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ARTERIOGRÁFIA

Forint alapon
– biztos alapon!

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

Forint személyi kölcsön
(deviza hitel kiváltására is)
2 millió Ft-ig
a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
Celldömölki, Ostffyasszonyfai és Vönöcki
kirendeltségeinél.
Pl. 300.000 Ft akár 6.500 Ft havi részlettel.
Nézzen be hozzánk – megéri!
Az akció 2009. március 2-án indul.
Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
Répcelak, Petôfi S. u. 50.
Tel.: 95/588-666, 588-667 • Fax: 95/588-668
E-mail: repcelaktaksz@globonet.hu
Internet: www.repcelaktksz.hu
Celldömölk I., Kossuth L. u. 18.
Tel./fax: 95/420-035

Celldömölk II., Hegyi u. 1.
Tel./fax: 95/420-507

Ostffyasszonyfa, Kossuth u. 60.
Tel./Fax: 95/394-005

Vönöck, Kossuth L. u. 69/b.
Tel./Fax: 95/485-010

Kis bank – nagy lehetôségek!
THM: 17,54%.

TANKOLJON MINDIG OLCSÓBBAN!
A Kolozsvári úti üzemanyagkúton 95-ös,

E 85-ös benzin
és diesel üzemanyagok valamint autógáz LPG egész évben kedvezményes áron!

2009-ben is szeretettel állunk minden gépjármûtulajdonos rendelkezésére,
gépjármûveik kedvezményes üzemanyag-ellátása érdekében!
Balogh Zsolt vállalkozó és munkatársai.

Celldömölk, Kolozsvár úti üzemanyagkút
Nyitva: hétfôtôl vasárnapig 6.00–21.00

•
•
•
•

SHOP szolgáltatások
Online telefontöltési lehetôség
Autópálya-matrica eladás
Bankkártyás fizetési lehetôség

UK_04

09/2/24

12:13 PM

Page 3

Új Kemenesalja » 2009. 02. 27.

» AKTUÁLIS

Riport a közbiztonságról
A Veszprémben történt sajnálatos események nem csak a sportbarátokat, de
minden jóérzésû embert sokkoltak. Ez adta az indíttatást, hogy Erôss Elemér rendôr-alezredest, osztályvezetôt megkérdezzük a celldömölki bûnügyi helyzetrôl.
» Milyenek az elmúlt három hónap bûneseteinek a felderítési mutatói? Megfelel
az elôzô idôszaknak, javult vagy romlott?
– Az elmúlt év azonos idôszakához viszonyítva jelentôsen visszaesett az elrendelt
nyomozások száma, ami azt jelenti, hogy
közel 40%-kal kevesebb ügyben kellett
büntetô-eljárást kezdeményezni. Az eredményességi mutatót a megváltozott statisztikai szabályok miatt nem lehet kimutatni, de a korábbiakhoz képest eredményességünk nem romlott.
» Milyen tipikus bûncselekmények váltak
uralkodóvá az elmúlt idôszakban?

– Az elmúlt idôszakban elszaporodtak a lakásbetörések, illetve a közintézmények
vagy vállalkozások székhelyei sérelmére elkövetett betöréses lopások. A készpénzen
kívül jellemzôen háztartásban használt
barkácsgépeket tulajdonítottak el, illetve jelentôsen megemelkedett azoknak a betöréses lopásoknak a száma, ahol számítógépet, monitort, vagy laptopot tulajdonítottak el. A betörések döntô többsége Celldömölk város közigazgatási területén történt.
» Mennyire jellemzô, hogy visszaesôk követnek el bûncselekményt térségünkben?
– Illetékességi területünkön a büntetett
elôéletûek aránya 21,9%-os. A visszaesôk
aránya 9,5%-os, a különös visszaesôk aránya
3,3%-os. A visszaesôk számának emelkedése 17% körüli a tavalyi évhez viszonyítva.
» Hogy áll a rendôri létszám? Segített az
esetleges gondokon a határôrök tavaly január 1-jétôl történô beintegrálódása?

– A Celldömölki Rendôrkapitányságon létszámhiány van, mivel nem érkezett a kapitányságra annyi volt határôr, mint ahányan a testületbôl eltávoztak. A közterületi jelenlét biztosítása érdekében az integráció során megnövekedett létszámú
megyei szervektôl kaptunk segítséget.
» Volt-e az elmúlt idôszaknak emlékezetes elfogása?
– Kimondottan emlékezetes elfogás az elmúlt hónapokban nem volt, kisebb súlyú
bûncselekmények (falopás, alkatrészlopás) elkövetôjét fogtuk el.
» Milyen jó tanácsokat adna az állampolgároknak, akár a bûnmegelôzés, balesetek
megelôzése, csalások felismerése érdekében?
– Az idôs, egyedülálló személyek sérelmére elkövetett bûncselekmények megelôzése érdekében kérjük a szomszédokat,
hogy a környezetükben élô elesett, idôs
személyekre figyeljenek, a hozzájuk érkezô idegenek mozgását, tevékenységét kísérjék figyelemmel. Gyanús körülmény észlelése esetén az idegenek által használt jármûvek rendszámát jegyezzék fel, illetve ha
konkrét bûncselekményt észlelnek, azonnal értesítsék a rendôrséget. A betöréses
lopások megakadályozása érdekében lehetôség szerint az ingatlanjaikra szereltessenek riasztóberendezéseket, illetve a
nyílászáró szerkezetek zárjait cseréljék le
biztonsági zárra. Rövid idôre se hagyják
nyitva lakóingatlanaik bejárati ajtóit. A gépkocsikban ne hagyjanak jól látható helyen
értéket, a gépkocsiban lévô rádiómagnók
elôlapját lehetôség szerint vegyék le.
Megszaporodtak az utóbbi idôben a falopások is területünkön, ezért kérjük, hogy
akik az erdôterületek környékén olyan személyeket látnak, akikrôl feltehetô, hogy illegális fakitermelést folytatnak, az elkövetôk elfogása érdekében értesítsék a rendôrkapitányságot.
»RL

ÓVODAI BEÍRATÁS
A Celldömölk és Környéke Intézményfenntartó Társulás a Városi
Óvodába történô beiratkozást a
következôk szerint határozta meg:
A beíratás helye: a Városi Óvoda
székhely-intézménye:
Celldömölk, Koptik O. u. 10.
A beíratás idôpontja: 2009. március
24. (kedd) 8 órától 16 óráig,
2009. március 25. (szerda)
8 órától 16 óráig.
Kérünk minden szülôt, a beíratásra
gyermeke lakcímigazolványát
szíveskedjen magával hozni.

Beíratás 1. évfolyamra
Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa
2009. február 19-i ülésén a 32/2009. (II.19.) sz. határozatában az alábbiak szerint
döntött az elsô évfolyamosok beíratásáról.
Beíratás helye: a Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat székhely intézmény (Celldömölk, Árpád u. 34.) titkársága.
Beíratás ideje: 2009. március 19. (csütörtök) 8.00 órától 17.00 óráig, 2009. március
20. (péntek) 8.00 órától 12.00 óráig.

Beíratáshoz szükséges:
•
•
•
•

lakcímkártya • születési anyakönyvi kivonat • óvodai szakvélemény
a gyermek taj-száma • meghatalmazás, ha nem szülô, vagy gondviselô irat be,
diákigazolványhoz 1 db igazolványkép és 550 Ft,
tanuló- balesetbiztosítás az ingyenes biztosításon túl megemelhetô a választott
összeggel.
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Alsósági városrészi tanácskozás
Február 17-én az Alsósági Részönkormányzat elöljárói, városunk vezetôi és Alsóság lakói az alsósági városrészi tanácskozást tartották. Mesterháziné Kovács Lilla, a polgármesteri hivatal pénzügyi osztályának vezetôje részletesen ismertette
a város pénzügyi tervezetét, Söptei Józsefné alpolgármester magyarázatokkal szolgált erre vonatkozólag. Legélénkebb vitát
a kórház pénzügyi helyzete váltotta ki.
Dr. Baráth Katalin elmondta: a probléma
oka abban keresendô, hogy azokat a
feladatokat, amelyeket az állam az önkormányzatokra ró, egyre kevésbé finanszírozza. A kórházat illetôen az OEP (Országos Egészségpénztár) általi finanszírozás
2006 óta folyamatosan csökken, miközben
figyelmen kívül hagyta, hogy az ellátandó terület jelentôsen megnövekedett
(mintegy 10.000 lakossal többet kell ellátnia a kórháznak). Söptei Józsefné javasolta, hogy az önkormányzat és a kórház

együttesen tartsanak lakossági fórumot,
hogy a lakosság is kifejthesse véleményét,
illetve választ kapjon kérdéseire.
Régóta akut probléma Alsóságon a gyógyszertár hiánya. Horváth Melinda részönkormányzat-vezetô kifejtette, hogy a gyógyszerészek szerint egy gyógyszertár létrehozása a városrészen ugyan nem lenne kifizetôdô, de egyik helyi vállalkozó, ha
megteremtik a technikai feltételeket,
hozzáférhetôvé tenné a gyógyszereket az
alsóságiak számára. A tavalyi tanácskozáshoz hasonlóan idén is elôkerült a Hegyi úti
aszfaltozás rossz minôségének problémája, de kritikával illették a lakók a hegyi úti bolt elôtti vízelvezetést is. Feleslegesnek tartják a lakók az utcai kutak
fenntartását, hiszen a legtöbb házban
van vezetékes víz.
Gyakran felvetôdô probléma, hogy sok a
Ság hegyen a szemét. Az ott felgyûlô lakossági hulladék nagy része nem a hegygazdáktól származik,
hanem máshonnan viszik fel. Ötletként felmerült, ha a konténert magasabbra helyeznék, talán kevesebben vennék a
fáradságot, hogy idegen hulladékot szállítsanak oda.
A közlekedésrend
megváltoztatására is
született jó elképzelés:
Alsóság felôl megtiltanák a piac felé a balra kanyarodást, ezáltal
nem lassulna le és dugulna be a forgalom.
»LOSONCZ ANDREA

JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A MUNKA VILÁGÁBAN
Jogpont alakult városunkban, mely a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtárban (dr. Géfin Lajos tér 1.) mûködik páratlan hetenként csütörtökön 15.00–17.00
óra között Dr. Papp Ildikó vezetésével. Ez a szolgáltatás annak a kezdeményezésnek a része, mely azzal a céllal jött létre, hogy az egész országot lefedô jogsegélyszolgálati hálózatot hozzanak létre. A használók körét tekintve a paletta igen széles: a díjmentes jogi tanácsadást igénybe veheti minden állampolgár, legyen munkavállaló vagy munkáltató, munkanélküli vagy éppen vállalkozni szándékozó. A jogsegélyszolgálat díjmentes tanácsadást és információszolgáltatást, valamint
iratminták átadását foglalja magában. Ügyfeleik munkajogi-, társadalombiztosítási jogi, társasági és cégjogi tanácsadást és információszolgáltatást igényelhetnek.
Igyekeznek segíteni a jogsértések tisztázásában, illetve információkkal szolgálnak
ezek megelôzésére. Ezen kívül a vállalkozóvá válással kapcsolatos kérdéseken át
a pályázati tanácsadásig hozzá kívánnak járulni a vállalkozói környezet javításához
is. Bôvebb információ a www.jogpont.hu honlapon található.
»LA
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MEGKEZDTE
A KÖLTSÉGVETÉS
TÁRGYALÁSÁT
A KÉPVISELÔTESTÜLET
2009. február 11-én tárgyalták Celldömölk Város képviselôi a város
pénzügyi tervének elsô olvasatát.
Egyetértettek abban, hogy a hiány ne
haladja meg a folyószámla-hitelkeret nagyságát, azaz 300 millió forintot. Hetényi Endre elmondta, hogy bizonytalannak látja a költségvetést,
csak a kiadások biztosak, hiszen
fontos, hogy az intézményi hálózat
és a szakmai színvonal megmaradjon. Kiszámíthatatlan viszont, hogy az
iparûzési adó hogyan alakul, mekkora összeg fog befolyni. Javasolta,
hogy a 10 millió forintos krízissegélyalapot emeljék meg. Söptei Józsefné kifejtette, hogy a 2008. évi tényadatokat még nem ismerik teljesen,
de a tavalyi év végén sok minden felborult a tervezetthez képest a válság
következtében. A cégek, vállalkozások közül valószínûleg több meg fog
szûnni, illetve kevesebb alkalmazottal fog mûködni – ez kihatással lesz
a város adóbevételeire is.
Makkos István is az egyre nehezebb
helyzetbe került emberekrôl beszélt, szerinte át kellene gondolni,
hogyan tudná az önkormányzat segíteni a vállalkozásokat. Az a véleménye, hogy induljanak el azok a beruházások, amelyekhez megvan a pályázati pénz, a járda- és útfelújítások
maradjanak benn a költségvetésben.
Futó István könnyvvizsgáló a 2009.
évi pénzügyi tervezet B változatát javasolta elfogadásra, melyet a képviselôk 9 igen 7 nem arányban meg is
szavaztak.
»LA

A Kemenesalja Kórházért Alapítvány
köszöni a lakosságnak és a vállalkozóknak a SZJA-ból származó 1%-os
felajánlásokat. A befolyt összeget a
kórház mûszer beszerzésére fordították. Az alapítvány kéri, hogy továbbra is támogassák ôket az eredményesebb gyógyítás reményében.
Adószám: 19245450-1-18.
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A válság és napjaink Magyarországa
»VÁROSUNKBAN JÁRT KÉRI LÁSZLÓ POLITOLÓGUS

A KISKÖZÖSSÉGEK VALAMINT
A KÖZ SZOLGÁLATÁBAN
ÚJDONSÁGOK A KMKK PALETTÁJÁN

Érdekes és elgondolkodtató elôadásban volt
részük azoknak, akik február 12-én a Cselekvô Összefogással Celldömölkért Egyesület vendégét, Kéri Lászlót meghallgatták az
Egy csésze kávé mellett címet viselô beszélgetôs esten.
Az elôadás három témakör köré szervezôdött:
az elsô, amely fizikailag látszólag legtávolabb
áll tôlünk, de már hozzánk is begyûrûzött, a
gazdasági világválsággal volt kapcsolatos,
hogy tulajdonképpen mi történik jelenleg a
világban, és milyen következményekkel
jár? Elmondta, hogy elégedetlen a média közlésével a válságról, elbagatellizálja a témát.
Szerinte alapvetô gond, hogy nincs piac. A világválság legnagyobb vesztese Európa és az
Európai Unió Kelet-Európai országai. Mintegy
50 év erôfeszítései hullottak most darabokra, hiszen a nyugat-európai országok újra a
nemzetgazdaság felé fordultak. Az Unió
2004-ben ugyanis befogadta Kelet-Európát,
most meg úgy tûnik, cserbenhagyja.
Az eddigi gazdaságnövekedés három iparágnak, az informatika, a híradástechnika és az
autóipar fejlôdésének volt köszönhetô. Most
ennek vége. Az anyavállalatok elsôként –
egyébként érthetôen – a perifériát építik le.
A hitelkonstrukciók megszorításával kapcsolatban közölte: nem annyira a potenciális adósok hitelképességét ellenôrzik jobban mint
eddig, hanem nincs pénz hitelkihelyezésre.
Itt marad az egész pénzpiac mûködésképtelenül. Amíg a gazdasági világválságot a fejlett országokban egy vírushoz lehetne hasonlítani, mely megtámadott egy szervezetet,
és majd kiheveri, a magyar gazdaság vonatkozásában ez a kór nem egy ép, hanem egy
tüdôgyulladásban lévô szervezetbe került.
Ezzel a válsággal az ázsiai országok veszítettek legkevesebbet, közöttük is Kína és India,
ahol van belsô felvevô piac. Kína válságkezelése, hogy gazdaságát kezdte átalakítani
az exportról a belsô piacra. Az ô problémájuk az, hogy a 10-12%-os gazdasági növekedésük legfeljebb 6%-ra csökken, de még
mindig növekedés marad. Velük szemben pl.
a német gazdaság is negatív gazdasági
eredményt ért el.
Második témakörként összehasonlította az
1995-ös és 2009-es évet. Eddig a rendszerváltás legrosszabb idôszakaként jegyezték az
1995-ös esztendôt, a Bokros-csomag idôszakát. A jobb- és baloldali vélemények megoszlottak és megoszlanak az idôszakot illetôen.
Kéri szerint azért van ekkora véleménykülönbség, mert nem volt kellôen megmagyarázva, milyen következményekkel járt volna az 1995-öt követô idôszak, ha nincs a Bokros-csomag. Sok volt akkor is a sztrájk, de

az est vendége

nem volt egységes népharag. A mai megszorításokat nem biztos, hogy ugyanolyan békésen viseli az ország, mint az 1995-öst. Akkor eladták a közmûveket, a privatizációs bevételekbôl csökkentették az államadósságot.
Ma nincsenek ilyen lehetôségek.
A harmadik témakör a politikai viszonyok
elemzésére fókuszált. A választói preferenciában jobbra tolódás figyelhetô meg. Amíg
a korábbi idôszakokat nagyjából a jobb- és
baloldali erôk egyenlô arányú küzdelme jellemezte, mára ez felborult, és egyre inkább
jobbra tolódik. A Fidesz a jobbközép helyet
foglalja el, és azzal, hogy megjelent a radikális szélsô jobb is és kezd egyre inkább teret hódítani, a baloldal és a liberálisok egyre inkább a perifériára szorulnak. A Jobbikkal kapcsolatban elmondta, hogy ez a párttípus iszonyú erôvel tör elôre egész
Kelet-Európában. A jövô pártjának nevezte,
hiszen sokan tagjaik közül diplomás fiatalok.
Elmondta, ha a Fidesz a 2010-es választásokon 2/3-os többséget szerez, végre fogja hajtani az általa javasolt Alkotmány-módosítást.
Ha ez bekövetkezik, tízéves vereséget fog jelenteni a baloldal számára.
Beszélt a magyar gazdaság külföldi tôkétôl
való nagyfokú függôségérôl is, és hogy ennek következtében ebben az országban
nincs pénz. Át kell alakítani a kiadásokat az
egész társadalomban, de a családokban is.
Jelenleg 1700 milliárd forint hiányzik a költségvetésbôl. Ezt a hiányt mindenki meg fogja érezni. Mindenkinek arra kell törekednie,
hogy tartalékokat képezzen: anyagi, egészségi, erkölcsi, fizikai tartalékokat, és meg kell
tanulnunk egymással kooperatívan élni. A következô néhány évet meg kell tervezni, át
kell gondolni, és fel kell készülnünk a fentiek higgadt elviselésére.

A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár néhány új közszolgálati és
kisközösségi szolgáltatással indította a
2009-es évet. Ezeket ismertette Pálné Horváth Mária, az intézmény igazgatója:
– Azzal kezdeném, hogy az intézmény
ingyenes jogszolgáltató jogpont lett: február 12-tôl minden második csütörtökön
(páratlan heteken) délután 3 órától 5
óráig dr. Papp Ildikó jogász ad jogi tanácsokat, közvetlen segítséget nyújt a
felmerült kérdésekben. A másik kezdeményezés – igaz, nem szervesen – de
kapcsolódik egy már meglévô projektünkhöz: a Szombathelyi Civil Szolgáltató Központtal, a CISZOK-kal közösen
szeretnénk megerôsíteni a civil szervezetek támogatását, a városi és a
kistérségi civil szervezetek pozícióit
úgy, hogy a szombathelyi iroda is tart tanácsadó szolgáltatást havonta a 3. kedden du. 3–5-ig. Március 3-tól megkezdjük civil szervezetek tagjai részére az ingyenes számítástechnikai képzésünket
– ugyancsak a CISZOK-kal karöltve a Borostyánkô Program keretében – 16 órában. Mi továbbra is a hónap 3. csütörtökjén várjuk a civil szervezeteket fórumainkon. Harmadik kezdeményezésként
említeném, hogy a szombathelyi Logo
Ifjúsági Szolgálattal és a Mobilitással (a
megyei és a regionális szervezetekkel)
karöltve a helyi KEFIR iroda képviselôi az
ôszi sikeres ifjúsági vetélkedôn felbuzdulva a kistérségben élô fiatalokat is
meg szeretnék szólítani. Ehhez egy fórumot készítünk elô, hogy a helyben és
a kistérségben mûködô fiatalok, ifjúsági szervezetek, közösségek segítséget
kapjanak problémáik feltárásához, összehozzák a fiatalokat és a döntéshozókat.
A fórum idôpontja április 7-én lesz.
Örömmel számolhatok be a kisközösségek tartalmi gazdagodásáról is: újraindult
a baba-mama masszázs, újdonság, hogy
az öt alkalomból álló kurzus nem zárult
le, hanem védônôi koordinálással különbözô elôadások lesznek a gyermekneveléssel, a korosztályi jellemzôkkel kapcsolatosan. Minden kedden és csütörtökön
du. 5 órától várjuk a kismamákat kismama-tornára, gyógytornász vezetésével. Az
ôszi makettkiállítás eredménye, hogy
2009 januárjában megalakultt makettépítô klubunk, egyre növekvô érdeklôdéssel. Közel egyéves szünet után újra indult
a képzômûvész-szakkör Illés Erika szobrászmûvész vezetésével. Keddenként
du. 4 órától ismerkedhetnek meg a különbözô technikákkal, igény szerint csütörtökönként mûvészetterápiás foglalkozásra is van lehetôség.
»LA

»LOSONCZ ANDREA
5
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A város múltjának egyik
jelképe: a Resti
Tavaly év végén felröppent a hír, hogy a
város egyik legrégebben mûködô vendéglátóegysége, a Resti bezár. Az interneten
is téma volt, voltak vélemények pro és
kontra. Késôbb kiderült: csak bérlôváltás
lesz, mivel az eddigi bérlô nem tudja tovább üzemeltetni. A „boldog békeidôket”
idézô piros kockás asztalterítôs, olcsó
vendéglôk lassan kimennek a divatból,
jönnek helyükre mások, remélhetôleg
nem sokkal drágább árfekvésûek. Az új
bérlô év elejére ígérte, hogy megnyitja a
vendéglôt, ez azonban egyelôre még várat magára. Addig is tekintsük át a vendéglátóegység múltját! Ebben Fehér Tamás
helytörténész volt segítségünkre.
» Mióta létezik a Resti?
– Alapítása törvénybe volt iktatva, az
1869. évi 5-ös törvény foglalkozott ezzel,
amely a Magyar Nyugati Vasútépítés tárgyában lett kiadva. Ez tartalmazza a nyugati vasút engedélyokmányát, ennek az okmánynak az 5-ös paragrafusa magában
foglalja a következôket: „A kis-czelli elágazási állomás az utazó közönség szükségeinek megfelelôleg étkezésre berendezendô.” Törvény írta tehát elô, hogy itt,
Kiscellben az étkezésre is alkalmas létesít-

a kis-czelli vasútállomás épülete

ményt kell a vasútépítô cégnek létrehoznia. A nyugati vasútnak ez volt a legnagyobb állomása, mert itt ágazott kétfelé a
vonal: volt a Székesfehérvár–Szombathely–országhatár és ebbôl kiágazott
Kiscellben a gyôri vonal. Mindennap ment
két pár vonat, a fôvonalon közlekedô vonatoknak csatlakozása volt Cellben a Gyôr
felé induló vonatokhoz. Annak idején a
Szombathely–Székesfehérvár távolság 8–9
órát vett igénybe. Nemigen voltak étkezô
kocsik a vonaton, mellékhelyiségekkel
sem rendelkeztek, ezért itt az utasok leszálltak, és kb. fél órát várakoztak. Kiscell tehát
egy elágazási állomás volt, hosszabb idôt
töltöttek itt el az utasok, és a helyiek is szívesen látogatták ezt a vendéglátóegységet.
6

fehér tamás a régi dokumentumok között kutat

A vasúton utazók hozták-vitték a híreket
egyéb távközlési eszköz nem lévén, de még
kisebb-nagyobb üzletek is köttettek itt.
» Ez azt jelentette, hogy kellô jelentôséget tulajdonítottak ennek a létesítménynek…
– Valóban. A 19. században a vasútállomás
épülete volt az egyik legnagyobb épület a
templomon és a klastromon kívül. A resti
épületét emeletesnek építették, voltak az éttermekhez kapcsolódó kiszolgáló helyiségek
(söntés, konyha), az emeleten pedig a mindenkori resti bérlôjének a lakása. Pl. Németh
Andor édesapja is volt 1900 körül a resti bérlôje. Németh Andor ott fönn született, azért
került az emléktábla a vasúti váró falára. Az
emeletes résztôl jobbra-balra egy-egy földszintes rész volt, egyik volt az I-II. osztályú,
a másik pedig az alacsonyabb kategóriájú,
a III-IV. osztályú utasok részére. A két éttermen kívül pedig volt egy kerthelyiség is, ahol
nyaranta bálokat szoktak rendezni. Valószínû, ott lehetett, ahol most a gesztenyefák
vannak. A mostani resti söntés része még az
eredeti helyen van, de látni lehet, mennyire leszûkült az eredeti méretekhez képest.
» Nemcsak az utazóközönség, de a helyiek
is elôszeretettel használták a vendéglôt…
– Így igaz. Gyakran rendeztek itt táncvigalmakat, olvashatunk errôl az 1899-es KisCzell és Vidékében, részt vettek ezeken a
bálokon az akkori elôkelôségek, a város
elöljárói, köztiszteletben álló polgárai,
többek között Hollóssy Jusztinián apát is.
Jótékonysági bálokról lévén szó, igyekeztek minél nagyobb számban támogatni
ezeket a rendezvényeket. És mivel nagy
közkedveltségnek örvendett, csak rövid távra, 3-5 évre adták bérbe, és mindig szép
számban jelentkeztek pályázók.
Késôbb konkurenciája is akadt a Restinek,
a Hungária Szálló, melynek kapuit 1900 táján nyitották meg, az már egy újabb, elegánsabb hely volt, szívesebben mentek oda
az emberek szórakozni. Ez azonban már
egy újabb történet.
»LOSONCZ ANDREA

ADÓZÓK FIGYELMÉBE!
A 2009. évi adófizetési kötelezettség teljesítése
céljából az alábbi fontos információkat ajánljuk a
Tisztelt Adózóink figyelmébe:
Városunkban 2009. évre vonatkozóan a gépjármûadó mértéke nem változott. Február hónapban juttatjuk el az adózóknak az értesítést, melyben tájékoztatjuk a 2009. I. félévben fizetendô adó összegérôl, mellékelve a befizetéshez szükséges csekkeket is. A gépjármûadó mértéke 2009. évben
azon gépjármû esetében csökkent, mely kora
(gyártási év) szerint adómértéket váltott.
Azok az adózók, akik olyan gépjármûrôl kapnak
értesítést, amely már évek óta nincs a tulajdonukban, kérjük, az adócsoportot keressék fel.
Ugyancsak február végéig kapják meg a vállalkozók az iparûzési, valamint a vállalkozók kommunális adója bevallásához szükséges nyomtatványokat, továbbá az I. félévben esedékes adóról szóló befizetési lapokat. A bevallásokat 2009.
május 31-ig kell az adócsoporthoz eljuttatni.
A vállalkozók helyi adójának bevallásához szükséges nyomtatványok és a kitöltési útmutatók a város honlapján is megtekinthetôek és letölthetôek.
A gépjármûadó, a vállalkozók kommunális adója és az iparûzési adó esetében az I. félévi adó
befizetésének határideje: 2009. március 16-a.
2009. március hónapban kapják majd kézhez a talajterhelési díjról a bevallási nyomtatványt azok
a fogyasztók, akik 2008. év végéig még nem, illetve akik év közben kötöttek rá a közcsatornára.
A bevallási nyomtatványt a 2008. évi vízfogyasztás alapján kell kitölteni. A bevallást 2009. március 31-ig kell az adócsoporthoz visszajuttatni és
a kiszámított díjat befizetni.
VÁLTOZÁSOK A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS
A VÁLLALKOZÓK KOMMUNÁLIS ADÓJÁBAN,
VALAMINT AZ IPARÛZÉSI ADÓBAN 2009. ÉVTÔL:
2009. január 1-jétôl a magánszemélyek kommunális adójának mértéke
bármilyen elsô adótárgy után 3.000 Ft-ról 4.000
Ft-ra, második és további adótárgy után 2.000 Ftról 3.000 Ft-ra, zártkerti építmény után 2.500 Ftról 3.500 Ft-ra emelkedett.
Az adózókat 2009. március végéig határozatban
értesítjük az adófizetési kötelezettségrôl. A 2009.
I. félévi magánszemélyek kommunális adó befizetésének határideje az ezen határozatokban szereplô idôpont. Felhívjuk azon adózók figyelmét,
akik 2008. évben lakást, lakóházat, Ság hegyen
lévô zártkerti építményt vásároltak vagy eladtak,
– és bevallási kötelezettségüknek még nem tettek eleget – minél elôbb pótolják.
Az Önkormányzat képviselô-testülete novemberi ülésén hatályon kívül helyezte a helyi adó rendeletében lévô azon rendelkezést, amely mentesítette azokat a vállalkozókat az iparûzési adó alól,
akiknek az adóalapja nem érte el az 1,5 millió forintot. A vállalkozók kommunális adójának mértéke 2009. január 1-tôl 2.500 Ft/fôre emelkedett.
A 2009. évi adóelôleg már ezzel a mértékkel került megállapításra. Az adószámlák egyenlegérôl,
valamint a II. félévi adófizetési kötelezettségrôl
a vonatkozó jogszabályok és elôírások alapján ez
év augusztus 31-ig küldünk tájékoztatást.
Kérem a fenti tájékoztatóban foglaltak maradéktalan teljesítését.
Tisztelettel:
Baranyai Attiláné dr. jegyzô
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Kresznerics-díj a kulturális és oktatási
tevékenység elismeréseként
Celldömölk várossá nyilvánításának harmincadik évfordulója alkalmából két
nagyrabecsült polgárt, Nádasdy Lajost és
Németh Lajost az újonnan alapított
Kresznerics-díjjal tüntették ki. Jelen
írásunkban Németh Lajos életútját
mutatjuk be. Következô lapszámunkban
Nádasdy Lajost szólaltatjuk meg.
Amikor a beszélgetést leegyeztettük, ismét
nagy szükség volt a rábeszélô képességemre, hisz Németh Lajos bácsi nehezen nyilatkozik, szerény ember. Aztán mikor már
leülünk, akkor a régi beidegzôdéstôl
vezérelve az egykori pedáns magyar-német szakos tanár ül mellettem, aki felkészült, és tudja, mit akar. A kitüntetése kapcsán visszatekintéssel kezdjük, elmondja,
hogy kilencvenhárom éves, és október 12én lesz hetven éve, hogy celldömölki tanárnak mondhatja magát. Az emlékek
felidézésekor az elsô tanári eskü fontos momentumként maradt meg, hiszen szinte különleges módon egyhetes katona volt, mikor haza kellett kérezkednie az ünnepélyes
aktus miatt. Ez a kitüntetés és az egykori

németh lajos a kresznerics-díj átvételekor

eskü is csak abban erôsíti meg, hogy továbbra is azt tartsa fontosnak, amit Radnóti a Nem tudhatom címû gyönyörû versében leírt: „Nekem szülôhazám itt e lángoktól ölelt kis ország…” Számára minden

Iskolabálok szezonja
A Városi Általános Iskola alsósági tagiskolája
február 14-én rendezte meg hagyományos
Szülôi Munkaközösségi bálját az Alsósági
Sportcsarnokban. Az intézmény nyolc évfolyamának minden diákja kivette részét
a mûsoros szereplésbôl. A hosszú hetek felkészülésének gyümölcsét másfélórás zenés, táncos, szórakoztató, sokszínû program során mutatták be a gyerekek a bált
megelôzôen.

A Szent Benedek Katolikus Általános Iskola diákjainak szülei február 21-én gyûltek össze a
Szülôi Munkaközösségi bálra összeállított mûsor megtekintésére a mûvelôdési központban. A szórakoztató elôadások során az is-

kola alsó és felsô tagozatosaitól, valamint irodalmi színpadának tagjaitól is érdekes, sokrétû bemutatót láthatott a közönség. A rendezvény báli részének az iskola épülete adott
otthont.
A Városi Általános Iskola Szülôi Munkaközössége is február 21-én rendezte meg az intézmény hagyományos bálját. A mintegy
380 fellépô diák 22 különbözô mûfajú
elôadásban csillantotta meg tehetségét.
A zenés-táncos produkciók mellett az iskola báb, kötélugró és majorett csoportja is
képviseltette magát. A báli zenét a Koktél
Duó szolgáltatta, sztárvendégként pedig
Csocsesz lépett fel a rendezvényen.

le van írva ebben a versben. A diákévek
kapcsán szeretettel emlékezett tanáraira,
akik példát adtak magyarságból, tisztességbôl, szorgalomból, becsületbôl. Számára a
„haza megyünk” nem csak két szó volt és
maradt, hisz hazatért a Don-kanyarból, hazaszökött a hadifogságból is. A fogságból
való hazatérés legfôbb kiváltó oka volt,
hogy az ottani tanárok mentek az ottani iskolába tanítani. Németh Lajosnak haza
KELLETT jönnie, hisz már itthon is megkezdôdött a tanítás. Természetesen beszélünk
még a tanári munkáról, arról, hogy mehetett volna máshová dolgozni, szívesen
fogadták volna a szombathelyi fôiskolán is.
Németh Lajos bácsi itt maradt, mert itt nevelkedett, mert ide kötötte minden. Felemlegeti a sági iskola indításával kapcsolatos
munkát, a gyaloglásokat, a fárasztó többletmunkát, melyet mindig magas színvonalon látott el. József Attila versébôl idéz,
mint egyetlen vágya, ami még van. „Édes
hazám, fogadj szívedbe, hadd legyek hûséges fiad” – erre gondolt akkor is, mikor
a Kresznerics-díjat átvette.
»ROZMÁN LÁSZLÓ

IDÔSEK FARSANGJA
A Népjóléti Szolgálat mûködtetése alatt álló Mikes úti, Kossuth utcai és alsósági Idôsek Klubjának tagjai részére közös farsangi
mulatságot szerveztek február 17-én. A
klubtagok nem csupán jelen voltak a már
hagyományossá vált rendezvényen, hanem
aktív közremûködésükkel színesítették is
azt különféle mûsorszámokkal. A jelmezes
felvonulás után volt, aki táncverseny keretében mutatta meg tehetségét, az ô produkcióikat zsûri is értékelte. Az össztáncot
követôen kezdetét vette a zenés, táncos,
falatozós, beszélgetôs együttlét, ahol minden jelenlevô jól érezte magát.
Az Izsákfai Részönkormányzat és a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár
farsangi teadélutánt szervezett a városrész
nyugdíjasai, idôsei számára. A február 20án zajlott összejövetel kezdetén Farkas Zoltán részönkormányzat-vezetô köszöntötte
a megjelenteket, és ismertette az elmúlt
év izsákfai történéseit. A jó hangulatú zenés, szórakoztató találkozón pogácsa és
farsangi fánk várta a résztvevôket, a kellemes idôtöltéshez elengedhetetlen muzsikát pedig Radányi Károly szolgáltatta.
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Celldömölki zeneiskolások sikere Budapesten
A régi zenének nagy hagyományai vannak
az Ádám Jenô Zeneiskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény életében. Minden
évben szép sikerek születnek az iskola tanulóinak és pedagógusainak köszönhetôen különbözô fesztiválokon, versenyeken
és meghívásos rendezvényeken. Legutóbb
február 7-én a Budai Vigadóban tartották
meg a Reneszánsz Kavalkádok gálamûsorát, ahol 23 fellépôbôl 10 Vas megyébôl érkezett. Köztük volt az Ádám Jenô Zeneiskola Reneszánsz Furulya Együttese is, akik jelenlegi felállásban másfél éve muzsikálnak

együtt. Bejczi Károly igazgatót nagy büszkeséggel tölti el az együttes szép sikere. Elmondta még, hogy jelenleg már zajlanak
a szokásos évi szaktantárgyi versenyek. Az
elsô eredmény: a szolfézs verseny keretében Szabó Gabriella arany minôsítést kapott.
Felkészítô tanára Radányi Károly volt.
A Reneszánsz Furulya Együttes tagjai a
fotón balról jobbra: Csejtei Flóra, Tanai Patrícia, Kovács Kinga, Szalai Bettina, Leitner
Veronika. Felkészítôk: Bicsérdi Kinga és
Csejtei Flóra.
»TAKÁCS M. TÜNDE

Mûvészeti alkotások Merseváton
2009. január 28-án Merseváton a polgármesteri hivatalban tartottak kiállításmegnyitót Szilágyi Mária és Móritz Sándor alkotásaiból. A helyi kezdeményezésû eseményt Pálné Horváth Mária, a KMKK igazgatója nyitotta meg. Röviden ismertette a
két mûvész pályáját, majd a kiállított mûalkotásokról szólt. A celldömölki születésû Móritz Sándornak fôként a nagybányai
hagyományokat követô olajfestményei
láthatók, míg Szilágyi Mária fehér és színes kerámiái egyaránt a kiállítás részét képezik. Míg Móritz Sándor a Kemenesalja
szülötte, Szilágyi Mária alkotásai révén,
mintegy véletlenül látogatott ide, és

ÉVFORDULÓT ÜNNEPELTEK

2008. január közepén ünnepelte
megalakulásának elsô évfordulóját a Kemenesmihályfai Nyugdíjas Klub. Mint
azt a klubvezetô Kis Idától és Vikmon
Lászlónétól megtudtuk, hetente tartanak összejöveteleket, de kirándulásokat is szerveznek. Jó alkalom ez az idôsek számára, hogy kimozduljanak otthonról, találkozzanak egymással, és erôsítse a közösséget. A kirándulások
gyakran kulturális rendezvényekhez
kapcsolódnak. Felvették a kapcsolatot
az iskolával, ahová különbözô ünnepek
alkalmával meghívják ôket. Tagságuk
jelenleg 20 fô körül mozog, legidôsebb
tagjuk 86 éves.

8

annyira megszerette a tájat, hogy 1979ben kiállítással tisztelgett a várossá avatás
elôtt. Halála után alkotásai nagy részét a
városra hagyományozta.
Csillag Albert, Mersevát polgármestere elmondta, hogy miután felújították a hivatalt,
szerettek volna néhány mûalkotást vásárolni, de arra már nem jutott pénzük. Falusiné
Magyar Csilla vette fel a kapcsolatot a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtárral, hogy néhány alkotást kiállítási lehetôséggel rendelkezésükre bocsássanak. A kiállításmegnyitón a merseváti énekkar szerepelt
vasi és bakonyi népdalcsokorral.
»LA

Kiállítás a Vulkán fürdôn
Február 10-én nyílt az
idei év elsô kiállítása a
Vulkán fürdô konferenciatermében. Bincze Gyula jánosházi festô alkotásairól a kiállítást megnyitó Dittmann Zoltán így
vall: az alkotó „festészetének alapeleme a szín,
mellyel értékek létrehozására törekszik. Célja a
humanizmus felmutatása, s megejtôen szép színei ehhez szolgálnak eszközül. Tájait a csendes és
belefeledkezô szemlélôdés jellemzi. Képein nincs
cselekmény, személy is
alig és történet sem. Csak
színek vannak, vízpart, kanyargó kis utcák,
föld és gomolygó felhôk. Színei érzelmeket, emléket, magányt, örömöt és rácsodálkozást fejeznek ki – mindazt, ami egy
festô lelkében megtörténik. Alkotásai lí-

bincze gyula festô és dittmann zoltán

raiak, és az emberhez oly közelálló örök témákhoz kötôdnek, mint a táj, a természet,
ház és otthon.”
A kiállítás március 10-ig látogatható.
»LA
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» PROGRAMAJÁNLÓ
2009. március 6., 10.00 és 14.00 óra
Gyermekszínház bérletes elôadás
Zalatnay Edit: Az aranypénzt tojó tyúk
– zenés játék magyar népmesék
alapján a Soltis Lajos Színház elôadásában.
2009. március 7., 18.00 Korda György
és Balázs Klári zenés nônapi mûsora. Belépôjegy: 1.200 Ft.
2009. március 15., 16.00 Városi
megemlékezés az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc tiszteletére. Ünnepi beszédet mond: Fehér
László polgármester. Helyszín: a polgármesteri hivatal elôtti tér.

FARSANGI
HANGULATBAN
A 11-es Hagyományôrzô Huszár Bandérium hatodik alkalommal megrendezett
huszár és lovas báljának ezúttal Celldömölk adott otthont. Az érdeklôdôk a Vasvirág Hotelben szórakozhattak február 14én este. Mint azt Major Albert, az egyesület vezetôje elmondta, városunkban támogatásra talált azon ötlete, miszerint
lovardát és huszártábort mûködtetne a
Sándor-majorban. Emellett tervei közt
szerepel a lovaglás megtanításának beépítése az iskolai testnevelés keretébe. A huszár- és lovasbál pedig az együttgondolkodásra és kapcsolatépítésre egyaránt lehetôséget nyújthat. A hagyományteremtô szándékkal létrejött bálon a talpalávalót
a Koktél Duó szolgáltatta, a rendezvényt
az éjszaka folyamán tombolasorsolás színesítette. A bál ideje alatt festménykiállítás is várta a résztvevôket azon alkotásokból, melyeket a huszáregyesület javára ajánlottak fel.

» MÛVELÔDÉS

Vidám színházi est a
mûvelôdési központban
A felnôtt színházbérlet-sorozat ezévi elsô,
az évad második elôadását február 15-én
tekinthette meg a nagyérdemû a mûvelôdési központ színháztermében. A Celldömölkön most elsô ízben játszó Kalocsai
Színház mûvészei Rideg Sándor örökbecsû
mûvét, a mindenki által jól ismert és
kedvelt Indul a bakterház-at mutatták be
a teltházas közönségnek. A nézôk két
felvonásban tekinthették meg az égetni valóan rossz kölyök Regôs Bendegúz, a bakter, a Büdös banya, a lókupec és a patás
humorban bôvelkedô históriáját. Az évtizedek múltán is megunhatatlan történet
színpadi adaptációja nagy sikert aratott a
celli színházbarátok körében. A falusi komédia vidám bonyodalmait, ízes humorát
és emlékezetes jeleneteit vastapssal értékelte a közönség.
»REINER ANITA

Versmondó verseny
óvodásoknak
A Celldömölki Városi Általános Iskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat,
megôrizve az elôdök jó hagyományát,
idén is megrendezte a Gazdag Erzsi
szavalóversenyt a környék nagycsoportos
óvodásai számára február 11-én. A Fedezzük fel együtt, miben rejlik Gazdag Erzsi
gazdagsága mottóval nyolcadik alkalommal meghirdetett versengésre 48 jól felkészült óvodás érkezett. A lurkók a Városi Óvoda Vörösmarty úti, Koptik úti, és alsósági tagóvodájából, a merseváti óvodából, valamint a celli Hajnalcsillag Óvodából
képviseltették magukat.
Az elôadott szívmelengetô gyermekversek
meghallgatása után a zsûri a következô
eredményeket hozta:
I. helyezettek: Gelesits Luca, Pál Kata,
Pék Zalán.
II.helyezettek: Jakab Flóra, Pápai Alexandra, Radányi Gréta.
III.helyezettek: Keresztes Benedek, Szele
Zsolt, Varga Friderika.
Különdíjasok: Hajba Sára, Vargyai Liza.
Az eredményhirdetés után a Tücsök Bábcsoport mûsorát tekinthették meg a részt-

a versmondó verseny egyik résztvevôje

vevôk, akik közül senki nem távozott üres
kézzel, hiszen a szervezôk – Hegedûs Csabáné és Lampértné Horváth Veronika pedagógusok – emléklappal és ajándékkal
kedveskedtek nekik.
»RA
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Az óvodák
története
Celldömölk Város közoktatásának egyik
legmeghatározóbb eleme a 3–6 éves korosztály nevelését ellátó óvoda intézménye. Talán a legtöbb változás az elmúlt évtizedekben ezen a területen volt tapasztalható. Ma egy egységes óvoda mûködik városunkban három telephelyen és 6
kistérségi település intézményfenntartó
társulásában. Celldömölk várossá avatásának évében, 1979-ben hét óvoda és egy
tagóvoda látta el a gyermekek nevelését
és fejlesztését. Nagyon sok kiváló pedagógus, óvónô és dajka foglalkozott és foglalkozik ma is a gyermekekkel. A teljesség igénye nélkül szeretnénk bemutatni
néhány fontosabb mozzanatát az óvodai
helyzet alakulásának a kezdetektôl napjainkig.
Alsósági Óvoda
Celldömölk város legrégebbi óvodáját 1925ben az egyház alapította. A sok változást
megért intézményt 1948-ban államosították, mely után is két csoportban folytatódott
a munka, de egészen más szellemiségben,
mint azelôtt. Eleinte három óvónô volt, 1977.
szeptember 1-tôl az óvónôk és dajkák száma emelkedett. Az óvoda életében az
1986-os év hozott gyökeres változást, mert
a gyermeklétszám rohamos emelkedése indokolttá tette, hogy a városrészen egy csoportos bôvítés történjen. Az alsósági városrészen 2 óvoda mûködött 1995-ig, melyek
összevonása szükségessé vált. Így jött létre a Sági úti és Kôtörô utcai óvoda integrálásával az Alsósági Óvoda. Nem történt változás a csoportbontásokat illetôen, ezután
is osztott kis-, középsô, nagy- és vegyes csoport mûködött. Az intézmény (Sági úti) 1986.
szeptember 1-tôl-már nem rendelkezett saját konyhával, a gyerekeket a volt Berzsenyi Lénárd Általános Iskolából látták el. 1996ban irodát és öltözôhelyiséget is kialakítottak, majd 1997-ben elkezdôdött az udvar teljes átalakítása. Ugyanebben az évben ôsszel
megtörtént az új ivóvíz- és csatornarendszer
kiépítése. Pályázati úton elnyert támogatás
2000-ben tette lehetôvé egy évkönyv megjelentetését és az eszközállomány bôvítését.
2002. szeptember 1-tôl az Izsákfai és Kôtörô úti Óvodák megszûntek. Az Alsósági
Óvodában nyertek elhelyezést a 4. csoportban a gyerekek és a felnôttek.
Koptik úti Óvoda
Az 1945 utáni években egyre több családanya vállalt munkát, ezért jogos igényként
merült fel az óvodaépítés gondolata a
10

óvodai csoprt 1962-bôl

nagyközség vezetôi részérôl. 1949. május 1jén nyitotta meg kapuit a gyermekek elôtt
az intézmény 25 férôhellyel. 1950-ben a
Koptik utca nevét Lenin útra változtatták. Közben az óvoda iránti bizalom egyre nôtt, így
1954-ben és 1960-ban új csoportszobákat
kellett kialakítani. 1966-tól a középiskolai
diákotthon kölcsönkapott épületében beindították a 4. csoportot. 1970-ben még egy
épületrész átadásával az 5. csoport is megkezdte mûködését. Egy óvodai csoport a volt
Eötvös Iskola épületében is mûködött. A kezdeti gyermeklétszám megnégyszerezôdött.
1971-ben KÖJÁL-határozat alapján konyhabôvítést hajtottak végre. A fûtést folyamatosan korszerûsítették, majd 1977-ben a teljes világítási rendszert felújították s a csoportszobák új bútorzattal gazdagodtak.
1975-ig az óvoda Celldömölk Járás legnagyobb és legkorszerûbb óvodája volt, egyben a járás óvodai életének központja. A személyi ellátottság a kezdetektôl kielégítô volt.
1980. január elsején a Kolozsvári úti, Baross
úti óvodát a Lenin úti Óvodához integrálták.
Feltétlenül korszerûsítésre volt szükség. Az
1982/83-as nevelési évet már felújított, korszerû óvodában kezdték meg a gyerekek.
1982 szeptemberében a Kolozsvári utcai
Óvoda megszûnt, a gyerekek a Lenin utcaiban kaptak helyet, 1987-ben csoportleépítés történt, a régi épületrészben, a József Attila utcában megszüntették a két csoportot,
mely szakember elbocsátásokkal is járt. A
rendszerváltás után 1991-ben az óvoda
visszakapta eredeti nevét. 1992-ben megalapították a keresztyén óvodát, (volt Baross úti)
így a Kinizsi lakótelepen élô szülôk az óvoda közelsége miatt inkább oda íratták gyermekeiket.
Szalóky Sándor utcai Óvoda
A pavilon-rendszerû, korszerû óvoda 1975ben egy új lakótelepen, a Mikes Kelemen
utcában épült fel. A száz személyes intézmény átadása igen jelentôs esemény volt
az akkori nagyközség életében. A város üze-

mei nagyon sok társadalmi munkát ajánlottak fel. Az óvoda a Kodály és Mikes lakótelepek 3–6 éveseit fogadta 4 osztott csoportban. 1979-ben beindult a Vörösmarty úti
Óvoda, ugyanebben az évben a Mikes úti
Óvodához integrálták a Sági úti, a Kôtörô úti
és az Izsákfai Óvodát. Szakmai irányítása a
Szalóky utcai Óvoda vezetéséhez került.
Az óvoda 2004-ben zárta be kapuit az
óvodáskorú gyermekek elôtt. Helyébe gondozóházat alakítottak ki.
Vörösmarty úti Óvoda
Ünnepélyes keretek között 1979. november 6-án került sor a Vörösmarty úti
Napköziotthonos Óvoda átadására. A hatcsoportos korszerû intézmény berendezése és felszereltsége már teljesen megfelelt
a kor követelményeinek, a gyermekek és
pedagógusaik teljes kényelmét szolgálta. A
szülôk és az intézmény dolgozói is kivették
részüket az átadás elôtti munkálatokban.
1987-ben, a szomszédos bölcsôdében beindították az óvoda 7. csoportját, mely a gyermeklétszám fokozatos csökkenése miatt
csak rövid ideig mûködött. A felszabadult két
óvónôi bérbôl logopédus alkalmazását finanszírozta az óvoda vezetése. A gyermeklétszám eléggé változatosan alakult, hol nôtt,
hol csökkent. Ez csoport megszûnéséhez
majd újbóli indításához vezetett. Bár az óvoda jelenleg a Városi Óvoda része, az oktatási törvény és módosításai megteremtették a lehetôséget a szakmai önállóság minél szélesebb körû alkalmazására.
A gyermeklétszám 1996 és 2003 között
gyakran változott, végül is 2003-ra annyira visszaesett a létszám, hogy az óvodákat
össze kellett vonni. 2005. augusztus 1-jétôl
Celldömölk Város Önkormányzata összevonta az óvodákat, s így jött létre a 15 csoportos Városi Óvoda egy központi és két tagóvodával. (A cikk elkészítésében közremûködtek: Véghné Gyürüssy Katalin, Gasztonyiné Fódi Zita és Somogyi Dezsôné.)
»TAKÁCS M. TÜNDE
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Elégedett-e a közbiztonsággal?

»kérdez: reiner anita

»fotó: major tamás

Jancsó
Zoltánné

Általában véve nem érzem
rossznak a közbiztonságot. Bár
a rendôrök intenzívebben jelen
lehetnének, például járôrözéssel és esetleg az állományukat
is bôvíthetnék a nagyobb védelem érdekében. Az emberek viszont saját maguk is részesei
kell, hogy legyenek saját biztonságuk megteremtésének és
az esetleges bûnözések elkerülésének. Veszprémben lakom,
eddig viszonylag nyugodt városnak számított, most azonban
sokunkat megdöbbentett a közelmúlt szörnyû gyilkossága,
remélem, több hasonló nem
fordul elô.

Bartáné
Pajor Tímea

Elfogadhatónak tartom a közbiztonságot városunkban. A jelenlegi gazdasági helyzetben
legfeljebb a betörésektôl kell
tartanunk, ugyanis a munkanélküliség és szegénység sajnos
sokakat rablásra kényszerít.
A nagyobb települések esetében több veszélyrôl és megtörtént kellemetlen esetrôl lehet
hallani. Talán azokhoz viszonyítva jobb helyzetben vagyunk a
közbiztonság tekintetében.
A közlekedés biztonságával viszont nem vagyok megelégedve, gyakran tapasztalom,
hogy a rendôrök sem mutatnak
jó példát.

» Egészségügyi SZOLGÁLAT
2009. MÁRCIUS KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
01. vasárnap
02. hétfô
03. kedd
04. szerda
05. csütörtök
06. péntek
07. szombat
08. vasárnap
09. hétfô
10. kedd
11. szerda
12. csütörtök
13. péntek
14. szombat
15. vasárnap
16. hétfô
17. kedd
18. szerda
19. csütörtök
20. péntek
21. szombat
22. vasárnap
23. hétfô
24. kedd
25. szerda
26. csütörtök
27. péntek
28. szombat 16h-tól
29. vasárnap
30. hétfô
31. kedd

Dr. Kovács Zoltán
Dr. Nagy János
Dr. Palatka János
Dr. Gájer Tatjána
Dr. Kassas M. Khaled
Dr. Schrott Olga
Dr. Márton Katalin
Dr. Kassas M. Khaled
Dr. Gájer Tatjána
Dr. Palatka János
Dr. Nagy Ildikó
Dr. Kassas M. Khaled
Dr. Kiss Imre
Dr. Márton Katalin
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Gájer Tatjána
Dr. Kassas M. Khaled
Dr. Kovács Larisza
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Nagy Ildikó
Dr. Gájer Tatjána
Dr. Kassas M. Khaled
Dr. Mesterházy Gábor
Dr. Mesterházy Zsuzsanna
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Nagy Ildikó
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Schrott Olga
Dr. Mesterházy Gábor
Dr. Gájer Tatjána
Dr. Kovács Zoltán

Kovács Zoltánné
Horváth Katalin
Pajor Erika
Kovács Zoltánné
Horváth Katalin
Vida Leventéné
Kovács Zoltánné
Horváth Katalin
Pajor Erika
Kovács Zoltánné
Horváth Katalin
Vida Leventéné
Kovács Zoltánné
Horváth Katalin
Pajor Erika
Kovács Zoltánné
Horváth Katalin
Vida Leventéné
Kovács Zoltánné
Horváth Katalin
Pajor Erika
Kovács Zoltánné
Horváth Katalin
Vida Leventéné
Kovács Zoltánné
Horváth Katalin
Pajor Erika
Kovács Zoltánné
Horváth Katalin
Vida Leventéné
Kovács Zoltánné

Molnárné
Horváth Zsanett

A városközpontban lehet, hogy
jó a közbiztonság, de a mi lakóhelyünkrôl, a kertvárosi
részrôl ugyanez nem mondható el. Mostanában nagyon sok
betöréses lopás történik felénk. Szerintem jobban oda
kellene figyelni erre a területre is, és több rendôrre lenne
szükség a minél hatékonyabb
közbiztonság megteremtése
érdekében. Igaz, zárunk, lakatolunk mindent, de így sem
tudjuk kivédeni a rossz szándékúakat. A válság kapcsán
pedig a pénzszerzés érdekében sajnos még több betörés,
lopás várható.

Kôpájer
Anikó

Megfelelônek érzem a közbiztonságot, szerencsére semmiféle kellemetlenség nem ért
még annak hiánya miatt.
A rendôrök figyelô és ellenôrzô munkáját is elegendônek
gondolom a közbiztonság terén. Ha az országos médiák híradásaiból indulunk ki, akkor
persze lehetne megbízhatóbb
is a közbiztonság, hiszen sajnos
nagyon sok szörnyûséget hallani nap mint nap. Celldömölk
esetében pedig azt tartom,
hogy soha ne legyen ennél
rosszabb a helyzet, maradjon
továbbra is ilyen csendes, nyugodt, békés kisváros.

»ANYAKÖNYVI HÍREK
Celldömölk
Születés: Vizi Krisztián és Káldi Ágota fia: Soma, Fehér Ottó és
Horváth Ibolya fia: Bálint, Faragó Róbert és Benkô Mónika leánya: Fruzsina.
Halálozás: Meiszterics György, Györkös Péter Pál, Szabó Károly,
Hársi Béláné sz. Hoffmann Olga, Deé István, Román Jenôné sz.
Szabó Gizella, Vida Lajos, Molnár Jánosné sz. Tôke Anna,
Törkenczi Sándorné sz. Treiber Mária, Farkas István, Erdélyi Ferencné sz. Tóth Ilona, Teket Sándor, Major Ilona, Nagy Antalné sz. Nagy Anna.
Boba
Halálozás: László Dénesné sz. Szabó Ida.
Kemenesmihályfa
Halálozás: Ôsze Zoltánné sz. Sebestyén Etel Ida.
Pápoc
Halálozás: Princes Imre.
Mersevát
Halálozás: Páli Imréné sz. Faller Erzsébet.
Nagysimonyi
Halálozás: Somogyi Józsefné sz. Kovács Teréz.
Jánosháza
Születés: Szernyi Róbert Zoltán és Iker Mária leánya: Kiara.
Vönöck
Születés: Mihátsy Ervin és Bak Krisztina leánya: Lara.
Halálozás: Brányi László.
Nagysimonyi
Születés: Persinaru-Boros Sebastian és Boros Katalin fia: Benjámin Teofil.
Kemenessömjén
Születés: Szalai Sándor és Kemendi Zsuzsanna fia: Áron.
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Legyen szép a tavasz is!
Annak ellenére, hogy az idôjárás éppen zordabb arcát mutatja (10 cm hó borítja a tájat a Ság hegyig), nagy valószínûséggel a
tervezett menetrend szerint március 7-én
elindulhat a tavaszi hadjárat az NB III. Bakony csoport pontvadászatában. A téli
felkészülésrôl Balhási István, a labdarúgó
csapat vezetôedzôje nyújtott értékelést:
– Alapjaiban sikerült azt a munkát elvégezni, amit elterveztünk. Az idôjárás ugyan nem
volt túl kegyes hozzánk, de a mûfüves pálya megléte sokat segített az edzések lebonyolításában. Komolyabb sérülés miatt
senkinek sem kellett kihagynia a felkészülést és az edzômeccseket. Ezeken a mérkôzéseken természetesen nem feltétlenül a
gyôzelem megszerzése volt a cél, hanem
az, hogy a csapatszerkezet kialakuljon és
taktikai elemeket begyakoroljunk. Így eddig mindenki szóhoz jutott a találkozókon,
most, hogy beértünk a felkészülés finisébe,
egyre inkább azok fognak szerepelni, akik
a kezdôt alkotják majd a rajtkor. Számszerûsítve az eredményeinket, kikaptunk egy
góllal a Tapolcától, három góllal Pápán az
NB II-es Pápától. Legutóbbi meccsünkön Zalaegerszegen a szintén NB II-es ZTE II-tôl kaptunk ki egy kemény meccsen kettô nullra.
Persze voltak gyôztes meccseink is, egyaránt
két góllal vertük a Jánosházát és az AjkaPadragkutat. Február 20-án zárult az átigazolási idôszak, a már ismert távozókon (Kocsis Tamás, Pungor Norbert és Fehér Károly)
túl maradt mindenki a csapatnál. Ez volt önmagában a legfontosabb tennivalónk e téren. Az eltávozott játékosok helyére sikerült jó képességû focistákat igazolnunk.
A legnagyobb név, ha úgy tetszik, az 1984es születésû Lakatos Attila neve, aki másfél évig már volt tagja az akkor még egy osztállyal feljebb játszó csapatnak. Távozását
követôen egy évig Ajkán focizott a másodosztályban, majd a legutóbbi félévet a rivális Lipóton játszotta. Annak ellenére,
hogy inkább védô vagy védekezô középpályás szerepben játszik, az ô találatával
nyert a Lipót Szombathelyen a Haladás II.
ellen az ôsszel. Rajta és a korábban bemutatott szintén rutinos, már magasabb osztályban is helytálló Kalcsó Gáboron kívül két
fiatal csatár érkezett, részben vissza az
együtteshez. A visszatérô Kovács Krisztián,
aki itt nevelkedett Cellben és a Kemenesaljától igazoltuk. A másik fiatal tehetséges
játékos Pajak Ádám a Veszprém megyei II.
osztályban Nyárádon volt a gólfelelôs. Kíváncsi vagyok, és bízom benne, hogy
mindketten megállják a helyüket majd itt,
a magasabb osztályban is.
Az edzôi szavak után némiképp emlékeztetôül elemezzük néhány gondolattal az
elôttünk álló szezont. A CVSE szereplése
12

az utánpótlás csapat edzés közben

mind a felnôtt, mind az utánpótlás-csapatok tekintetében nem várt sikeres szereplést hozott az ôsszel. A felnôtt csapat a negyedik helyen telelt, és ha az ôszi utolsó
fordulókban még kitartott volna a játékosok koncentrációja, bizony meg lehetett
volna a dobogó valamelyik foka is. Így is,
– messze nem pejoratívan használva a kifejezést – a legjobb amatôr együttes lett
a csoportban, mert az elôttünk álló Veszprém, Hévíz és Lipót együttese kiemelkedik
lehetôségeiket tekintve a mezônybôl. A télen ezek az együttesek tovább erôsödtek,
rengeteg edzômeccset játszottak és nem
titkolt célja egyik csapatnak sem, hogy a
következô szezont akár egy osztállyal feljebb kezdje meg. A Cellnek ebben a szezonban természetesen nem kell egy esetleges kiesési veszély miatt idegeskednie,
nem célja a feljutás sem, ugyanakkor
egyet nem tehet meg: szürke középcsapattá válni. Arra , hogy ez nem következik be,
garancia a szakosztályvezetés és a játékosok eddig megismert, megszeretett gyôzni akaró mentalitása. Ezt a szezont ennek
a csapatnak arra kell felhasználnia, hogy

meggyôzze a nézôket, a szponzorokat arról, hogy Celldömölkön létjogosultsága
van a minôségi labdarúgásnak, a minôségi utánpótlásképzésnek (az U19 második,
az U16 hatodik, az U13 megyei elsô helyen
áll). Egy jó start mindenesetre fontos lenne, hiszen az elsô négy meccsen rögtön találkozunk hazai pályán az elsô helyezett
Veszprémmel, a nyakunkon lihegô ötödik
Sárvárral, és idegenben a harmadik helyezett Lipóttal, nem rangadónak számítva a
rapszodikusan szereplô badacsonytomaji
mérkôzést. Ebbôl a körbôl emelt fejjel kijönni nem kis eredmény lesz. De ki kell jönni a szurkolóknak is rögtön az elsô meccsre is, megnézni azt a Veszprémet, amelyik
ôsszel nem kapott ki egyszer sem, a legtöbb gólt rúgta, 41-et, és a legkevesebbet
kapta, 9-et. Itt focizik a csoport gólkirályi
címén osztozó Marosvölgyi Tamás 18 góllal (hasonló a teljesítménye a sárvári
Koronczai Rolandnak). No, száz szónak is
egy a vége, jó kis meccsekre van kilátás,
találkozzunk a nézôtéren!
Hajrá CVSE!
»DOTTO

NB III. WINNER SPORT BAKONY CSOPORT 2008–2009. TAVASZI MENETREND
Celldömölk – Veszprém
Badacsonytomaj – Celldömölk
Celldömölk – Sárvár
Lipót – Celldömölk
Celldömölk – Ajka-Padragkút
Csesztreg – Celldömölk
Celldömölk – Vép
Sopron – Celldömölk
Celldömölk – Bük
Hévíz – Celldömölk
Celldömölk – Tapolca
Mosonmagyaróvár – Celldömölk
Celldömölk – Haladás II.
Répcelak – Celldömölk
Celldömölk – Csorna

március 07.
március 14.
március 21.
március 29.
április 04.
május 20.
április 18.
április 25.
május 02.
május 09.
május 16.
május 23.
május 30.
június 07.
június 14.

szombat 14.00
szombat 14.00
szombat 15.00
vasárnap 15.00
szombat 15.00
szerda 17.00
szombat 16.00
szombat18.00
szombat 16.00
szombat 16.00
szombat 17.00
szombat 17.00
szombat 17.00
vasárnap 17.00
vasárnap 17.00
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» SPORT

Évadzáró a VulkánSport Egyesületnél
Ünnepélyes keretek között mondott köszönetet támogatóinak a VulkánSport
Egyesület nevében február 6-án a polgármesteri hivatal nagytermében Bálint István elnök és Barna István, az egyesület
képviselôje.
» Ismét sikeres évet zárt a sportegyesület. Milyen programok színesítették az eltelt idôszakot?
Bálint István: Tavaly – hosszú évek kihagyása után – az önkormányzat kezdeményezésére megrendeztük a Kispályás Városi
Labdarúgó-bajnokságot, mely áprilistól októberig tartott. Ezen hét csapat vett részt. Júniusban ötödik alkalommal tartottuk meg a
Vulkán Futball Fesztivált, majd júliusban a
Strandfoci Fesztivált, immár harmadik alkalommal. Decemberben a IV. Mikulás Kupára, majd a XX. Szilveszter Kupára került sor.

» Milyen tapasztalatokkal záródtak a
rendezvények?
Barna István: Nagy örömünkre szolgál,
hogy évrôl évre több csapat nevez a versenyeinkre. A csapatok egyre messzebbrôl érkeznek, ez fôleg a Vulkán Futball Fesztiválra érvényes. Ez is mutatja, hogy hírnevünk túlnôtt a megye határain.
» Voltak-e feltûnô változások?
Barna István: Igen. Több felnôtt, nôi és öregfiúk csapat jelentkezett. Sajnáljuk azonban,
hogy a 18 év alatti kategóriákban szinte
nincs is jelentkezô.
» Milyen terveket tûztek ki maguknak a
2009-es évadra?
Bálint István: Szeretnénk megtartani a már
jól ismert rendezvényeinket. El szeretnénk
érni, hogy a városi bajnokság átkerüljön
mûfüves pályára. Úgy gondoljuk, így még
több csapat jelentkezne. Ehhez ki kellene

Új vezetôség a CVSE élén
Rendkívüli küldött közgyûlést tartottak a
városi sportegyesületnél február 20-án. Két
lényegi napirend volt: az egyikben az egyesület Alapszabályának vezetôi struktúrát
érintô részének módosítására, a másikban a
már új rendszer szerinti tisztségviselôk megválasztására került sor. A küldöttközgyûlés
mintegy 80%-os részvételi arányban megjelent küldöttei számára a levezetô elnök, dr.
Smidéliusz Sándor feszes munkatempót diktált. Tájékoztatta a jelenlévôket, hogy az egyesület társadalmi elnöki posztját 1998 óta betöltô Horváth József írásban benyújtotta lemondását e megbízatásáról. Az ügyvezetô elnök, Zsámboki Zoltán e további szerepvállalását
pedig egy tavaly életbe lépett törvény lehetetleníti el. Ez a törvény a közpénzekbôl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló jogszabály nem teszi lehetôvé azt, hogy egy döntéshozói helyzetben lévô személy, egy általa támogatásban részesített szervezetnél
vezetôi tisztséget töltsön be. Zsámboki Zoltán az összeférhetetlenséget úgy oldotta fel,
hogy lemondott az egyesület ügyvezetô elnöki pozíciójáról, megôrizve önkormányzati
képviselôi mandátumát. Kihasználva az így
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»Kemenesalja
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
megjelenik kéthetente

keletkezett vezetési vákuumot, a levezetô elnök javaslatot tett az elôkészítô csoport nevében a vezetôi struktúra egyszerûsítésére.
Az új modellben megszûnik az egyesület kettôs irányítása, az elnök nagyobb mozgásteret kap, de nagyobb felelôsséget is visel. A
közgyûlés egyhangúlag elfogadta a szervezeti változtatást, majd egyenként megszavazta az új tisztségviselôket. E szerint a Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület elnöke Balázs Béla, elnökhelyettese pedig Balogh
Zsolt lett. 12 fôs elnökség segíti, ellenôrzi
munkájukat tagjai: dr. Pörneczi Károly (aki
egyben a számvizsgáló is), dr. Smidéliusz Sándor, Baranyai Attila, Boros Gyula, Kazári József, Sipos Tibor, Barna István, Fehér László,
Söptei Józsefné, Zsámboki Zoltán, Esztergályos Jenô és Dummel Ottó. Az új tisztségviselôk emelkedtek ezután szólásra egy-egy rövid székfoglaló megtartásaként. Balázs Béla
mindenekelôtt megköszönte a bizalmat,
mely e pozícióba emelte, 35 éve sportol az
egyesületnél (asztalitenisz), legfontosabb
feladatának azt tartja, hogy ebben a romló
gazdasági helyzetben megôrizzék az egyesület közvetlen és közvetett szakosztályaiban

alakítani a megfelelô pálya-, és kapuméreteket. Talán kérésünk hamarosan meghallgatásra talál. Eddig a Városi Általános
Iskola betonpályáján tartottuk a mérkôzéseket, köszönet érte, de ez fizikailag nagyon megerôltetô volt a játékosok számára.
» Úgy tudom, a VulkánSport Egyesület
mellett létrehoztak egy másik egyesület
is…
Barna István: Így van. A VulkánSport Egyesület mellett létrehoztuk a VulkánFesztivál
Egyesületet is, mely lényegében a nyári futball fesztivál szervezéséért felelôs kizárólag. Ennek a szervezetnek Venczellák András az elnöke. Van két honlapunk, ahol
mindezekrôl tájékozódni lehet:
www.vulcanfestival.hu és www. vulcanfestival.
hu/vulcan/vse/index.php
»TAKÁCS M. TÜNDE

folyó munka minôségét, a szereplések színvonalát. Anyagi okok miatt ne kelljen egyetlen szakosztálynak se megszûnnie, vagy
alacsonyabb osztályban indulnia. Erre fûzte
gondolatait tovább Balogh Zsolt, aki azt kérte, hogy a CVSE nevében ezentúl a V betû ne
csak a várost és a vasutat jelentse, hanem legyen ez az egyesület a vállalkozók csapata
is. Nem lehet arra várni, hogy valakik egyedül vigyék a terheket, mindenkit szívesen és
szeretettel várnak a legkisebb szponzortól a
legnagyobbakig. Ezután Fehér László köszöntötte az új vezetôséget és köszönte
meg az eddigi vezetôségnek a munkáját.
Hangsúlyozta, hogy annak ellenére, hogy az
önkormányzat is nehéz helyzetben van,
nem hagyja magára az egyesületet, a csökkenô támogatás mellett igyekszik olyan beruházásokat végrehajtani, a fenntartásban racionalizálásokat eszközölni, amik csökkenthetik az egyesület mûködési költségeit. Példaként említette, hogy az idei nyáron már
nem hálózati vízzel történik a pályák öntözése, hanem az egyesület saját kútjából. Zárszóként Zsámboki Zoltán emelkedett szólásra, megtiszteltetésként élte meg azt a lehetôséget, hogy több mint hat évig irányíthatta az egyesület életét, felajánlotta további
segítségét e téren, egyben szép jövôt kívánt
az új vezetésnek.
»DOTTO

felelôs kiadó: Bakó István • felelôs szerkesztô: Györéné Losoncz Andrea • szerkesztôség: Csuka László,
Dummel Ottó, Farkas Gábor, Káldos Gyula, Major Tamás (fotó), Reiner Anita, Rozmán László, Takács
Mária, Vass Veronika, 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.
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Búcsú
Döbbenetes hír járta be percek alatt a
várost. A legrosszabb hír, mely szülôt
érhet. A felfoghatatlan fájdalom híre,
mely még bennünk ismeretlen barátaiban is csak forog-forog azóta is. Autóbalesetben meghalt a kis Pongi és
súlyos sérüléseket szenvedett a nagy
Pongi. Emlékek tódulnak fel, meccsek
emlékei az indító celli iskolában, a CVSE pályán, a sportcsarnokban. Aztán hírek a karrierrôl, a Lurkóról, a Haladásról, a Sopronról és végül a Kaposvölgyérôl. Arról, hogy a Sopron U 19es csapatának vezéregyénisége volt, játszott az NB III-ban indított akkor még NB I-es Sopronnak a második csapatában.
Cellben nem láthattuk ôt pályára lépni a piros-fehér mezben,
mert megsérült. Aztán megszûnt a Sopron a sok fiatal tehetség szétszóródott. Ô Nagyberkibe került a Kaposvölgyéhez. Már
nagyon számítottak rá, hogy végre egészségesen kifuthasson
a gyepre. A következô félévet Répcelakon töltötte volna kölcsön játékosként, hogy újra játékba lendüljön. Már nem fog,
soha többé. Pongor Zsolt 21 évesen elhunyt, nyugodj békében.

Könnyed gyôzelem a
megyei összecsapáson
Celldömölki VSE-Mávépcell-Vörsas – SZAK 7:0.
Celldömölk, asztalitenisz extraliga-mérkôzés, vezette: Segyevi,
Rosta.
Párosok: Lindner, Molnár-Fekete, Szarka 3:0 (9, 4, 6). A celli páros
lemosta a vendégek kettôsét. (1:0). Egyéni, 1. kör: Lindner-Fixl 3:0
(8, 7, 6). A kisebb sérüléssel bajlódó szombathelyi játékost
könnyedén verte Lindner (2:0). Molnár-Fekete 3:0 (8, 4, 5). Molnár
nagyon érezte a játékot (2:0). Podpinka-ifj. Szarka T. 3:0 (8, 9,
4). A SZAK játékosa kénytelen volt meghajolni a sokkal nagyobb
tudás elôtt. (4:0). 2. kör: Lindner-Fekete 3:0 (7, 6, 6). Lindnert nem
kényszerítette különösebb erôbedobásra Fekete (5:0). PodpinkaFixl 3:0 (6, 5, 5). A vendégjátékos képtelen volt felvenni

»DOTTO

» APRÓHIRDETÉS
Celldömölk központjában (szôlôs házban) 23 m2-es üzlethelyiség
kiadó! Érdeklôdni: 06 70/333-0083-as telefonszámon.
Celldömölk központjában 1+ 2 félszobás harmadik emeleti 57 m2es lakás eladó. Tel.: 06 20/962-4202.
Celldömölk központjában 1+ félszobás második emeleti egyedi fûtésû 44 m2-es lakóterületû lakás eladó vagy albérletbe kiadó. Tel.:
06 20/330-8484.

A Vörösmarty Óvoda Óvodásaiért Alapítvány ezúton szeretné
megköszönni mindazoknak, akik jövedelemadójuk 1%-át nekünk ajánlották fel. Az összeget az óvodások udvari játékkészletének bôvítésére fordítottuk. Kérjük, hogy ebben az évben is
támogassanak bennünket! Adószámunk: 18890026-1-18.
A KURATÓRIUM ELNÖKE

Podpinka ritmusát (6:0). Molnár-ifj. Szarka T. 3:1 (5, -9, 9, 11).
Az este legszorosabb csatája. Az elsô szett után megtáltosodott
Szarka, de a végjátékban a rutin gyôzött. Molnár sokkal jobban
koncentrált (7:0).
Gyôzött: Lindner 2, Molnár 2, Podpinka 2, és a Lindner-Molnár páros.
A találkozó folyamán egy percig sem volt kérdéses a két pont
sorsa. Már a párosok meccsén látni lehetett, hogy a sokkal jobb
játékerôt képviselô Celldömölk, hamar bedarálja – a kiesés elôl
menekülô – ellenfelét. Az egyéni összecsapások sem hoztak
különösebb meglepetést, és sorra születtek a papírformának
megfelelô eredmények. Egyedül Molnár Krisztián izzadt meg
második meccsén, hisz Szarka nagyot küzdött ellene, de a végén
gyôzött a nagyobb tudás. Alig több, mint egy órányi játék után
megszerezte újabb gyôzelmét a celldömölki gárda.
»CSUKA

A RITMO KFT. Személygépkocsi és
mopedvezetôi tanfolyamot indít
Az Új Kemenesaljában, a Rádiócellben és a TV-Cellben hirdetni,
reklámozni szeretne?

NAGY ANTALT KERESSE!
Telefon: 06 70/338-9880
E-mail: nagy.antal@cellkabel.hu • Celldömölk, Mikes K. u. 14.

14

Celldömölkön, a Széchenyi u. 22-ben, március 2-án, hétfôn,
17 órakor, és március 4-én szerdán, 17 órakor.
Jánosházán, a Tûzoltó szertárban, március 2-án,
hétfôn 18 órakor.
Érdeklôdni: Szakál Líviánál 30/444-7073-as telefonszámon.

www.ritmo.hu
N Y I LV Á N TA R T Á S I
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MEGNYITOTTUNK!

M

Celldömölk, Kossuth L. u. • Tel.: 06 95/420-200

Napi menüink információját a RádióCellben,
a heti, étjegyes étrendet (450 Ft/menü)
napi elosztásban a Tv-Cell képújságjában kísérhetik
figyelemmel kedves megrendelôink!
A telefonon megrendelt ebéd kiszállítása ingyenes!

FRISS
BAROMFI HÚSBOLT
a Platán presszó (Füstös) melletti üzletben.
Celldömölkön, a Szentháromság téren.

Megbízhatóan friss

csirke | pulyka | kacsa | liba
termékeinkkel várjuk kedves vevôinket!
Tiszta, igényesen kialakított szép
környezetben vásárolhatja meg a mindennapi
fôzéshez szükséges bartomfi termékeket.
Rugalmas nyitva tartással,
udvarias kiszolgálással állunk az Önök rendelkezésére.

AKCIÓS ÁRUK:
Csirke farhát 205 Ft/kg

KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGTISZTELTEK BENNÜNKET MEGRENDELÉSEIKKEL!

H É T F Ô N

I S

• Pulyka szárny 499 Ft/kg

N Y Í T V A T A R T U N K !
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GYÓGY- ÉS
ÉLMÉNYFÜRDÔ
F É R F I

D I V A T

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
renata33@citromail.hu

A farsangi bálokra az öltönyeinket,
férfi ingeket, öltöny nadrágokat,
zakókat kedvezménnyel árusítjuk
kedves vásárlóink részére!

KEDVES BALLAGÓ DIÁKOK!
Mi már most gondolunk rátok:
kínálunk üzletünkben öltönyöket,
ingeket, nyakkendôket és kiegészítôket.
Osztályrendelés esetén
15–20% engedményt adunk.
Vastag szövet öltönyök széles színés méretválasztékban.

PATYOLAT SZALON
átadás-átvétel hétfôi és csütörtöki
szállítással, egyhetes átfutással
a Gentlemen's FÉRFI DIVATÁRU
BOLTBAN
Vállalunk:
• Darabáras mosást
• Gépi mosást szalonban
• Fertôtlenítô mosást orvosi rendelôk részére
• Vegytisztítást lakosság és közület részére

Várjuk kedves vásárlóinkat!

CELLDÖMÖLK, SPORT UTCA 8. • INFÓ: 95/525-070

Gyógyuljon, pihenjen, sportoljon
a vulkán erejével!
MEGHOSSZABBÍTJUK SIKERES FEBRUÁRI AKCIÓNKAT!
Gyógyulni vágyó vendégeink március 31-ig kezelési
napokon – pótjegy váltása nélkül – használhatják a fürdô
valamennyi medencéjét!
Reumatológiai vizsgálatok TB-kártyával beutaló nélkül
csütörtökönként 15.00-tôl 19.00-ig és szombatonként
9.00-tôl 13.00-ig 300 forintos áron.

NÔNAPI KÉNYEZTETÔ
AJÁNDÉKUTALVÁNYOK:
Tartalmát fürdô- és wellness
szolgáltatásainkból az Ön
igényei szerint állítjuk össze:
Fürdôbelépôk; infra- és finn
szaunák; gyógyvizes gyógymedence; frissítô pezsgô- és kádfürdôk, frissítô masszázsok…

WWW.V ULKANF URDO.H U
VULKÁ N FÜRDÔ A TERMÉ SZETES KIKAPC SOLÓD ÁS!

