkalmából létrejött rendezvé-

nyen megelevenedett a mûvész élete, munkássága és halhatatlan mûvei

egyaránt. Kenéz György tanár, az est elôadója, és zenei szerkesztôje mellett

közremûködött Kovácsné Szabó Éva pedagógus. A Smidéliusz Sándor és Borsos

Péter által Celldömölkre elhozott elôadás alapos betekintést engedett Puccini

teljes életmûvébe. A vetített képes, zenei aláfestéssel és irodalmi betétekkel,

idézetekkel színesített program során az operaszerzô híres mûvei is felcsendül-

tek. Az ismerôsen hangzó Bohémélet, Pillangókisasszony és Turandot mellett a

Credo, a Le Villi, a Manon Lescaut, és a Fecske címû operákból is kaptak ízelítôt

a jelenlevôk, és mindezek meghallgatása mellett keletkezésük körülményeibe

is betekintést nyerhettek.

»REINER ANITA

Mintegy százan gyûltünk össze április 8-
án a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
és Könyvtár galériáján a költészet napja
alkalmából, hogy hallgassuk, meghall-
gassuk, átéljük Földes László Hobo
elôadását, melyet József Attila költészete
ihletett. Egyszerû, amolyan hobós dísz-
let: egy terepasztalon hatalmas kô, né-
hány marék föld, benne egy csokor vi-
rág, néhány ólomkatona… a jelmez is
hobós: az elmaradhatatlan hosszú haj,
szakáll, kissé viseltes pamutpóló, farmer-
nadrág – nem is jelmez ez már, annál
sokkal több: szimbólum. És a hatalmas
termetébôl áradó ôserô, ami az elôadás
során végig jelen volt. Áradt ez az elemi
erô a megírt és sajátságosan interpretált
versekbôl, közvetítette ezt a néha zenei
aláfestéssel megénekelt, máskor zene
nélkül elhangzó elôadásmód. 
Az elôadás végén Földes László elmondta,
hogy ezt az estet elég heterogén közön-
ség látta már, hiszen játszotta már kocs-
mákban, börtönökben, falusi kultúrházak-
ban, értô és kevésbé értô, de a kultúrára
mindenképpen fogékony közönség elôtt.
Túl van a 200. elôadáson, és több mint
40000 ember látta. Hallhattunk ismert és
kevésbé ismert József Attila-költeménye-
ket. Elhangzottak a legnagyobbak is, mint
az Elégia, az Óda, a Nem emel föl, a Na-
gyon fáj, de hallhattunk részleteket az
Eszméletbôl is. Már elôadás közben meg-

fogalmazódott bennem egy gondolat: a
tehetségén túl Hobo az egyéniségével
hat. Hatni tud egy olyan rétegre, akik
nem fogadnák el bárkitôl a kultúra közve-
títését. De Hobót maguk közül valónak ér-
zik. Ezért tudott bejutni börtönökbe, kocs-
mákba is… 

»LOSONCZ ANDREA

Puccini-est a KMKK-ban

„Zord bûnös vagyok,
azt hiszem…”
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A Mûszaki Szakközép- és Szakiskola éle-
tében már hagyományosnak mondható,
hogy minden évben van olyan tanulója,
aki rangos helyezést ér el egy-egy szak-
mai tanulmányi versenyen. A jó hagyo-

mány folytatódik, az idei tanévben is si-
került egy diáknak a Szakma Kiváló Ta-
nulója Versenyen sikeresen szerepelni,
ami nem utolsósorban az intézményben
folyó kiváló szakmai, oktatói munkának
köszönhetô. Bóczi Roland végzôs diák, a
Szakma Kiváló Tanulója Verseny döntô-
jén a géplakatos szakképesítésben har-
madik helyezést ért el, ami által mente-
sül a szakmai vizsga írásbeli, szóbeli,
gyakorlati része alól egyaránt, és bizo-
nyítványába jeles minôsítés kerül. A jó
képességû diákra már elsôs korában fel-
figyelt felkészítô tanára, Farkas Éva, aki
az órai tananyagon kívül mindig plusz
feladatokkal látta el.
A tanulmányi verseny elôdöntôjén elméle-
ti feladatok voltak, a döntôben már elmé-
leti (írásbeli, szóbeli) és gyakorlati felada-
tokkal egyaránt meg kellett birkózniuk az

indulóknak. A végsô megmérettetés elmé-
leti része az összes szakmai tantárgyat
felölelte, a gyakorlati vizsgán pedig méré-
si gyakorlatokat, gyártási és mérési felada-
tokat kértek számon a versenyzôktôl. A fo-
lyamatos felkészülés, a pluszfeladatok és
az üzemi körülmények között töltött gya-
korlatok mind hozzájárultak Roland sikeré-
hez, aki már több, a szakmájával kapcsola-
tos pályázaton megmérettette magát. 
A tehetséges diák már munkahelyet is ta-
lált magának, hiszen gyakorlóhelyén, a
König Maschinen Kft.-nél is elégedettek
voltak munkájával. Így április 7-tôl – míg
tanulótársai még az iskolapadot koptatják,
és készülnek a vizsgákra – ô már a dolgos
hétköznapokat éli. Bóczi Roland felkészítô
tanára elméletbôl Farkas Éva, a gyakorlati
részbôl pedig Velenczei Tibor volt.

»REINER ANITA

Sikeres szereplés a szakmai versenyen
Ú j  K e m e n e s a l j a   »   2 0 0 8 .  0 4 .  1 8 .

Kedves anyukák, apukák, nagymamák,
nagypapák! Bizonyára mindannyian kí-
sérték már csemetéiket játszótereink-
re, önfeledt játszadozásra. Biztosan azt
is észrevették már, hogy a celldömölki
játszóterek többsége – finoman szólva –
nincs a legjobb állapotban. Mit szólná-
nak hozzá, ha ezeknek a vidám gyere-
keknek mi, felnôttek fôznénk egy ját-
szóteret?

Nem, nem sajnos nem én találtam ki, de
az ötlet attól még remek!

Itt a tavasz, lassan vége a téli lakásfog-
ságnak, kicsik és nagyok a szabadba
vágynak. A friss levegô, a szabadtéri
mozgás, közösségi élet egyik színtere a
játszótér. A baleseti statisztikák szerint
az idôs embereken kívül a kisgyereke-
ket éri a legtöbb baleset, ezért a szülôk
felelôssége az esetleges balesetveszély
elhárítása. A játszótéri balesetek elem-
zése során kimutatható, hogy az elsô
és egyben a legsúlyosabb helyet elfog-
laló sérülések a fejsérülések. Ilyen lehet
az, amikor a gyermek kiesik a hintából,
magasból esik le, vagy a feje beszorul a
mászóka két foka közé. A kockázatok
egy másik csoportját alkotják az ujj-,

kéz-, láb- és egyéb testbeszorulások.
Balesetet okozhatnak a hibás, törött já-
tékok, egy kiálló vasdarab, szög, vagy a
nem kellôen megmunkált, szálkás fajá-
tékok, esetleg a helytelen, nem szak-

Egy kínálkozó lehetôség
Az UNILEVER Magyarország Kereskedelmi Kft.
által szervezett nyereményjátékban össze
kell gyûjteni minimum 1000 gramm Knorr
Delikát8 termék vonalkódját és egy borí-
tékban el kell küldeni.
Ezek segítségével településüknek, gyere-
keiknek, illetve unokáiknak európai szab-
vány szerint készült játszóteret nyerhetnek.
Az elmúlt évben elsôsorban olyan tele-
pülések nyertek, akik kis közösségekbe
tömörülve, együttes erôvel gyûjtötték a
vonalkódokat. Persze a közös gyûjtés né-
mi szervezômunkát is igényelt, hogy biz-

Veszélyek a játszótéren szerû szerelés. A jelentéktelennek tûnô
baleset után is sürgôsen jelenjünk meg
az orvosnál, aki dönt a továbbiakról. Egy
másik komoly veszélyforrás a totyogók
által kedvelt homokozó. Évente minte-
gy 15 kisgyerek vakul meg a kutyák
ürülékében található baktériumok mi-
att. Ez elsôsorban olyan helyeken okoz
problémát, ahol a játszóterek nincsenek
elkerítve, és a kutyák a homokozóba
piszkítanak, az élôsködôk pedig innen a
gyerek szemébe, szájába kerülhetnek.
Ennek elkerülése érdekében arra kell
ügyelni, hogy csemetéink játszótér után
alaposan mossanak kezet, tisztítsák
meg körmeiket.
Végül, de nem utolsó sorban a játszóté-
ren folyamatos éberséggel figyeljük
gyermekeink játszadozását!

»CSÁGOLY SZILVIA

tosan ne vesszen kárba egyetlen vonal-
kód sem. 
Az összefogás, a közösség nagyobb
esélyt jelenthet településüknek arra,
hogy 2008-ban megnyerjék a Delikát8
Fôzzön 8 játszóteret program nyolc ját-
szóterének egyikét.
Ezért arra kérem Önöket, hogy Knorr
Delikát8 vásárlása esetén ne dobják ki
a csomagolást, hanem juttassák el hoz-
zám, hogy el tudjam küldeni annak re-
ményében, hogy a Kodály-lakótelepen
vagy a Vasvári-lakótelepen a gyerekek
új játszótéren játszhassanak!
Sok sikert!

ÜDVÖZLETTEL:
HAJDU IBOLYA 06-20/333-9434
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Milyennek tartja lapunkat?Megkérdeztük
» válaszoltak

A megjelenés hétvégéjén rend-
szeresen megkapjuk a lapot.
Szívesen olvasom, mindig tel-
jesen áttekintem. Alapos rálá-
tást nyújt a helyi dolgokra,
minden benne van, ami érde-
kel. Nagyon hiányozna, ha rit-
kábban jelenne meg. A Meg-
kérdeztük rovatot, a kulturális
eseményeket, az iskolával
kapcsolatos hirdetéseket, tu-
dósításokat, a testületi ülések-
rôl szóló beszámolókat feltét-
lenül elolvasom. A sport nem
érdekel, így azt részleteiben
nem is olvasom, legfeljebb a
fôcímeket. A jegyzeteket vi-
szont hiányolom.

Én bobai vagyok, de elôfizetek
az újságra. Rendszeresen
megkapjuk a lapot, szívesen
olvasom, már alig várom min-
dig, hogy megérkezzen. Az
ember nem helybeliként is
örömmel olvassa a celldömöl-
ki és kistérségi híreket. A fa-
lunkról szóló tudósításokat ki-
csit hiányolom, hiszen azért
nálunk is történnek dolgok, és
vannak rendezvények. Minden
rovatot, cikket elolvasok a lap-
ban, az orvosi ügyeletet kivált-
képp. Jó, hogy Bobán is érte-
sülünk a celli eseményekrôl,
programokról, így részt tudunk
rajtuk venni.

Kétlakiként Cellben és Zalae-
gerszegen is vagyok, mikor
hazajövök, van a postaládá-
ban Új Kemenesalja. El is vi-
szem magammal, úgyhogy
Zala megyében is olvassák a
celli híreket, várják is mindig.
Nekem is fontos, hogy érte-
süljek róla, mi történik itthon.
Minden hírt, tudósítást részle-
tesen elolvasok, általában az
újság végén, a sportesemé-
nyekkel kezdem. Kell ez a lap,
és ha nem lenne, szegényebb
lenne a helyi közélet, hiszen
ebbôl lehet tájékozódni, in-
formálódni, hogy mi minden
történik a városban.

Hétvégén mindig megkapjuk
az újságot. A lap korábbi for-
májával jobban meg voltam
elégedve, nagyobb volt a ter-
jedelem, több dolog belefért.
Szerintem most kevés az ol-
dalszám, jó lenne, ha több
mindenrôl lennének tájékoz-
tatva a helyi lakosok. A város
életérôl, és a sportról is több
információ, hír, tudósítás kel-
lene. A fürdôrôl, Ság hegyrôl
is lehetne többet írni, ezáltal
is lehetne népszerûsíteni
ôket. Hiányolom a jegyzetet,
ezen kívül nemcsak helyi, ha-
nem több kistérségi híranya-
got is várnék.

»fotó: völgyi lászló»kérdez: reiner anita

Szomorkovics
Róbertné

Teveli
Lászlóné

Horváth
István

Molnár
Tibor

Kirándulás a Plitvicei tavakhoz (Horvátország)
2008. 05. 03-án celldömölki indulással, luxus
autóbusszal 7.900 Ft/fô. Jelentkezni: 06
70/338-9880

Kirándulás a laxenburgi kastélyhoz és a melki
apátsághoz (Ausztria) 2008. 05. 24-én celldö-
mölki indulással, luxus autóbusszal 6.900
Ft/fô. Jelentkezni: 06 70/338-9880

1994-es Skoda Favorit 2008. novemberig mû-
szakival, megkímélt állapotban, kedvezmé-
nyes áron eladó. Érd.: 06 70/453-4447

Celldömölkön, a gimnázium mögötti garázs-
soron garázs eladó. Tel.: 06 30/699-5525

Skoda Favorit 2008. szeptemberig érvényes mû-
szaki vizsgával eladó. Telefon: 06 20/583-2428

Celldömölk központjában 2 szobás földszinti
lakás eladó. Érd.: 06 70/395-5126 vagy 06
70/770-9741

Celldömölk központjában 1+1/2 szobás má-
sodik emeleti, egyedi fûtésû 44 m2 lakóterü-
letû lakás eladó. Tel.: 06 20/330-8484

» A P R Ó H I R D E T É S

MEGFEJTÉS:
A keresztrejtvény helyes megfejtése:
Ötszázötven éve koronázták királlyá Hu-
nyadi Mátyást. Szerencsés nyertesünk:
Kovács Lajos, Celldömölk, Sági u. 195. 
A megfejtésért járó könyvjutalmat a
Polgármesteri Hivatal titkárságán vehe-
ti át. Gratulálunk!

K É K  H Í R E K

A hírforrások újabban többféle bûntényrôl tudósítva borzolják a kedélyeket. Olvasói közlés alapján tud-
juk, hogy kitalált mesével próbáltak idôsekhez bejutni, a bûncselekmény azonban a tulajdonos lélekje-
lenlétének köszönhetôen meghiúsult. A szokásosnak tekinthetô rendôrségi tájékoztatót ezúttal is Erôss
Elemér rendôr-alezredes, osztályvezetô bocsátotta rendelkezésünkre. A Celldömölki Városi Rendôrkapi-
tányság illetékességi területén az elmúlt idôszakban a rendôri ellenôrzés fokozásával sikerült elérni,
hogy az addig nagy számban elôforduló betöréses lopások, egyéb vagyon elleni bûncselekmények szá-
ma csökkent. Az elmúlt két hét eseményei közül az alábbiakat emelte ki Erôss alezredes:
Április 4-én ismeretlen személyek a Népjóléti Szolgálat Celldömölk, Szalóky Sándor utcában lévô épü-
letét dobálták meg kôvel, egy ablakot betörtek. Április 6-án két esetben kellett magatehetetlen, ittas
állapotban lévô személyt saját biztonsága érdekében az úttestrôl eltávolítani. Egy esetben történt Mer-
sevát és Vönöck közötti útszakaszon sérüléses baleset. Április 6-án éjjel Kemenesmagasiban történt
10.000 Ft értékben tyúklopás, melynek elkövetôit sikerült felderíteni. Április 7-én Dukából tulajdonított
el ismeretlen személy egy MTZ 550 típusú mezôgazdasági vontatót, a lopással 1,6 millió Ft kárt okozott.
Celldömölkön a MÁV restibôl tulajdonított el ismeretlen személy 10 doboz cigarettát. Az eljárás során az
elkövetô személye megállapítást nyert. A délutáni órákban Jánosházán ért tetten a járôr két személyt,
akiknél nagy mennyiségû, feltehetôen lopásból származó színesfémet találtak. Az esti órákban Boba köz-
ségben kellett családi veszekedésnél intézkedni. Április 8-án Kenyeri községben kellett szintén családi
veszekedés miatt rendôri intézkedést foganatosítani. Április 9-én a Pápai úton történt sérülés nélküli
baleset. Elsôbbségadás elmulasztása miatt ütközött össze egy tehergépkocsi a védett útvonalon közle-
kedô személygépkocsival. Április 10-én a délelôtti órákban csoportos garázdaság elkövetése miatt kel-
lett intézkedni 5 fôvel szemben Celldömölkön a Sági utcában. Mind az öt személyt elôállították, ellenük
büntetôeljárást indított a rendôrség.
A közlekedési balesetek száma ez évben sem mutat csökkenô tendenciát, ezért továbbra is fokozott el-
lenôrzésre lehet számítani. Május 1-jétôl hatályba lép az a kormányrendelet, amely alapján az objektív
felelôsség elvének alkalmazásával az elkövetett szabálysértések miatt a jármû tulajdonosát (üzemben-
tartóját) vonják felelôsségre. A rendôrség ezúton hívja fel a lakosság figyelmét a közlekedési szabályok
maradéktalan betartására, mert a hatályba lépô kormányrendelet a jelenleginél sokkal súlyosabb bírság-
összeget rendel kiszabni a szabálytalankodó jármûvezetôkkel szemben.
A korábbi jó gyakorlatot követve kéri a rendôrség, hogy továbbra is figyeljenek a lakókörnyezetükben
megjelenô idegen személyekre, akik sokszor bûncselekmény szándékával jelennek meg idôs, megté-
veszthetô állampolgároknál. Ezzel összefüggésben kérik a lakosságot, hogy környezetükre fokozottan fi-
gyeljenek, és amennyiben gyanús mozgást észlelnek, értesítsék a rendôrséget.

»EREL
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Kötelezô gyôzelmek
Herendi Porcelán SK – CVSE-Mávépcell-
Vörsas II. 6:12
Herend, április 5., NB II-es mérkôzés.
A celldömölki csapat hozta a kötelezô
gyôzelmet.
Gyôztek: Kun Tibor 3, Ölbei Péter 3, Teket
Attila 2, Orbán Renátó 2, a Kun-Ölbei és
a Teket-Orbán páros.

Gyenesdiás SE – CVSE-Mávépcell-Vörsas III. 10:8
Gyenesdiás, március 30., NB III-as
mérkôzés.

Tartalékos csapatunknak nem sok hiány-
zott a pontszerzéshez.
Gyôzött: Tamás László 3, Balázs Gyula 2,
Szabó Ferenc 1, Balázs Béla 1 és a
Tamás-Balázs Gy. páros. 

Kanizsa Sörgyár SE II. – CVSE-Mávépcell-
Vörsas IV. 6:12
Nagykanizsa, március 30., NB III-as
mérkôzés.
A várakozásnak megfelelôen biztos celli
gyôzelem született Nagykanizsán.

Gyôzött:
Máthé Gyula 4, Lukács Balázs 3, Csupor
Máté 2, Talián Csaba 3 és a Máthé-Lukács
páros.

CVSE-Mávépcell-Vörsas IV. – Gyôri Elektro-
mos II. 13:5
Celldömölk, április 6., NB III-as mérkôzés.
Kemény mérkôzésnek ígérkezett, ám a
vártnál simább gyôzelmet hozott ez a
találkozó.
Gyôzött:
Máthé Gyula 3, Tarr Sándor 3, Csupor
Máté 3, Lukács Balázs 2, a Tarr-Csupor és
a Lukács-Máthé páros.

»VÖLGYI L.

Országos sportverseny 
a Szent Benedek iskolában
A Katolikus Iskolák Diáksport Szövetségé-
nek országos versenyét tartották április
elsô hétvégéjén Celldömölkön, a Szent
Benedek Katolikus Általános Iskolában. 
A rendezvényrôl Czuporné Hetényi Rita
médiafelelôs számolt be lapunknak.
Az idei versenyen az eddigi sportágak –
torna, asztalitenisz, sakk – mellett az úszás
is szerepelt a programban. Közel ötszáz
diák mérte össze tudását ezen a hétvégén.
A sakk- és a tornaverseny a Benedek isko-
lában zajlott, míg az asztalitenisznek az al-
sósági tornacsarnok, az úszásnak pedig a
Vulkán fürdô adott otthont. 
A celldömölki versenyzôk felkészítôi:
lánytorna: Czupor Ferencné, fiútorna: Ke-
lemen Kornél, sakk: Gergácz Balázs, asz-
talitenisz: Czupor Attila és Ölbei Péter.
A Szent Benedek iskola versenyzôinek
eredményei: Torna fiú I. korcsoport csapat

II. hely: csapattagok: Baranyai Domon-
kos, Kiniczky Mátyás, Nagy Donát, Piri
Tamás Tóth Benedek. 
Torna fiú I. kcs. egyéni összetett: Kiniczky
Mátyás I. hely, Baranyai Domonkos II. hely.
Torna leány I. kcs. csapat I. hely: csapatta-
gok: Mód Laura, Vekszli Anna, Virágh Do-
rottya, Bérdi Csenge, Nwankpa Vanessa.
Torna leány I. kcs. egyéni összetett:
Nwankpa Vanessa 1. hely, Molnár Dorottya
2. hely, Bérdi Csenge 3. hely. 
Torna leány II. kcs. csapat I. hely: csapatta-
gok: Imre Angéla, Sebestyén Evelyn, Máté
Liliána, Anczuberger Laura, Sebestyén Fan-
ni, Jagodich Mira.
Torna leány II. kcs. egyéni összetett:
Jagodich Mira 1. hely.
Torna leány III-IV. kcs. csapat I. hely: csapatta-
gok: Cseke Evelin, Klatz Norina, Simon Friderika,
Jánosa Evelin, Takács Viktória, Marton Laura.

Celldömölki VSE-Mávépcell – Sárvári Ki-
nizsi 33-32 (17-17)

Celldömölk: Balogh-Geiger Cs., Geiger Sz. 1,
Kazári 4, Szomorkovits L. 7, Gácser 14,
Farkas 4.
Csere: Foglszinger, Timár, Fûzfa 3.
Edzô: Salamonné Csótár Adrienn.

Nem volt könnyû helyzetben a megyei
rangadó elôtt Salamonné Csótár Adrienn.
Csapatából ugyanis több játékost is nél-
külöznie kellett. A sérültek között volt két
gólerôs játékosa, Szilvágyi Réka és
Szomorkovits Adrienn, továbbá két háló-
ôre, Wittmann Krisztina és Mendel Helga

is. A találkozó elején igazán izgalmas, fej-
fej melletti játék folyt, egyik fél sem tu-
dott a másik fölé kerekedni. A folytatás a
cellieknek sikerült jobban, hisz a huszadik
percre négygólos elônyt tudtak kiharcol-
ni. Az elsô játékrész végén egy újabb sé-
rülttel gyarapodott a hazai gárda. Egy
összecsapás során Geiger Szilvia orra fel-
repedt, és sérülését a kórházban kellett
ellátni. Úgy tûnt tehát, hogy még egy
meghatározó játékos kiválik a csapatból.
Ám Geiger Szilviát nem ilyen fából farag-
ták. Sérülésének ellátása után újra játék-
ra jelentkezett, bizonyítva ezzel a kézi-
labda és a csapat iránti alázatát. A félidô
végére feljött a Sárvár, s így döntetlennel

Küzdôszellembôl jeles vonulhattak pihenôre a csapatok. A má-
sodik félórában a celli lányok felül tudtak
kerekedni a vendégeken, és szépen las-
san el is húztak öt góllal. Ez köszönhetô
volt a vendégek kapusának, aki sokat
gyengélkedett és a védelemnek, akik
asszisztáltak neki. Hét perccel a vége
elôtt már hatgólos is volt az elônyük, de
a végjáték a sárváriaké volt. Egyre köze-
lebb kerültek a Celldömölkhöz, de az idô
már kevés volt arra, hogy egyenlíteni
tudjanak. A végig nagy szívvel küzdô ha-
zaiak megérdemelt gyôzelmet arattak. A
csapatból mindenki remek teljesítményt
nyújtott, de külön dicséret illeti Gácser
Klaudiát, aki egymaga tizennégy gólt lôtt,
és Geiger Szilviát, aki sérülten is folytatta
a játékot.
Ifjúsági mérkôzésen: 17-38 (9-17)

»CSUKA

Torna leány III–IV. kcs. egyéni összetett: Ta-
kács Viktória 1. hely, Marton Laura 2. hely,
Simon Friderika 3. hely.
Asztalitenisz – III-IV. kcs. fiú III. hely: csapat-
tagok: Ôri Bence és Hajas Máté. 
Egyéni III-IV. kcs.: Ôri Bence 2. hely
III-IV. kcs. leány: Pup Nikoletta 2. hely
Sakk – I. kcs. fiú: Czupor Attila 1. hely, Piri
Tamás 2. hely, Ölbei Zsolt 3. hely 
Úszás I. kcs. leány: Bérdi Csenge 3. hely.
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Vereség hazai pályán
Kemenesalja

Új

»

CELLDÖMÖLK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

megjelenik kéthetente

felelôs kiadó:

Bakó István

felelôs szerkesztô:

Györéné Losoncz Andrea
szerkesztôség:

Farkas Gábor, Káldos Gyula, 
Kustos Lászlóné, Major Tamás (fotó),

Reiner Anita, Rozmán László, Takács Mária, 
Vass Veronika, Völgyi László (nívódíjas), 

Horváth Lajos (örökös tag)

hirdetésszervezô:

Nagy Antal (06 70/338-9880)
szerkesztôség:

9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1.
Telefon: 95/525-810

E-mail: ujkemenesalja@freemail.hu;
ujkemenesalja@gmail.com

lapterv:

Horváth Attila

nyomda:

Antók Nyomda Celldömölk

ISSN 0865-1175
lapzárta: minden páratlan hét péntek

elôfizetés vidékre:

egy évre 1.440 Ft, félévre 780 Ft, egy hónapra 170 Ft.

Újabb hazai gyôzelem
Celldömölk-Vép 5-0 (0-0)
NB III. Bakony csoport labdarúgó-mérkô-
zés, 22. forduló, 2008. április 5.
Celldömölk, 450 nézô. Játékvezetôk:
Orosz Zsolt (Németh Péter, Péntek Zsu-
zsanna).

Celldömölk: Tóth A. – Szalai K. (83. p. Ko-
vács), Kazári B., Gyôrvári, Györkös – Pungor
(75. p. Kulman), Babics, HORVÁTH Á. –
Szalay T., Gyôri, VÁNKOS (81. p. Csuti).
Edzô: Balhási István.
Vép: Szép – Imre, Körhöcz, Horváth, Mecsei
(46. p. Kövér), Balikó (69. p. Szalai), Meskó
(69. p Tóth), Kalmár, Török, Gutman, Borsi.
Edzô: Szép István.
Góllövôk: Gyôrvári (11-esbôl 52. p.), Györ-
kös (63. p.), Pungor (72. p.), Horváth Á.
(11-esbôl 77. p.), Szalay T. 79. p.).
Kiállítás: Török Richárd (77. p.).

A 21. fordulóban Andráshidán szerepelt az
együttes, ahol a döntetlenre végzôdött
(Andráshida-Celldömölk 1-1, góllövô
Pungor) mérkôzést követôen kemény sza-
vakkal bírálta játékosai teljesítményét
Balhási István vezetôedzô. A Vép elleni ta-
lálkozó után azonban még az ô szíve is el-
lágyult, az ellenfélnek ötöst adó csapat
minden játékosának ô is ötös osztályzatot
adott. Tény, hogy közel száz szurkolójának
hangos, néha sportszerûtlen szurkolása ál-

tal támogatott tartalékos vépi együttes
egészen a második találatig jól tartotta
magát. Mármint a döntetlenre, mert Borsi
34. percben bemutatott látványos ollózá-
sos lövését leszámítva semmi veszélyt
nem jelentettek a celli kapura. Az említett
két góltól azonban elvesztették hitüket az
igazságban és a szerencsében. Történt,
hogy a nagyon harcosan, agilisen játszó
Vánkos Balázs az 52. percben a vépi tizen-
hatoson belül elterült és a játékvezetô
büntetôt ítélt, amit Gyôrvári értékesített
(1-0). A felpaprikázódott hangulatban a
63. percben szabadrúgáshoz jutott a Cell a
vendégek alapvonalához közel, Györkös
becsavart labdája a védôk és a kapus egy-
másra várása miatt a kapu jobb oldalában
kötött ki (2-0). Ahogy a vendégszurkolók
lehangolódtak, úgy hangolódott le a ven-
dégcsapat, teret adva a Celldömölknek,
hogy most már igazán szép gólokkal ör-
vendeztessék meg kitartó szurkolóikat. A
72. percben ismét Vánkos dicsérhetô, aki
lebirkózta magát a vépi alapvonalig, majd
középre visszatett labdáját Pungor védhe-
tetlenül lôtte a hálóba (3-0). A 77. percben
a celliek végeztek el szögletrúgást, a kapu-
ra fejelt labdát Török látványos vetôdéssel
védte ki, aminek egyenes következménye
lett kiállítása és az újabb büntetô. Ezt a ti-
zenegyest a nagy reményekre feljogosító
erényeket csillogtató fiatal Horváth Ádám

Celldömölki VSE-Mávépcell – Ácsi Ki-
nizsi SC 28-34 (12-22) NB II-es baj-
noki kézilabda mérkôzés.

Celldömölk: Sárfi-Pozsonyi 3, Kazári 2,
Horváth Cs. 7, Erôss 2, Egyed 7,
Berghoffer 3.
Csere: Bakonyi 2, Mihályfi, Koronczai,
Horváth Zs., Mikás 2, László, Süle.
Edzô: Fancsali Ferenc.

Az elôzô fordulóban, az Ajkán el-
szenvedett vereség után, hazai pá-
lyán kellett volna javítania mérlegét
a celldömölki csapatnak. A mérkôzés
elején azonban nem úgy alakultak a
dolgok, ahogy szerettük volna. A
vendégek hamar magukhoz vették a
kezdeményezést, s az elsô perctôl
fogva ôk uralták a meccset. A celli
csapat hiába jutott el az ácsiak kapu-
jáig, a támadásokba rengeteg hiba

csúszott, nem igazán sikerült gólokat
szerezni. A gyenge támadójátéknak
köszönhetôen a vendégek szinte
akadálytalanul szórták a lerohanás-
gólokat, és az elsô játékrész végére
már megalázó, tízgólos elônyt tud-
hattak magukénak. A fordulás után
egy kicsit összeszedte magát a Cell-
dömölk, ám a vendégek továbbra is
nagyon lelkesen játszottak. Lelkese-
désük nem volt hiábavaló, a találko-
zó végére ugyanis sikerült megtarta-
niuk a magabiztos, hatgólos elônyt.
Míg az Ajkán elszenvedett vereség
még a „belefér” kategóriába tarto-
zik, addig a hazai vereség az Ács el-
len már egy kicsit fájóbb. Reméljük,
a következô fordulóban jobban
megy a csapatnak, és végre gyôze-
lemnek örülhetünk.
Ifjúsági mérkôzésen: 29-28 (16-17)

»CSUKA

értékesítette (4-0). Az ötödik gól (lásd hab
a tortán) története: Horváth Ádám ezúttal
Szalay Tamást hozta helyzetbe, aki élt is az
alkalommal, fejese a kapufáról perdült a
hálóba (5-0). A Celldömölk ezzel a gyôze-
lemmel felzárkózott a középmezônyhöz,
elérte, hogy hátrafelé ugyan figyelni kell,
de aggódni már nem. 
Lapzártakor érkezett hír: ZTE II.-Celldömölk
1-0 (1-0). Információink szerint a hazaiak
meddô mezônyfölényben játszottak, a cel-
liek kontrái viszont mindig veszélyt jelen-
tettek a kiválóan védô zalai kapus kapujá-
ra, a bajnokaspiráns nehezen tartotta ott-
hon a három pontot. 

»DOTTO

1. ZTE FC AMATÔR 22 18 3 1 61 10 57
2. GYÔRI ETO 22 16 5 1 58 12 53
3. HÉVÍZ FC 22 15 6 1 46 19 51
4. SÁRVÁR FC (-4 pont) 22 13 5 4 49 14 40
5. SVSE – GYSEV 22 11 3 8 31 31 36
6. LAMI-VÉD BÜK TK. 22 10 4 8 44 33 34
7. TAPOLCA 22 8 9 5 25 24 33
8. ANDRÁSHIDA LSC 22 8 8 6 37 24 32
9. FEMAT CSESZTREG SE 22 9 4 9 45 30 31
10.CSORNAI SE 22 9 4 9 34 34 31
11.VESZPRÉM FC (-2 pont) 22 8 6 8 37 28 28
12.CELLDÖMÖLKI VSE 22 7 5 10 34 37 26
13.RÉPCELAKI SE 22 5 5 12 19 37 20
14.SAB VÉP-DOMINÓ TRANS 22 5 4 13 24 57 19
15.KAPUVÁRI SE 22 4 4 14 22 60 16
16.FC KESZTHELY 22 1 3 18 11 74 6
17.FC SOPRON törölve
18.MÁRKÓ SE törölve
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Tavaszi veszélyek kedvenceinknél
Végre itt a tavasz! Ember, állat jobban érzi
magát és kikívánkozik a szabadba. De míg
az ember tud vigyázni magára – már ame-
lyik –, négylábú barátainkra nekünk kell vi-
gyáznunk!
Bodri és Cirmi szívesen csatangolnak el rö-
videbb-hosszabb idôre – párzási idôszak lé-
vén, a vérük is hajtja ôket –, de amikor ha-
zajönnek, nagyon fontos, hogy alaposan
átnézzük ôket, nincsenek-e rajtuk sérülé-
sek, vagy nem hoztak-e magukkal hívatlan
vendégeket?
Ha sebet találunk állatunkon, bárhol, bár-
milyen aprót, azt feltétlen mutassuk meg
minél hamarabb állatorvosnak! Csak szak-
ember tudja felmérni annak a súlyosságát.
Nagyon sok, jelentéktelennek tûnô sérü-
lésbôl keletkezett már olyan fertôzés,
amely vagy a kutyus életébe került, vagy a
gazdinak került nagyon sokba, mire sike-
rült a beteget megmenteni... Egy drót vagy
tüske által okozott szúrás, egy harapás
nyoma talán csak egy-két csepp vér a tö-
mött bundán, vagy meg se látszik! A felszí-
ni seb napok alatt begyógyul, de a test
mélyébe jutott kórokozók csak akkor kez-
denek el szaporodni. 
A beteg nem panaszkodik, semmit nem
venni észre rajta, míg aztán 4-6 nap múl-
va(!) egyszerre csak rosszul lesz, kedvet-
lenné és étvágytalanná válik, hirtelen egy
nagy duzzanat lesz láthatóvá rajta, amibôl
bûzös váladék kezd folyni. Ekkor már per-
sze segítségért folyamodik a gazdi, de
ilyenkor már nagyon nagy a baj. A féltô
gazdinak szembe kell néznie kedvence
több hetes, súlyos betegségével, keserve-

sen lassú és fájdalmas gyógyulásával, mû-
tétek sorával, és több tízezer forintos
cehhel. Jobbik esetben... Mindez az elején
egy injekció, vagy egy 10 perces kis mûtét
lett volna pár ezer forintért.
Nagyon sokszor kérdeztem meg ilyenkor,
hogy miért vártak, miért nem jöttek azonnal? 
– Vártuk, hátha átmegy rajta... – hangzik
mindig a felelet.
Hmmm... El kéne felejtenünk ezt a megkö-
zelítést! Ha gyermekeink megsérülnek, az-
zal sem várunk napokig... Bodri és Cirmi
ugyanolyan esendôek, ugyanúgy a védel-
münkre, óvó gondoskodásunkra szorulnak!
A „hívatlan vendégekrôl” majd legköze-
lebb írok!
Jó egészséget és gondtalan tavaszt kívá-
nok valamennyi négylábú barátunknak –
és persze gazdáiknak is!

DR. HORVÁTH ANDRÁS
ÁLLATORVOS

Celldömölk Város Önkormányzata nyilvá-
nos árverésen értékesíteni kívánja a tu-
lajdonában lévô Celldömölk, Sági u. 111.
fsz. 2. sz. alatti 59 m2 nagyságú, egyéb
épület megnevezésû, korábban a posta
által használt épületrészt a társasház tu-
lajdonában álló épületrészekkel és esz-
mei tulajdoni hányaddal együtt. 
Az ingatlan kikiáltási ára: 7.375.000 Ft + ÁFA.
Licitlépcsô mértéke: 100.000 Ft.
Licit idôpontja: 2008. április 30., szerda 10 óra.
Licit helye: a Polgármesteri Hivatal Celldö-
mölk emeleti tanácskozóterme.
Az ingatlan megtekinthetô: telefonon tör-
ténô elôzetes egyeztetés alapján  mun-
kanapokon 8–16 óráig.
Az ingatlanra csak az licitálhat, aki az ár-
verés megkezdése elôtt készpénzben
700.000 Ft-ot letéti díjként a Polgármes-
teri Hivatal pénztárába befizet.
A letéti díj a vevô által fizetendô vételár-
ba beszámít, a többi résztvevô számára
az árverés befejezése után visszafizetés-
re kerül.
Az ingatlan tulajdonjogát a liciten részt-
vevôk közül az szerzi meg, aki a legma-
gasabb összegû vételár egy összegben
való megfizetésére tesz ajánlatot. 
Az ajánlattevô az árverésen köteles be-
mutatni személyi igazolványát, illetve
egyéni vállalkozói igazolványát, gazda-
sági társaság esetén 30 napnál nem ré-
gebbi hiteles cégkivonatot.
Az árverés nyertesének feladata és költ-
sége az adás-vételi szerzôdés elkészítte-
tése legkésôbb a licit idôpontját követô
15 napon belül. A vételár kifizetése a
szerzôdés megkötését követô 15 napon
belül esedékes, ellenkezô esetben a be-
fizetett letéti díjat elveszíti és a licit
eredménytelennek minôsül.
További felvilágosítás a Polgármesteri
Hivatal vagyonkezelôjénél, illetve a
95/525-813-as telefonon kapható.

Hirdetmény

Rohanó világunkban semmire sincs idô. Sajnos olyan dolgokra sem, amelyek segítô
szándékúak. Nem figyelünk a lehetôségekre, nem ragadjuk meg a felénk nyújtott segítô
kezet, vagy meg sem hallgatjuk azt az embert, aki valamin változtatni szeretne, valamin,
ami rossz. A PÄT egy osztrák állatvédô alapítvány, melynek pedagógusok és állatorvosok
a tagjai. Az alapítvány két hölgy tagja felfigyelt arra, hogy Magyarországon milyen rossz
helyzetben vannak az állatok. Úgy döntöttek, segítenek. Találtak egy személyt, aki vállal-
ta, hogy elôadásokat tart az iskolákban (ha lehetôséget adnak neki) a helyes állattartás-
ról. Molnárné Vargyai Tünde arról beszél a gyerekeknek, ôk hogyan tudnak segíteni az
állatoknak, mire figyeljenek a háziállatoknál. Az alapítvány a rossz helyzetben lévô,
helytelenül tartott kutyáknak nyújt segítséget. Tünde mindössze másfél órát kér az
iskolákban, hogy megtarthassa elôadását, és néhány gyereket arra buzdítson, keressenek
lakóhelyükön olyan kutyákat, akik nem megfelelô körülmények között élnek. A címeket
összegyûjtik és kimennek, kutyaházakat visznek, élelmet az állatoknak. Mindezt teljesen
ingyen, segítô szándékkal. Semmit sem kérnek cserébe, csak azt, hogy meghallgassák
ôket, adjanak lehetôséget, hogy a gyerekeket bevonhassák ebbe a jótékony programba. 
Celldömölkön és környékén már nagyon sok állatnak segítettek, de biztosan van még jobb
sorsra érdemes házi kedvenc. Talán az alapítvány segítségével nekik is jobbra fordulhat az
életük. Csak egy kis figyelem kell!

Miért nincs idô a jótékony célokra?

Az Új Kemenesaljában és 
a Rádiócellben 

hirdetni reklámozni szeretne?

NAGY ANTALT KERESSE!
Telefon: 06 70/338-9880

e-mail: nagy.antal@cellkabel.hu

H O R V Á T H  D O K T O R  L E V E L E I



Idén is várjuk megújult, igényes környezetben
a kikapcsolódásra vágyó 

horgászokat és kedves vendégeinket!

Folyamatos intenzív telepítés biztosítja a kellemes idôtöltést, 1 hektáron fo-
lyamatosan 100 mázsa fölötti halmennyiség! Ôszi telepítés során 30 mázsa
nagytestû ponty kerül telepítésre (4–12 kg).
Két éve ki nem fogott megjelölt tokhal (kb. 15–16 kg) kifogója idén már
300.000 Ft jutalmat kap!
Rekord fogások: 16 kg-os ponty, versenyen 5 óra alatt 149 kg-os fogás.
Újdonság: Büfénkben bôvült a kínálat, frissensültek, melegszendvicsek,
hot-dog, hamburger, sült hal (hekk) és sok más finomság kapható!
Kínálatunk: Napijegyes horgászat, büfé, nyolcszemélyes filagóriák, stégek,
gyerekeknek fedett homokozó, hinta, csúszda, hölgyeknek napozóágyat,
horgászoknak horgászfelszerelésük bepakolásához kiskocsit biztosítunk
(idén már 16 db). Ingyenes steak sütési és bográcsozási lehetôség.
Horgászcikkek, etetôanyagok, csalik árusítása. Társaságoknak, cégeknek
horgászversenyek lebonyolítását vállaljuk.
Rövid házirend: Napijegy 1000 Ft, amely egy fô két bottal való horgásza-
tát engedélyezi. Gyerek napijegy 500 Ft, 1 bottal horgászhat. A napijegy
személyre szól, nem horgászbot darabszámra. A napijegy nem ruházható
át, kísérô nem horgászhat a horgász második botjával. Egy belépô két bot,
nem két ember egy-egy bot. A halat nem kötelezô megvásárolni, korlát-
lan számban vissza lehet engedni. Ha szeretne részt venni egy 4.000.000 Ft
összdíjazású amatôr horgászversenyen, szintén keresse fel tavunkat! Az
év horgásza Energofish kupáért amatôr horgászverseny egyik rendezési
jogát nyerte el a tó.
További bôvebb információ kérhetô: Karvas Gábor 0630/378-6062
A tó közvetlenül Pápa felôl Sárvár irányába, Borsosgyôr után jobbra, a fô-
útvonal mellett található.
Nyitva: mindennap 8.00-tól

WWW.STRANDITO.ATW.HU

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 



Várjuk kedves vásárlónkat!

PATYOLAT-SZALON Celldömölkön 
Átadás–átvétel vállalása a Gentlemen's 
FÉRFI DIVATÁRU BOLTBAN

Vállalunk:
• Darabáras mosást
• Gépi mosást szalonban
• Fertôtlenítô mosást orvosi rendelôk részére
• Vegytisztítást lakosság és közület részére

Ballagásra, bérmálásra és anyák napjára

válasszon szeretteinek virágszalonunk hazai

és egzotikus virágai közül!

Szertnénk mi is hozzájárulni az ünnepnapok

meghittebbé, emlékezetesebbé tételéhez.

Celldömölk, Kossuth L. u. 13. Tel.: 95/420-057

Celldömölk, Koptik Odó u 1.
Tel.: 06 30/9692-003, 06 30/6503-513
Nyitva: 8–12-ig, 13–17-ig, szombaton 7–11-ig

F É R F I  D I V A T

Ballagási és bérmálási szezonra kí-

nálunk öltönyöket, ingeket, nyak-

kendôket, kiegészítôket folyama-

tosan bôvülô árukészlettel.

Méretre igazítást és egyedi öltö-
nyök varratását is vállaljuk!

Tavaszi kínálatunk:
rövid újjú ingek, pólók folyamato-
san érkeznek üzletünkbe.

Patyolat átadás-átvétel az üzletben.

Celldömölk, Széchenyi u. 3. Tel.: 95/424-800
Sárvár, Batthyány u. 8–10. Tel.: 95/320-333

Celldömölk, Széchenyi u. 3. Tel.: 95/424-800
Sárvár, Batthyány u. 8–10. Tel.: 95/320-333


