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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

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

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

Rezgônyárfa
É T T E R E M

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!

KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGTISZTELTEK BENNÜNKET MEGRENDELÉSEIKKEL!

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

Szárnyas ételek • • • • • • Kis adag Nagy adag

Rántott csirkemell 425 Ft 850 Ft
Csirkemell gordonbleu burgonyával 420 Ft 840 Ft
Kijevi csirkemell gombóc rizzsel 400 Ft 800 Ft
Sajtos pulykamell rizzsel 420 Ft 840 Ft
Sonkás pulykamell 420 Ft 840 Ft
Rántott pulykamell filé burgonyával 420 Ft 840 Ft
Párizsi pulykamell filé rizzsel 425 Ft 850 Ft
Sajtos pulykamell brokkolival rizzsel 420 Ft 840 Ft
Gombás sajttal töltött pulykamell rizzsel 420 Ft 840 Ft
Gesztenyével töltött pulykamell rizzsel 420 Ft 840 Ft
Kijevi pulykamell rizzsel 420 Ft 840 Ft
Brokkolis pulykamell rizzsel 420 Ft 840 Ft
Pulykasaslik burgonyával 380 Ft 760 Ft
Almás-diós-sajtos csirkegordon rizzsel áfonyaízzel 430 Ft 860 Ft

Halételek • • • • • • Kis adag Nagy adag
Cápaszelet rántva 450 Ft 900 Ft
Fogas rántva 420 Ft 840 Ft
Ponty rántva 420 Ft 840 Ft
Rántott tonhal filé tartármártás 400 Ft 800 Ft
Lazac olaszosan 420 Ft 840 Ft
Heck hal rántva 420 Ft 840 Ft
Lazac rántva 450 Ft 900 Ft
Lazac roston 450 Ft 900 Ft
Vöröslazac rántva 450 Ft 900 Ft
Vöröslazac roston 450 Ft 900 Ft
Harcsa szelet rántva 420 Ft 840 Ft
Békacomb rántva 430 Ft 860 Ft
Rákolló rántva 420 Ft 840 Ft
Tintahal karikák rántva 420 Ft 840 Ft
Sajttal töltött lazacfilé 450 Ft 900 Ft
Mustáros szósszal töltött lazacfilé 450 Ft 900 Ft

Ételkülönlegességek • • • • • • Kis adag Nagy adag
Krokodil 1.300 Ft 2.600 Ft
Kenguru 650 Ft 1.300 Ft
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A május 7-i képviselô-testületi ülésen 
Fehér László polgármester felolvasta
Dobány Lajos kórházigazgató levelét, me-
lyet a város képviselô-testületéhez intézett.
Ebben tájékoztatja a döntéshozókat arról,
hogy a 214 millió forintra duzzadt adósság-
halmaz 160 millió forintra csökkent, miu-
tán megkapta a gyorssegélyként átutalt
összegeket, illetve a felemelt OEP-
finanszírozás következtében nôtt a kórház
saját bevétele. Mint ismeretes, ez az adós-
ságállomány néhány éve halmozódik, és
több szigorítás következménye. Egyik ilyen,
hogy korábban a Kemenesaljai Egyesített
Kórház 26 település 28 ezer lakosát látta el,
míg két éve az ellátottak száma 40 telepü-
lésrôl 36 ezerre nôtt. Az intézmény finan-
szírozása, az állami normatíva a saját be-
vétellel együtt 95%-ig megoldott, és most
már jól látható, hogy évi 5%-os hiánnyal le-
het számolni. A város képviselô-testülete
döntött arról, hogy egyrészt az intézmény
marad önkormányzati fenntartásban, más-
részt ezt a hiányt orvosolandó, át kell vilá-
gíttatni az intézményt. Kiválasztottak egy

céget, amelynek egyik munkatársa önkor-
mányzati biztosként is tevékenykedik – ezál-
tal a jogi elôírásoknak is eleget tesznek. Az
önkormányzat korábban már tett lépése-
ket a kórház adósságállományának csökken-
tésére, hiszen jótékonysági bált szervezett,
de a lakosság számára nyitott volt az lehe-
tôség is, hogy a kórház alapítványa számá-
ra felajánlja adója 1%-át. Jelenleg az önkor-
mányzat várakozó álláspontra helyezkedett,
megvárja, mi lesz az átvilágítás következ-
ménye: találnak-e tartalékokat. Mindemel-
lett tudomásul vette, hogy a térségben ci-
vil kezdeményezésként adományt gyûj-
tenek az intézmény javára. Cserági István-
né, a Beteg és Gyógyíthatatlan Beteg
Gyermekekért Vasi Misszió Egyesületének
vezetôje elmondta, hogy jelenlegi akció-
jukban ha lakosonként (nem családon-
ként) 5000 forintot befizetnek az ellátot-
tak, a kórház adósságállománya megszû-
nik. Bízik az adománygyûjtés sikerében,
és abban, hogy nemcsak Celldömölkön,
hanem a többi 39 településen is adakoz-
nak a lakosok. 

Fehér László polgármester úgy nyilatkozott,
az önkormányzat lépése attól függ, milyen
eredménnyel zárul az átvilágítás: amennyi-
ben nem találnak tartalékokat a finanszí-
rozásban, úgy természetesen ôk is szerve-
zett formában szeretnék megoldani a
kórház felé irányuló támogatást. 

»LOSONCZ ANDREA

Támogatás a kórháznak

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is meg-
rendezte a Kemenesaljai Mûvelôdési Köz-
pont és Könyvtár az alsósági részönkor-
mányzattal karöltve a városrészen a tava-
szi napokat. A május 15. és 17. között zaj-
lott Alsósági Tavaszi Napok programsorozata
ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét,
melynek keretében Fehér László polgár-

mester köszöntötte az egybegyûlteket a vá-
ros önkormányzatának nevében, majd
Horváth Melinda önkormányzati képvise-
lô, az alsósági részönkormányzat vezetô-
je nyitotta meg a rendezvényt. A Tavasz
címmel kiírt rajz-, és A hely, ahol élünk cím-
mel kiírt irodalmi pályázat, valamint a hely-
történeti totó eredményeinek kihirdetése

után szórakoztató kulturális kavalkád kez-
dôdött. A mûsorban az alsósági óvodások,
a tagiskola diákjai, a Kemenesalja Néptánc-
csoport, a Rocky Dilly ARRC és az Energy
Dabaston Sporttánc Egyesület tagjai mû-
ködtek közre, az est lezárásaként pedig a
Koktél Duó nosztalgiapartiján táncolhattak
az ahhoz kedvet érzôk.
A szombati programok nôi labdarúgótor-
nával indultak, a délután pedig gulyásfô-
zô versenyt, tavaszi játszóházat, magyar
nóta elôadást, és a Soltis Színház Csizmás
kandúr címû mesejátékát tartogatta az ér-
deklôdôk számára. A délután fôtt gulyá-
sok bírálatában Kovács Ferenc országgyû-
lési képviselô, Vas Megye Közgyûlésének
elnöke, Horváth Melinda részönkormány-
zat-vezetô és Pálné Horváth Mária, a
mûvelôdési központ igazgatója vettek
részt. A nótaszó mellett elfogyasztott va-
csora után az Egy szoknya, két nadrág
együttes dalolt, majd az est sztárvendé-
geként Keresztes Ildikó énekes hangja töl-
tötte be az alsósági sportcsarnokot.
A diszkóval végzôdött szombati nap után
a vasárnap délelôtt férfi labdarúgótorná-
val startolt. A rendezvénysorozat harma-
dik napja az alsósági katolikus templom-
ban hangversennyel ért véget. 

»REINER ANITA

Háromnapos rendezvénysorozat Alsóságon

az alsósági tagiskola tanulóinak egy csoportja
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Döntöttek a szökôkút megépítésérôl
Rendkívüli ülést tartott Celldömölk Város
Képviselô-testülete május 7-én. Elsôként
Fehér László polgármester felolvasta
Dobány Lajos levelét, melyben az igazga-
tó tájékoztatta a város képviselô-testüle-
tét a Kemenesaljai Egyesített Kórház aktuá-
lis adósságállományáról.
Az ülésen három témát tárgyaltak meg a
képviselôk. Elsôként a posta elôtti téren
kialakítandó szökôkútról döntöttek. Mint is-
meretes, a város a Miniszterelnöki Hivatal-
tól a 30 éves jubileumra 14 millió forint
vissza nem térítendô támogatást kapott.
A szökôkút létrehozása 10 millió forintba ke-
rül, ebbôl hat milliót elkülönített a költség-
vetésbôl, 4 millió forintot pedig a kapott
összegbôl költhet erre a célra. A szökôkút-
hoz szervesen illeszkedô szobrot Illés Eri-
ka alkotja meg. Ô a következôket vallja a
leendô alkotásról: „A tér tovább mesél Cell-
dömölknek: elôször arról, amit a Ság hegy
szimbólumát megtestesítô kôtömbrôl lezú-
duló víz jelképez. Egy vízesés a város kö-
zepén, mely egy hatszög alakú medencé-
be folyik, és folyamatosan cserélôdik. A me-
dence partján egy Benedek-rendi fôapát,
Koptik Odó ül, ezáltal az alkotás felidézi a
múltat. Az apát attribútuma a hátán lévô
zsákocska, mely utal a történetre, hogy ô
hozta el a Szûzanya szobrot Kis-Cellbe, a

hegy lábánál megpihent. A kezében lévô
szôlôfürt a vallási szimbólum mellett jelent-
heti még, hogy a Ság hegy a szôlôterme-
lésrôl, borászatáról híres…”
Hosszas vitát váltott ki az úttervezéssel és
-fenntartással foglalkozó második pont.
Dummel Ottó, a mûszaki osztály vezetô-
je elmondta, hogy felmérve az útállapoto-
kat, a városban mintegy 600 m2-nyi terü-
letet kellene kátyúzni, a pályázati beadás-
hoz pedig azt javasolja, hogy bontsák

szét a József At-
tila és az Ady ut-
ca útfelújítására
vonatkozó pályá-
zati ablakokat,
hiszen így na-
gyobb eséllyel
n y e r h e t n e k .
A képviselôk
többsége támo-
gatta azt az el-
képzelést, hogy
ennek a két ut-
cának a felújítá-
sát pályázzák
meg elsôként.
Ezután azonban
legtöbben a ma-
guk körzetében

lévô felújításra szoruló utak tervezése és
javítása mellett emeltek szót. 
A kátyúzással kapcsolatosan arról döntött
a képviselô-testület, hogy növelje meg a
kátyúzási feladatokra szánt összeget, és
pótelôirányzatként szavazzon meg a tavaly-
ról maradt összeg mellé további 3 millió
forintot. A képviselôk 9 igen, 4 nem, 4 tar-
tózkodás arányban fogadták el a fenti ja-
vaslatot.

»LOSONCZ ANDREA

A magyar sajtóról visszafogottan 
C E L L D Ö M Ö L K Ö N  J Á R T  B O R Ó K A I  G Á B O R

Csaknem megtelt az Apáczai Kiadó
nagyterme május 7-én, mikor is Borókai
Gábor, az Orbán-kormány egykori szó-
vivôje, a Hír TV alapító igazgatója, a He-
ti Válasz jelenlegi fôszerkesztôje, hírigaz-
gatója látogatott városunkba. A vendé-
get dr. Fonyó Roberta, a helyi polgári
egyesület elnöke köszöntötte. A fóru-
mon részt vett Kovács Ferenc, térségünk
választott országgyûlési képviselôje,
aki rövid beszédében az akkor még
kampányidôszakban járó pécsi válasz-
tásról beszélt, s megemlékezett Radnó-
ti Miklósról is, felidézve a legendás Tö-
redék címû versben írtakat. A képvise-
lô szerint „oly korban” élünk, melyben
olyanokat élünk meg az emberi agyak
elbutítása terén, amit elôtte senki.
Borókai Gábor diavetítéssel készült,
melynek Sajtópiac volt a címe. A mai
sajtón belüli állapotokat a legendás
„egyenlô pályák, egyenlô esélyek – de
én kerékpárral megyek” szlogen felidé-

zésével kezdte. Számos érdekességet
megtudhattunk a sajtón belüli torzult
erôviszonyokról, s arról, hogy a jobbol-
dali sajtónak többszörösen meg kell küz-
deni a hírért, a mûsoridôért, a reklámo-
kért, melyek bevételt hoznak. Az
internet és az elektronikus hírek csök-

kentik a hagyományos olvasótábort, bár
ebbôl a Heti Válasz keveset érzékel, ol-
vasótábora mondhatni stabil. A piac
nagy vesztese a Népszabadság, a 4 év-
vel ezelôtti 160 ezerrôl most 100 ezer
alatti az elôfizetôk száma, míg a Heti Vá-
lasz 12-rôl kapaszkodott 19 ezer fölé.
A sok érdekes adat mellett kiemelte a
fôszerkesztô, hogy havonta egy tema-
tikus melléklettel igyekeznek kiszolgál-
ni az olvasókat. Eddigi legsikeresebb a
2008. évi felsôoktatási rangsor volt.
A kereskedelmi tévékrôl szólva el-
mondta, hogy színvonaluk erôteljesen
lefelé nivellálódik – igazodva a közön-
séghez. Szomorú tény, hogy ráadásul
még koncessziós díjat is kevesebbet
akarnak fizetni, amivel egyértelmûen a
közszolgálati újságírást és televízió-
zást károsítják meg. Borókai Gábor szá-
mos érdekes adattal szolgált még,
majd a fórum után kérdésekre válaszolt. 

»RL

a bencés apát mögött a ság hegy, elôtte az ablakszemen át a templom
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KATASZTRÓFAVÉDELMI IFJÚSÁGI VERSENY

A III. Kisebbségi Napokról

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság Sárvári Polgári Védelmi Kirendeltsége
szervezésében, 14 csapat részvételével tar-
tottak versenyt középiskolai és általános is-
kolai kategóriákban április 23-án Jánoshá-
zán. A versenynek a Batthyány Lajos Általá-
nos Iskola adott otthont. A szabadba terve-
zett versenyszámok közül többet is át kellett
helyezni az iskola épületébe a rossz idôjárás
miatt. Ez azonban nem szegte a versenyzôk
kedvét. A feladatok között szerepelt többek
között veszélyes anyagok jeleinek felisme-

rése és kirakása, rádió navigáció, elsôse-
gélynyújtás, robbanószer-felismerés, árvíz-
védelmi, vegyvédelmi és tûzoltással kapcso-
latos tevékenységek. A verseny aktív közre-
mûködôi voltak a jánosházi és sárvári tûzol-
tók is. A versenyt megtisztelte jelenlétével
Palkó Imre, a Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatója, Kovács Imre alezre-
des, kirendeltség-vezetô valamint Fódi Ká-
roly, a Celldömölki Polgári Védelmi Iroda ve-
zetôje is. Az eredményhirdetésen egyetlen
csapat sem maradt jutalom nélkül. A Celldö-

»  K Ö Z É L E T

Nagy volt az érdeklôdés a celldömölki és
kistérségi lakosok körében az idén har-
madik alkalommal megrendezésre került
Kisebbségi Napok rendezvény program-
jai iránt május 9-én és 10-én. A Tégla-
gyári tó mögött kialakított rendezvény-
téren felállított sátorban változatos prog-
ramok várták az oda kilátogatókat. Sze-
rencsére az idôjárás is kedvezett s így
minden együtt volt ahhoz, hogy a ven-
dégek jól érezzék magukat. 
Bakonyi László, a Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat elnöke, a rendezvény fôszer-
vezôje örömét fejezte ki, hogy az idén is
bebizonyosodott: kulturált körülmények
között, békés hangulatban és együttlét-
ben tudnak kikapcsolódni Celldömölk és a
kistérség lakosai. A két nap folyamán volt
labdarúgótorna, szépségverseny és fôzô-
verseny. Fellépett az országos hírnévre
szert tett Rony és a 2009-es év roma mu-
latós zene elôadói felfedezettje, Sabrina.
Esténkét Vörös és Társa, majd Villi és Pi-
tyu zenéjére táncolhattak a vendégek.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat idén

is gulyással vendégelte meg az érdeklô-
dôket Erdélyi Róbert mesterszakács köz-
remûködésével. A hagyományôrzés je-
gyében fellépett a jánosházi Románi
Patyiv táncegyüttes, akik nagysikerû mû-
soruk után táncházat tartottak. A rendez-
vényt megtisztelte jelenlétével Fehér
László, Celldömölk Város polgármestere,
valamint Farkas Gábor, a települési ön-
kormányzat titkárságvezetôje. A polgár-
mester köszöntô beszédében kiemelte a
két önkormányzat közötti jó kapcsolat és
együttmûködés fontosságát.
A rendezvény fô támogatói Celldömölk Vá-
ros Cigány Kisebbségi Önkormányzata és
Celldömölk Város Önkormányzata voltak. 
A kisebbségi önkormányzat köszönetet
mond támogatóinak: Balogh Zsoltnak,
Burján Istvánnak, Celldömölk Város Sport
Egyesületének, a CELL-TV-nek, az Euro
Sikló Kft.-nek, a Fehérpecsenye Kft.-nek,
a Ferrosüt Kft.-nek, Forró Sándornak, a
Gaál-Bátorfi Kft.-nek, a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ és Könyvtárnak, a
Kemenesaljai Temetkezésnek, a Kermo-

dul Kft.-nek, a Kistérségi Munkaszerve-
zetnek, a Korzó Kávézónak, Kovács Fri-
gyesnek, Kovács Károly Vilmosnak, Ke-
menesmagasi polgármesterének, a
Krajcsovics Cukrászdának, a köcski Ma-
gyar-Magyar Kft.-nek, a Mávépcell Kft.-
nek, Pócza Zsoltnak, a Polgárôrségnek, a
Premier Írószer- és Ajándékboltnak; a
Rádió-Cellnek, a S.A.P. Autópatikának,
Söptei Józsefnének, Takács János mûsor-
szervezônek, a Trója Étteremnek, a Ba-
gics Virágboltnak, az Új Kemenesaljának,
Varga Attilának, a Víz-Gáz-Fûtéstechnikai
Szaküzletnek, a Völfer-Bau Kft.-nek és a
Wewalka Kft.-nek.

TMT

A Magyar Szociálpolitikai Társaság, a
SZIME Békés Megyei Tagozata és a Fôvá-
rosi Önkormányzat Idôsek Otthona (Gyu-
la) immár hatodik alkalommal rendezte
meg a szociális ellátórendszerben tevé-
kenykedô egészségügyi, szociális és
mentálhigiénés szakdolgozók szakmai
vetélkedôjét. A rendezvény helyszíne a
szervezésben is részt vevô Pándy Kálmán
Megyei Kórház volt. Az ötfordulós írásbe-
li vetélkedésen 60 csapat indult.
A feladatok tartalmaztak egészségügyi,
lélektani, munkajogi, a szociális munka
elméletére és gyakorlatára vonatkozó
kérdéseket is. A több hónapon át folyó

verseny során többen feladták a küzdel-
met, míg végül a Gyulán megrendezésre
kerülô szóbeli elôdöntôre eredményei
alapján 15 csapat jutott be. Vas megyét 4
csapat is képviselte. Sikerrel vette az aka-
dályt a celldömölki Népjóléti Szolgálat
háromfôs csoportja.
A 7 döntôs csapat közül a celldömölki
Népjóléti Szolgálat Vasi Dödölle fantázia-
nevû csapata a nemes vetélkedésben a
3. helyet szerezte meg.
S akikre büszkék vagyunk: Horváth
Anita családgondozó, Horváth Márta
családgondozó és Karádi Ferencné
gondozóházi ápoló.

CELLDÖMÖLKIEK SIKERE GYULÁN

mölki Mûszaki Szakközépiskola és Szakisko-
la csapata továbbjutott a megyei versenyre.

»TAKÁCS M. TÜNDE

Egynyári virágok eladása
május 24-tôl 

a Városgondnokság kertészetében 

(Celldömölk, Tó u. 1.)

munkanapokon 7.30–9.00 és
14.00–15.00 óra között

paprikavirág
bojtocska
hamvaska
büdöske
kínai szekfû
egynyári krizantém
kannavirág.

Aktuális árak a kertészet kapuján!
Érdeklôdni: 30/377-29-72
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Újra megnyílt az élelmiszer- és vegyesbolt
Nemrégiben újból kitárta kapuit Celldö-
mölkön a Koptik Odó és a Batthyány La-
jos utca sarkán üzemelô kisbolt, amely év-
tizedek óta áll a helyi vásárlók szolgála-
tában. A jelenlegi tulajdonos, Kuthi Lász-
ló Imre és felesége. Az ambiciózus
üzletember, rengeteg tapasztalattal a há-
ta mögött vezeti az üzletet, mely a régi
profilt megtartva ugyan, de teljesen új
köntösben, ismét élelmiszer- és vegyes-
boltként üzemel.

» Ez a kis üzlet már több generációt is ki-
szolgált az elmúlt évtizedek alatt. Mit ér-
demes tudnunk a történetérôl? 
Már a múlt században is hasonló jellegû
bolt volt, a környék meghatározó üzlete.
Ha jól tudom, az 1910-es években kezd-
te meg a mûködését. Gyermekkoromban
én is mindig ebbe a kisboltba jártam vá-
sárolni, a szüleim ugyanis ide küldtek, ha
hiányzott valami a háztartásból. Az elmúlt
évtizedek alatt nagyon a szívemhez nôtt,

és egy álom vált valóra, amikor 2005-ben
megvásároltam azzal a céllal, hogy újjáé-
lesszem. A felújítási munkálatok miatt
ugyan néhány évre be kellett zárnunk, de
2009. április 1-jétôl – kívül-belül teljesen
megújulva – ismét megnyílt a bolt a vásár-
lók elôtt.
» Az üzlet most is élelmiszer- és vegyes-
boltként üzemel, csakúgy, mint régen.
A régi kedves emlékek, vagy inkább a ke-
reskedôi tapasztalatok indokolták a pro-
fil megtartását?
Azt hiszem, mindkettô. Már a nagymamám
is kereskedô volt, az 1920-as évektôl kez-
dôdôen saját tulajdonú élelmiszerüzletet
vezetett a Rákóczi és a Deák utca sarkán.
Édesanyám – mindenki Marinka nénije pe-
dig könyvbizományosként könyveket ér-
tékesített a kultúra piacán sok-sok éven át

esôben-fagyban, télen-nyáron a városban,
sátorban vagy a vasúton. Régen volt… Ne-
héz idôk voltak… Ez, az elôbbiekhez hason-
lóan inkább az emlékekhez sorolható, de
talán elôrevetíti egy kicsit a családunkban
fellelhetô kereskedôi vénát is. Jómagam
már csaknem 40 éve üzleti vonalon kere-
sem a kenyerem, a gyermekeim közül pe-
dig két fiam is szintén kereskedelemmel
foglalkozik, úgy érzem, sikerrel. Mikor
megvettem az üzletet, nem volt kérdéses,
hogy élelmiszer- és vegyesboltként viszem
tovább, annál is inkább, mert az itt élôk igé-
nyei is ezt követelték meg. A korábbi üz-
leteim javarészt más jellegûek voltak.
Egyszer próbáltunk élelmiszerboltot üze-
meltetni, de azt az akkori körülmények
miatt végül mégis más jellegû üzletté kel-
lett átalakítani. Így, mondhatom, hogy egy
kicsit új, de ugyanakkor már ismert is szá-
momra ez a profil. Mindezek mellett azért
elmondhatom, hogy az eddigi kereskedôi
tapasztalataim és az ebbôl fakadó üzleti

kapcsolataim sokat segíte-
nek a bolt gördülékeny
üzemeltetésében.
» Ahogy említette, az itt
élôk igényei követelték
meg a bolt jellegének
megtartását. Ebbôl az sejt-
hetô, hogy a környékbe-
liek örömmel fogadták a
nyitást. 
Én úgy gondolom, hogy
örültek az újbóli üzemelés-
nek, ugyanis ebben a lakó-
körzetben nincs semmi-
lyen más hasonló jellegû
üzlet, ami biztosítaná az itt
élôk napi szintû élelmi-
szer-ellátását. Azzal, hogy
megnyitottunk, a környé-
ken lakók nem kényszerül-

nek arra, hogy a városközpontba menje-
nek élelmiszerért és különbözô, gyakrab-
ban használt vegyi áruért. Emellett, meg-
tartva a bolt régi miliôjét, örömmel vettük
észre, hogy amikor vásárlóink betérnek, a
bolt már nemcsak a vásárlás helyszíneként
funkcionál, hanem szinte azzal egy idôben
a társasági élet színterévé is válik. Vásár-
lás közben a vevôk beszélgetnek, átadják
egymásnak a híreket, az ismerôsök néha
ugyanarra az idôpontra idôzítik vásárlásu-
kat, hogy az üzletben találkozzanak. Sze-
rintem számukra ez egy jó módja a kelle-
mes és a hasznos dolgok összekötésének,
mi pedig csak örülünk, hogy ehhez a mi
boltunkat választják. 
» Ahogy beléptem az üzletbe, megakadt
a szemem egy-két kimondottan vásárló-
barát szolgáltatáson. Mesélne ezekrôl?

– Elôször talán az akciós pulttal kezdeném,
ami rögtön a bejárat mellett található. Ezen
a pulton mindig az aznapi akciós ajánla-
tok találhatóak, különbözô jó minôségû
termékek, rendkívül kedvezô áron. Kicsit
ehhez kapcsolódik az a törekvésünk is,
hogy szeretnénk az „olcsó kenyér- és pék-
áru napok”-kal tovább bôvíteni kedvezmé-
nyes szolgáltatásainkat, köszönhetôen a
gyártó pékség megértô együttmûködésé-
nek. Ez a gyakorlatban azt jelenti majd,
hogy a hét egy napján az átlagosnál ol-
csóbban adjuk ezeket a termékeket. Emel-
lett nagy hangsúlyt fektetünk az egészsé-
ges élelmiszerek forgalmazására is, pél-
dának említhetném a fekete csokoládét,
amit „vérnyomáscsökkentô csokoládé-
nak” hívnak és ajánlanak már az orvoslás-
ban is – és a különleges toronyi kenyeret,
ami csak nálunk kapható. Végül, de nem
utolsó sorban talán kuriózumként számol-
hatok be vásárlói ügyeletünkrôl, ami le-
hetôvé teszi, hogy vásárlóinknak csupán
egy telefonhívást kelljen lebonyolítaniuk
azért, hogy a nyitvatartási idôn kívül is ren-
delkezésükre bocsássuk a levesbôl kima-
radt fûszereket, vagy a süteménybôl
hiányzó hozzávalót.
» Ahogy a kisboltot kerestem, feltûnt,
hogy ugyanebben az épületben egy továb-
bi üzlet külsejének megfelelô bejárat és ki-
rakat lett kialakítva. Szeretne más jellegû
üzletet is a jelenlegi kisbolt mellé? 
– Igen, nem titkolt szándékom, hogy
egyéb termékeket is szeretnék forgal-
mazni a jövôben. Egész pontosan még to-
vábbi három olyan helyiség van, amit ke-
reskedelmi jelleggel szeretnék majd hasz-
nosítani. Az egyikben a természetgyógyá-
szati, egészséggel összefüggô termékek
kapnának fôszerepet, a másik üzlet kicsit
univerzális „ezer-apró” termékeket kínál-
na kedvezô áron, a harmadik helyiséget pe-
dig céges bemutatótérnek szánom, de ezek
a tervek még nem kristályosodtak ki. Ter-
mészetesen az élelmiszer- és vegyesbolt
kínálatát is szeretném bôvíteni fôleg
egészséges, magyar gyártóktól és ter-
melôktôl származó termékekkel. Szeretném
hozzátenni, ahogy eddig is, ezután is, ha
az üzleti tevékenységünk sikeres lesz,
akkor ezután is városunk egészségügyi,
egyházi, oktatási és sporttevékenységeit
fogjuk támogatni majd. Ennek azonban fel-
tétele, hogy fél év múlva is nyitva legyünk,
azaz „életben maradjunk”, ehhez azonban
feltétlenül szükséges a vevôink mindenna-
pi vásárlásban is megnyilvánuló támoga-
tó bizalma és megbecsülése, ami számunk-
ra mindennél többet jelent. Nálunk tény-
leg igaz: a legkisebb is számít!

»IHÁSZ ILDIKÓ

a tulajdonosok és az üzletvezetô
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Magyarország a Magyaroké! – közéleti szerepvállalásaink
során ez az egyszerû és egyértelmû igazság vezérelt
bennünket, és ennek az igazságnak a szakmai kifejté-
sére vállalkoztunk, amikor programunk megírásáról dön-
töttünk.

Programunk fôbb irányelvei:

– Idegen érdekek helyett magyar érdekek, pénz- és
profitközpontú helyett ember- és közösségközpontú
gondolkodás és döntések.
– A mezôgazdaság, a vidék, a falu helyzete. Nagyüze-
mi, iparszerû mezôgazdasági termelés helyett családi
gazdaságokat!
– Munkajog, a munka világa: a középpontban nem a
pénz és a profit, hanem a dolgozó ember áll. A munkát
végzô ember nem profittermelô eszköz, hanem méltó-
sággal rendelkezô személy.
– Jogalkotás és igazságszolgáltatás: Magyarországnak
valódi alkotmányra van szüksége. A Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom azt képviseli, hogy egy alkotmányo-
zó nemzetgyûlés hivatott a magyar jogrend új alapok-
ra helyezésére, a szent korona tanra épülô alkotmány
kidolgozására és elfogadására.
– Törvényeinket szigorítani kell.
– A hazai vállakozások támogatása.
– Az orosz piacok visszaszerzése és új gazdasági kap-
csolatok keresése.
– A pénzintézetek visszaszerzése.
– A privatizáció felülvizsgálata, a nemzeti vagyon
visszaszerzése és megvédése.
– Az elszakitott magyarsággal való gazdasági kapcso-
lat fejlesztése.
– A magyar termôföld megvédésének-visszaszerzésé-
nek útja.
– A csatlakozási szerzôdés felülvizsgálata.
– A hatályos földtörvény módosítása.
– Mezôgazdaság- és vidékmentés: profithajsza helyett
a falu népességmegtartása a cél.
– Élelmiszerbiztonság: kétes eredetü külföldi áru he-
lyett minôségi magyar termékek.
– A Jobbik energiapolitikai irányelvei: az ellátás bizton-
ságának szavatolása; a külföldi energiahordozóktól va-
ló minél nagyobb függetlenség, a megújuló erôforrások
részarányának növelése.

– Mindezek megvalósítását a Jobbik Magyarországért
Mozgalom itthon és az uniós szintéren is kiemelt felada-
tának tekinti.
– A cél összefoglalva: egy hatékony, felesleges bürok-
ráciától és terhektôl mentes, ugyanakkor a szennyezôk-
kel szemben szigorú és következetes, nemzeti természe-
ti kincseinket saját polgáraival és más országokkal szem-
ben is harcosan védô, a környezetvédelem ügyét végre
nem felvállaló, hanem teljes mellszélességgel felválla-
ló politikai stratégia megalkotása és érvényesítése.
Kérjük, hogy szavazataikkal támogassák a Jobbik jelölt-
jeit, hogy tisztességgel, becsülettel, hûséggel szolgál-
hassák a magyar nemzetet.

Adjon az Isten szebb jövôt!
A Jobbik M.M.P.Celldömölki Alapszervezete

A Jobbik programja a magyar érdek védelmében,
a Nemzetek Európája megteremtéséért
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ÚJULT ERÔVEL

EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁS – 2009. JÚNIUS 7.

„Az Európai Unió nem Brüsszelben van, hanem itt Magyaror-
szágon is, minden magyar településen. Mert az Európai Par-
lamentben Magyarország hétköznapjait érintô döntések szü-
letnek.
A következô években dôl el, mennyi támogatást kapnak a ma-
gyar vállalkozások, a magyar gazdák az Európai Uniótól. Dön-
tések születnek a világgazdasági válság kezelésérôl, amely köz-
vetlenül is kihat Magyarország hétköznapjaira. Ezért kell hoz-
záértô politikusokat küldeni az EP-be.
A szocialista EP-képviselôknek az a dolguk, hogy saját eszkö-
zeikkel hozzájáruljanak: az Európai Unió tagállamai egysége-
sen és ne egymás rovására lépjenek fel.” – Dr. Göncz Kinga.

SZAVAZZON AZ MSZP LISTÁJÁRA!

Dr. Göncz Kinga Herczog Edit
Gurmai Zita Dr. Tabajdi Csaba
Hegyi Gyula Dr. Fazakas Szabolcs
Dr. Cserey Gyula Dr. Kökény Mihály
Harangozó Gábor Dobolyi Alexandra

AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK LEHÍVÁSÁVAL SOHA NEM
LÁTOTT FEJLESZTÉSEK INDULNAK EL ORSZÁGSZERTE.

Celldömölk a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében mintegy
773 millió forint fejlesztési forrást kapott, 654 millió

forintot az önkormányzat használt fel.
A TIG-raktártelep rehabilitációjára

516 millió forintot,
a bölcsôde átalakítására és felújítására

138 millió forintot nyert a város.

KÉTMILLIÁRD FORINT CELLDÖMÖLKNEK!
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv eddig megjelent

pályázati kiírásain országos viszonylatban is kiemelkedôen
szerepelt városunk, összesen 2 milliárd 82 millió 349 ezer
forintot nyertünk el. Az összeg egy részének lehívásában 

a vállalkozások voltak sikeresek.

A SZOCIALISTA VEZETÉSÛ CELLDÖMÖLKI ÖNKORMÁNYZAT
NAGYSZABÁSÚ PROJEKTJEIRE 

1 MILLIÁRD 615 MILLIÓ 446 EZER FORINTOT NYERT EL.

Városmag-rehabilitációra 540 millió forintot,
a Városi Általános Iskola infrastruktúrájának fejlesztésére

500 millió forintot,
a Kemenes Vulkán Park létesítésére 434 millió forintot,
a Városi Általános Iskolában kompetencia alapú oktatás 

és nevelés kialakítására 117 és fél millió forintot,
a Berzsenyi Dániel Gimnázium akadálymentesítésére 

13 és fél millió forintot,
a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésére
10 és fél millió forintot nyert az önkormányzat.

M A G Y A R O R S Z Á G  J Ö V Ô J É É R T !
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SZAVAZZON AZ SZDSZ LISTÁJÁRA!

Tisztelt Választópolgár!
Június 7-én Európai Parlamenti választások lesznek Magyarországon. Ennek a választásnak a közvé-

lekedéssel ellentétben nagy jelentôsége van. Nem mindegy ugyanis, hogy kik képviselik Magyaror-

szágot az Európai Unió egyik legfontosabb és egyben egyetlen közvetlenül választott döntéshoza-

tali szervében. Június 7-nek most azonban önmagán messze túlmutató jelentôsége van: arról dön-

tünk, hogy Magyarország milyen választ ad az egyre súlyosabb társadalmi válságra. Június 7-én Ma-

gyarország megálljt parancsolhat a kirekesztésnek, a bûnbakkeresésnek, a gyûlöletnek, és igent mondhat

a toleranciára, a józan politikára, a társadalmi szolidaritásra.  

Mi, magyarok az elmúlt 100 év történetébôl megtanultuk, a szélsôségesek mindig a látható kisebb-

ségek kirekesztésével, bûnbakká tételével kezdik, hogy aztán túszul ejtsenek mindenkit. A gyûlölet

kérlelhetetlen logikája szerint elôször még „csak” annak kell félnie, akinek más a bôrszíne, aztán már

annak is, akinek más a véleménye, végül pedig annak is, aki csak mást gondol. 

A szélsôségeseket elutasító választókra nagy felelôsség nehezedik. Mi, szabad demokraták a szabad-

ság és a szolidaritás eszméire épülô szabadelvûséget képviseljük. Meggyôzôdésem, hogy többen va-

gyunk, akik ezeket az értékeket valljuk magunkénak, mint a gyûlölködôk, de ezt meg is kell mutatnunk. 

A szélsôségesek eltökéltek, biztos ott lesznek június 7-én. Legyünk ott mi is, szabadságszeretô, jó-

zan emberek, és küldjünk egy világos üzenetet nekik: eddig és ne tovább!

Fodor Gábor,

elnök

Szabad Demokraták Szövetsége

K I  L E S Z  A  H A R M A D I K  E R Ô ?
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S P O R T  «  

Az Energy Dabaston Sporttánc Egyesület
celldömölki csoportjai öt éve mûködnek
a mûvelôdési központban. Formációik
három éve kezdtek el versenyezni, a kö-
zelmúltban nem kis eredményt kivívva
maguknak. Május második hétvégéjén
Szerbiában jártak, a Modern Táncok Ma-
gyarországi Szövetségének világbajnoksá-
gán két csapatuk is elsô helyezést ért el. 

Galambos Mónika táncoktató, a verseny-
zôk felkészítôje számolt be a nagyszerû
eredményrôl:
– Celldömölkön öt éve kezdtük el a tánc-
oktatást egy húszfôs társasággal, ebbôl si-
került egy nyolcvanfôs csapatot verbuvál-
ni. A formációkkal három éve kezdtünk el
versenyezni, most két csoportunkkal vet-

tünk részt egy országos versenyen, ahol sa-
ját kategóriájában mindkét csapatnak si-
került megszerezni az elsô helyet. Ezzel
kvalifikáltuk magunkat a nemzetközi baj-
nokságra, ahol címünket meg tudtuk vé-
deni, és szintén az elsô helyezést hoztuk
el mindkét csapattal. A 10–12 évesek al-
kotta Funky-Youth formációnkat nyolc fô
alkotta, a 15–16 éves korosztályból álló
Funky-Junior kiscsoportunk pedig hatfôs
volt. Ezúton szeretném megköszönni a tá-
mogatóknak, akik segítséget nyújtottak a
világbajnokságon való rézvételünkhöz:
Celldömölk Város Önkormányzatának, a
Kemenesvíz Kft.-nek, Kemenessömjén Ön-
kormányzatának, a Szent Márton Patikának
és a Vas Megyei Közgyûlésnek.

»REINER ANITA

Világbajnok táncosok

Komáromi AC-Celldömölki VSE-Mávépcell
40:24 (22:9).
NB II-es férfi kézilabda-mérkôzés, Komá-
rom, 50 nézô, vezette: Sebôk, Vindis.
CVSE: Kozma–Németh Z. 2, Rozmán 10,
Derzsényi 3, Ludvig 4, Kazári 5, Németh B.
Edzô: Fancsali Ferenc.
Nem a szûkös kerettel érkezô Celldö-
mölknek állt a zászló a találkozó elôtt. A ha-
zai gárda ugyanis komoly eséllyel pályá-
zik a bajnoki címre, és ennek megfelelôen
is indult a mérkôzés. A lelkes celliek ne-
gyedórán keresztül tudták tartani a lépést
a hazaiakkal, de ezután meglépett a Ko-
márom. A fordulásra már 13 gólosra nôtt
a hazai elôny. A második játékrészben sem
változott a játék képe, eleinte még könnye-
dén szórta góljait a házigazda. Késôbb az-
tán alábbhagyott a lendületük, így a végé-
re „csak” 16 gólos lett a celldömölki vere-
ség. Hiába követtek el mindent a vendé-
gek, az ellenfél ilyen arányban is
megérdemelten nyert. 
Ifi: 30:25 (13:9). Jók: Somlai 6, Rozmán, Né-
meth B., Németh Z. 4-4.

Gyôrújbarát-Celldömölki VSE-Mávépcell
33:38 (17:20). 
NB II-es nôi kézilabda-mérkôzés Gyôrúj-
barát, 70 nézô, vezette: Ôri, Varga.
Celldömölk: Mendel–SZILVÁGYI 9, MATETITS
5, SZOMORKOVITS A. 10, Szomorkovits L.
7, Kazári 3, Foglszinger. 
Csere: Balogh (kapus), Farkas, Fûzfa 1,
Geiger Sz. 2, Geiger Cs. 1. 
Edzô: Salamonné Csótár Adrienn.
Igazi villámrajtot vett a celli csapat,
hisz nyolcpercnyi játékot követôen már
négy góllal vezettek. A Gyôrújbarát sem
engedett ki, de a vendégek állandósíta-
ni tudták fölényüket. A szünetig há-
romgólos elônyt sikerült megtartani.
A második félórában kissé elfáradtak a
hazaiak, és ezt remekül használták ki a
celli lányok. Tíz perccel a vége elôtt már
tízzel is vezettek. A végére azért csökkent
a különbség, de így is magabiztos cell-
dömölki gyôzelem született.
Ifi: 35:21 (15:7). 
Ld.: Horváth P. 9.

»CSUKA

PAPÍRFORMA
GYÔZELEM

Celldömölki VSE-Mávépcell Vörsas-
Wink AC 6:1.
Celldömölk, extraliga asztalitenisz-
mérkôzés, vezette: Rosta, Segyevi.
Páros: Lindner, Molnár–Kosiba, Pe-
rei 3:1 (8, -8, 7, 10). A lelkes ven-
dégek a második szettet nyerni tud-
ták, de a nagyobb tudás diadalmas-
kodott (1:0). Egyéni, 1. kör: Podpinka-
Palatinus 3:0 (7, 4, 6). Podpinka
gyors játéka nem feküdt Palatinus-
nak, és a celli játékos nagyon simán
nyert (2:0). Molnár-Kosiba 0:3 (-6,
-9, -6). Molnár nem tudott felpörög-
ni, és a fiatal tehetség kihasználta
az adódó lehetôséget (2:1).
Lindner-Perei 3:0 (6, 9, 6). Perei be-
csülettel küzdött, de Lindner rutin-
jával nem tudott megbirkózni (3:1).
2. kör: Podpinka-Kosiba 3:0 (9, 6,
10). Kosiba jól játszott, de Podpinka
ellen ez is kevés volt (4:1). Lindner-
Palatinus 3:0 (7, 13, 8). Palatinus er-
re a meccsre már jobban összeszed-
te magát, de így sem tudta meg-
szorongatni Lindnert (5:1). Molnár-
Perei 3:2 (9, -5, -4, 9, 7). Molnár
talán kissé lekezelte az ifjú Winkest,
és így döntô szettre kényszerült,
amit, ha nem is túl könnyedén, de
meg tudott nyerni (6:1).
Gyôzött: Lindner 2, Podpinka 2,
Molnár, a Lindner-Molnár páros, il-
letve Kosiba.
A celli csapat a várakozásoknak
megfelelôen könnyedén nyert, és
gyôzelemmel hangolt a BVSC elle-
ni bajnoki döntôre.

»CSL

Vereség Komáromban,
gyôzelem Gyôrújbaráton

» APRÓHIRDETÉS

Celldömölk központjában 1+2 félszobás harmadik emeleti 57 m2-es lakás eladó. Tel.:
06/20/962-4202.

Celldömölk központjában 1 + félszobás második emeleti, egyedi fûtésû 44 m2-es lakóte-
rületû lakás eladó vagy albérletbe kiadó. Tel.: 06/20/962-4202.

Celldömölkön 2 szobás, gázfûtéses 2. emeleti lakás kiadó!
Érdeklôdni: 06/70/319-16-61, 06/70/333-00-83.
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»  S P O R T

Kemenesalja
Új

»

CELLDÖMÖLK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

megjelenik kéthetente

I M P R E S S Z U M
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, 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; ujkeme-
nesalja@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.

Városrészek focija

Az élet küzdelem

A megyei labdarúgó bajnokság III. osztá-
lyának sárvári csoportjában szerepel az
alsósági, illetve az izsákfai városrész
csapata. 18 fordulót követôen az izsák-
fai csapat áll a bajnokság elôkelôbb he-
lyén, nevezetesen a negyediken, az al-
sósági együttes pedig a kilencedik a 12
csapatos mezônyben. Az izsákfaiak
egyenletesen jó teljesítményt nyújta-
nak, az ôszi szezonzáráskor is a negyedik
helyen álltak és ezt meg is ôrizték eddig.
Mivel elég szoros az élmezôny (két pont-
ra vannak a dobogótól, háromra az elsô-
ségtôl) a hátralévô négy fordulóban reá-
lis esélyük van egy érmes helyezés

elérésére. Legjobb góllövôjük a 30 talá-
latot elérô Nyôgéri Norbert remek szerep-
lésével a második helyen áll a góllövô lis-
tán. Az alsósági csapat tavasszal támadt
fel, az ôszi szereplésük ugyanis nyugod-
tan volt nevezhetô katasztrofálisnak a két
döntetlen melletti kilenc vereség okán.
Tavasszal viszont elkapták a fonalat és ré-
gi tradícióiknak megfelelôen hét meccsen
13 pontot gyûjtöttek. Ezzel éppen az
izsákfaiakkal együtt a tavaszi tabella
3–4. helyén állnának. A csapat leggólerô-
sebb játékosa Bogdán Tibor a maga tíz ta-
lálatával.

»DOTTO

Hévíz-Celldömölki VSE 6-0 (3-0)

Hévíz, 300 nézô NB III-as labdarúgó-mérkôzés
Bakony-csoport, 25. forduló 2009. május 09.
Vezette: Szántai Endre (Nagy Zoltán,
Medgyesi Péter).
Hévíz: Szabó A. – Buzási, Kovács Zs.,
Czafit, Kottán – Kovács R., Varsányi (Sipos
73. p.), Páli K., Páli N. – Horváth Gy. (Purt
76. p.), M. Covic (Tóth L. 80. p.). Edzô:
Glázer Róbert.
Celldömölk: Horváth M. – Kovács K., (Hanzl
52. p.), Gyôrvári, Szabó, Györkös – Szalai K.,
Présing, Babics, Kacsó, – Szalay T. (Németh
J. 46. p.), Horváth Á. Edzô: Bognár Zoltán.
Góllövôk: Covic (6. p.), Páli N. (34. és 37. p.),
Varsányi (65. p.), Tóth L. (80. p.) és Páli K.
(83. p.).

Celldömölki VSE- Tapolca 1-1 (1-0)

Celldömölk, 200 nézô NB III-as labdarúgó-mér-
kôzés Bakony-csoport 26. forduló. 2009. má-
jus 16.
Vezette: Ábrahám Tibor (Kajtár József, Né-
meth László).
Celldömölk: Tóth A. – Kazári Ákos, Kazári Bar-
nabás, Szabó A., Györkös – Szalai K., Gyôr-
vári (Présing 66. p.), Lakatos, Kalcsó – Szalay
T., Horváth Á. Edzô: Bognár Zoltán.

Tapolca: Radnai – Berta, Bárány, Szabó M.,
Kulman – Rádai (Németh A. 37. p.), Tóth,
VISKI, Hegyesi, Tüske (Sinkó 87. p.) – Mar-
ton. Edzô: Kutasi Gábor.
Góllövôk: Kalcsó Gábor (11. p.), illetve
Marton (65. p.).

Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a
Magyar Kupában a két nem túl sikeres baj-
noki mérkôzés között május 13-án tovább-
jutott a Répcelakkal szemben az együttes.
Az idegenbeli meccsen a rendes játékidô
egy-egyes döntetlennel zárult, a celliek a
hosszabbítás második félidejében szerzett
góllal jutottak tovább, a két gólszerzô, név
szerint Szabó Attila és Pajak Ádám volt. Több
jó hírem nincs, játszottunk idegenben a baj-
nokesélyessel, beleszaladtunk egy súlyos ve-
résbe, játszottunk az egyik kiesô jelölttel
szemben hazai pályán, a végén szenvedtünk
a döntetlenért. Játszottunk egy jobb csapat
ellen, tettük a dolgunkat, de nem küzdöt-
tünk, elszalasztottuk az esélyt, hogy
kiegyenlítsük vele a meglévô tudáskü-
lönbséget. Játszottunk egy gyengébb csa-
pat ellen, aki küzdött ellenünk azért, hogy
kiegyenlítse a meglévô tudásszintet, megér-
demelten vitte el az egyik pontot. Gondo-
lom, Bükön vagy Vépen nem bánták volna,
ha kicsit megnehezítjük a Tapolca életét. 

Apropó nehéz sorozat, május 20-án Cseszt-
regen pótolták az elmaradt mérkôzést, az-
tán május 24-én vasárnap Mosonmagyar-
óváron kellene folytatni a pontgyûjtést, majd
jön a megyei rangadó május 30-án a Hala-
dás II. ellen. Mit mondjak, mind a három
meccs olyan, hogy fel kell kötni a gatyát ah-
hoz, hogy egyáltalán partiban legyünk és ez
még lehet, hogy kevés is lesz a pontszer-
zéshez. Ahhoz küzdeni kellene, hisz az em-
ber célja e küzdés maga.

»DOTTO

HARMADIK 
A CELLI CSAPAT
Befejezôdtek az országos ADIDAS
kézilabda-bajnokság mérkôzései.
A Celldömölki Városi Általános Isko-
la és EPSz 1995-ben született fiú ké-
zilabda-csapata Csurgón játszotta az
országos elôdöntôi mérkôzéseit.
Négy csapat közül csak kettô kerül-
hetett be az országos döntôbe.
A celldömölki csapatnak a harma-
dik helyet sikerült kiharcolnia. Így
erre a tanévre befejezôdtek a küz-
delmek. A csapat tagjai voltak:
Tóth Bence, Tóth Patrik, Salamon
Szabolcs, Kovács Bence, Kolompár
Roland, Tánczos Balázs, Gyömörey
Kristóf, Novák Szabolcs, Zámbó
Dominik, Tulok Ábel. Edzô, felkészí-
tô testnevelô: Szabó Lóránt.
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Amíg lehetôsége van, vegye igénybe 
a szociálpolitikai kedvezményt!

(Bevállalt, akár évek múlva születô
gyermek esetében is.)  

Nálunk megteheti a Celldömölk, 
Kossuth u. 16. szám (Kontyos udvar) alatti

lakások esetében.

1 gyerek után 900.000 forint
2 gyerek után 2.400.000 forint
3 gyerek után 3.800.000 forint
4 gyerek után 4.600.000 forint

Lakások: 34 m2–67 m2

Lakásárak: 8.416.685–16.990.731 Ft

Érdeklôdni: 95/ 422-493, 70/317-4194 
További részletek a www.kiniczky.hu honlapon 

az Aktuális menüpont alatt

» PROGRAMAJÁNLÓ
Május 23. (szombat) 10.00 óra – A KEMENESALJAI BARÁTI KÖR ÜNNEPI
KÖZGYÛLÉSE ÉS AZ EGYESÜLET ÁLTAL KIÍRT PÁLYÁZATOK ERED-
MÉNYHIRDETÉSE. Helyszín: KMKK galériája.

Május 23. (szombat) – VÁROSJÁRÓ NOSZTALGIA-VONAT. Menetrend:
8.00–10.00 óra – Zenés ébresztô a Veresegyházi Fúvószenekarral. 10.30
óra, 11.30 óra, 12.30 óra – KMKK elôtti parkoló – Vulkán fürdô. 11.00
óra, 12.00 óra, 13.00 óra – Vulkán fürdô – KMKK elôtti parkoló. 13.30
óra – KMKK parkoló – Ság hegy. 14.45 óra – Ság hegy – Vulkán für-
dô – KMKK parkoló. 16.00 óra – KMKK parkoló – Vulkán fürdô – Ság
hegy. 17.30 óra – Ság hegy – KMKK parkoló. 18.30 óra – KMKK par-
koló – Vulkán fürdô. 19.00 óra – Vulkán fürdô – KMKK parkoló. Jegy-
ár: gyerek-diák-nyugdíjas: 200 Ft, felnôtt: 300 Ft.
15.00 óra – KRÁTERHANGVERSENY – fúvószenekarok találkozója a Ság
hegyen. Fellépnek: Ajka Város Bányász Fúvószenekara, Csepreg Vá-
ros Fúvószenekara, Veresegyháza Fúvószenekara, a Tarjáni csibé-
szek – fúvós kamarazenekar, a celldömölki Ádám Jenô Zeneisko-
la fúvószenekara.

Május 24. (szombat) 7.30 óra – KIRÁNDULÁS AZ AUSZTRIAI
MESEPARKBA. Részvételi díj: 12 euro + 1800 Ft.

Május 27. (szerda) 17.30 óra – SZÍNHÁZBUSZ indul a szombathelyi Weö-
res Sándor Színház „9700” címû elôadására. Részvételi díj: 3500 Ft.

Május 27. (szerda) 17.00 és 18.00 óra – OVIS NÉMET bemutató fog-
lalkozások nemcsak szülôknek. Helyszín KMKK elôadóterme.

Május 30. (szombat) 18.00 óra AZ EMBERI TEST CSODÁJA – A RÁK
GYÓGYÍTÁSA-ÖNGYÓGYÍTÁS – dr. Peresztegi Sándor professzor
elôadása. Helyszín: KMKK elôadóterme.

Május 29–31. (péntek–vasárnap) – SOLTIS LAJOS ORSZÁGOS SZÍNHÁZI
TALÁLKOZÓ a Soltis Lajos Színház szervezésében.

JÚNIUSI ELÔZETES: június 4–6. között Ünnepi Könyvheti kedvezmé-
nyes könyvárusítás lesz a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár bejáratánál. 4-én (csütörtökön) 17 órakor Grandpierre At-
tila csillagász tart elôadást a Kresznerics Ferenc Könyvtárban Agyunk
és a kozmosz üzenete címmel.

Június 6. (szombat) 9.00 óra – FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLÔ EMBEREK
ORSZÁGOS KULTURÁLIS FESZTIVÁLJA.

Június 4–6. (csütörtök–szombat) – SZÛRÉSSEL A CSALÁDOKÉRT – Ke-
menesaljai Egészségnapok 2009, ingyenes szûrôprogram a Vasi Tal-
lér Egyesület szervezésében. Helyszín: a KMKK termei és az elôt-
te lévô tér.

Június 7-én, vasárnap 14 órakor a TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM aláírá-
sának 89. évfordulója alkalmából szervezett megemlékezés a Ság
hegyi Trianoni keresztnél. Részt vesznek: a Csillagösvény zenekar,
ünnepi beszédet mond Alexa Károly irodalomtörténész, Ismerôs
Arcok koncert. 

» Egészségügyi SZOLGÁLAT

01. hétfô 8.00-tól Dr. Kassas M. Khaled Pajor Erika
02. kedd Dr. Palatka János Kovács Zoltánné
03. szerda Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
04. csütörtök Dr. Kovács Zoltán Vida Leventéné
05. péntek Dr. Nagy Ildikó Kovács Zoltánné
06. szombat Dr. Márton Katalin Pajor Erika
07. vasárnap Dr. Kassas M. Khaled Vida Leventéné
08. hétfô Dr. Nagy János Kovács Zoltánné
09. kedd Dr. Palatka János Horváth Katalin
10. szerda Dr. Kovács Larisza Pajor Erika
11. csütörtök Dr. Kovács Zoltán Kovács Zoltánné
12. péntek Dr. Nagy Ildikó Pajor Erika
13. szombat Dr. Gájer Tatjána Vida Leventéné
14. vasárnap Dr. Kovács Zoltán Kovács Zoltánné
15. hétfô Dr. Mesterházy Gábor Horváth Katalin
16. kedd Dr. Mesterházy Zsuzsanna Pajor Erika
17. szerda Dr. Gájer Tatjána Kovács Zoltánné
18. csütörtök Dr. Schrott Olga Horváth Katalin
19. péntek Dr. Kiss Imre Vida Leventéné
20. szombat Dr. Kovács Zoltán Kovács Zoltánné
21. vasárnap Dr. Mesterházy Gábor Horváth Katalin
22. hétfô Dr. Gájer Tatjána Pajor Erika
23. kedd Dr. Schrott Olga Kovács Zoltánné
24. szerda Dr. Mojzes Szonja Vida Leventéné
25. csütörtök Dr. Kiss Imre Horváth Katalin
26. péntek Dr. Kovács Zoltán Kovács Zoltánné
27. szombat Dr. Gájer Tatjána Horváth Katalin
28. vasárnap Dr. Kovács Zoltán Pajor Erika
29. hétfô Dr. Schrott Olga Kovács Zoltánné
30. kedd Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
Az ügyeleti rendben a változtatás jogát fenntartják.

2009.  JÚNIUS KÖZPONTI  ORVOSI  ÜGYELET

FELHÍVÁS KITÜNTETÉSI JAVASLATOKRA
Celldömölk Város Önkormányzata Képviselôtestületének
31/2008. (X. 31) számú rendelete szabályozza a városi ki-
tüntetések adományozásának rendjét. 2009. augusztus 20-a
alkalmából kerül sor az alábbiakban meghatározott elisme-
rések átadására. Felhívással fordulok a város polgáraihoz,
közösségeihez, hogy a mellékelt adatlapon, 2009. június
3-ig tehetnek javaslatot a kitüntetésekre vonatkozóan. A ja-
vaslatokat levélben kérem megküldeni Celldömölk Város
polgármestere, Fehér László 9500 Celldömölk, Szenthárom-
ság tér 1. címre. Részletes információ és jelentkezési lap
a www. celldomolk.hu honlapon található, vagy
személyesen átvehetô a polgármesteri hivatal titkárságán.

»FEHÉR LÁSZLÓ POLGÁRMESTER
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Várjuk kedves vásárlóinkat!

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

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

F É R F I  D I V A T

A Gentlemens férfi divat
tavaszi ajánlata:
Megérkeztek a rövid ujjú ingek 

a PELLE – DOROTÓL, Új SAXOO

nadrágok, nyakkendôk széles

választékban, valamint öltönyök

egyéni elképzelések szerint is rövid

határidôvel.

Timex 1+1 karóra akcióval 
VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

Egyet fizet, egyet ingyen vihet!
Részletek az üzletben!

A MÁJUS 4-ÉN MEGTARTOTT SORSOLÁSON:

50.000 Ft értékû ajándékcsomagot nyert: 
Csete Imre, Kemenesszentmárton

Ezüst láncot, swarovski medált nyert:
Ács Istvánné, Sárvár

Nemesacél karláncot nyert:
Faragóné Benkô Mónika, Celldömölk

N Y E R T E S E I N K N E K  G R A T U L Á L U N K !

Nyitva tartás: hétfô–péntek: 8.00–17.00
szombat: 8.00–12.00

Celli Bé-Ke Bt. Celldömölk, Szentháromság tér 6.
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