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AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT.
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Szárnyas ételek • • • • • •

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

Rántott csirkemell
Csirkemell gordonbleu burgonyával
Kijevi csirkemell gombóc rizzsel
Sajtos pulykamell rizzsel
Sonkás pulykamell
Rántott pulykamell filé burgonyával
Párizsi pulykamell filé rizzsel
Sajtos pulykamell brokkolival rizzsel
Gombás sajttal töltött pulykamell rizzsel
Gesztenyével töltött pulykamell rizzsel
Kijevi pulykamell rizzsel
Brokkolis pulykamell rizzsel
Pulykasaslik burgonyával
Almás-diós-sajtos csirkegordon rizzsel áfonyaízzel

A telefonon megrendelt ebéd kiszállítása ingyenes!

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

M

Cápaszelet rántva
Fogas rántva
Ponty rántva
Rántott tonhal filé tartármártás
Lazac olaszosan
Heck hal rántva
Lazac rántva
Lazac roston
Vöröslazac rántva
Vöröslazac roston
Harcsa szelet rántva
Békacomb rántva
Rákolló rántva
Tintahal karikák rántva
Sajttal töltött lazacfilé
Mustáros szósszal töltött lazacfilé

Ételkülönlegességek • • • • • •

KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGTISZTELTEK BENNÜNKET MEGRENDELÉSEIKKEL!

Krokodil
Kenguru

Kis adag Nagy adag
425 Ft
850 Ft
420 Ft
840 Ft
400 Ft
800 Ft
420 Ft
840 Ft
420 Ft
840 Ft
420 Ft
840 Ft
425 Ft
850 Ft
420 Ft
840 Ft
420 Ft
840 Ft
420 Ft
840 Ft
420 Ft
840 Ft
420 Ft
840 Ft
380 Ft
760 Ft
430 Ft
860 Ft
Kis adag
450 Ft
420 Ft
420 Ft
400 Ft
420 Ft
420 Ft
450 Ft
450 Ft
450 Ft
450 Ft
420 Ft
430 Ft
420 Ft
420 Ft
450 Ft
450 Ft

Nagy adag
900 Ft
840 Ft
840 Ft
800 Ft
840 Ft
840 Ft
900 Ft
900 Ft
900 Ft
900 Ft
840 Ft
860 Ft
840 Ft
840 Ft
900 Ft
900 Ft

Kis adag Nagy adag
1.300 Ft
2.600 Ft
650 Ft
1.300 Ft

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
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» AKTUÁLIS

Pályázati pénzbôl szépült a város
Celldömölk Város Önkormányzata minden, a város szépítésére és jobbítására felhasználható pályázati lehetôséget megragad annak érdekében, hogy az itt lakók
komfortérzete ne szenvedjen csorbát. Utcáink és utaink állapota sokszor hagy maga után kivetnivalót, hiszen a mindennapos használattól megkopnak, nem egyszer számtalan kátyú is okot ad a bosszankodásra.
Az elmúlt hetekben nagy volt a sürgés-forgás a Hámán Kató és a Temesvár utcákban.
Pályázati pénzbôl, jelentôs önerô hozzátételével sikerült újjá varázsolni ôket. Az önkormányzat 2008 ôszén nyert a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által
kiírt TEUT (Települési Önkormányzati Szilárd
Burkolatú Közutak Burkolatfelújításának Támogatása) pályázaton. A felújítás összköltsége meghaladta a 11 millió forintot,
melyhez Celldömölk Város Önkormányzata 6 millió forinttal járult hozzá.

A másik, szintén a NYDRFT-hez egyidôben benyújtott pályázat tárgya a ligeti kerékpárút és járda felújítása volt a
TEKI (Területi Kiegyenlítést Szolgáló
Önkormányzati Fejlesztések Támogatása) keretein belül. Az elnyert támogatás összege 6 millió forint, melyhez még
3 millió forintot kellett a városnak biztosítania.
Szabó István, a mûszaki osztály munkatársa elmondta, hogy a kivitelezésekre
egyben volt kiírva a meghívásos közbeszerzési pályázat, melynek nyertese a
sárvári székhelyû TIA 2002 Kft. lett. Velük a szerzôdést az önkormányzat már
2008-ban megkötötte, s a határidôt ez év
május 30-ban határozta meg, amit a Kft.
be is tartott, így május 28-án meg is történhetett a mûszaki átadás mindhárom
helyszínen a celldömölki lakosok és a
használók nagy örömére.
»TAKÁCS M. TÜNDE

Új közjegyzôje van a városnak
Benkôné dr. Bagoly Teréz nyugdíjba vonulása óta bizony megnehezedett azok
dolga, akiknek hagyatéki ügyeket, szerzôdések, nyilatkozatok közjegyzôi okiratba foglalását illetve egyéb közjegyzôi
feladatok ellátását igénylô ügyeket kellett intézniük, hiszen az elmúlt néhány hónapban Pápára, illetve Sárvárra kellett
emiatt utazniuk.
Az új közjegyzô, dr. Dévai Ildikó a május
26-i képviselô-testületi ülésen mutatkozott be. Tevékenységét június 2-án kezdte meg városunkban, ebbôl az alkalomból kerestük meg:
» Kérem, mondja el, hol végezte tanulmányait, melyek voltak elôzô munkahelyei?
– Egyetemi tanulmányaimat az ELTE Jogi
Karán folytattam, 1992 februárjában kaptam jogi diplomát. Jogi pályámat a közigazgatásban kezdtem, elsô munkahelyem a
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal volt. Ezt
követôen a Vas Megyei Munkaügyi Központ
Jogi Osztályán dolgoztam jogi elôadói,
majd jogtanácsosi munkakörben. Ezzel
párhuzamosan megbízásos jogviszony
alapján a Vas Megyei Pedagógiai Intézet
jogi szaktanácsadója is voltam. 2003-tól
mostanáig Dr. Tóth Zoárd szombathelyi közjegyzôi irodájában dolgoztam közjegyzôhelyettesként.

» Bizonyára sok elfoglaltsággal jár a hivatása. Szombathelyrôl jár nap mint nap Celldömölkre. Hogyan tudja ezt a családi
élettel összeegyeztetni?
– Családommal Szombathelyen lakunk,
férjem számítástechnikával-informatikával foglalkozik. Hétéves ikerfiaink vannak, akik most járnak elsô osztályba. A mindennapos bejárás valóban nem lesz könnyû
eleinte, de a férjem segítségével a kezdeti nehézségek áthidalhatóak lesznek. Celldömölk nem idegen a számomra, ugyanis
a gyermekkoromat egy közeli kis faluban,

Vásárosmiskén töltöttem. Pillanatnyilag
nem tervezem, hogy Celldömölkre költözöm, de sok körülményt nem lehet elôre
látni és tervezni, ezért azt kell, hogy
mondjam, hogy teljességgel kizárni nem lehet ezt sem.
» Milyen jellegû ügyekkel várja az ügyfeleket?
– A közjegyzôi iroda tevékenységei különösen: hagyatéki ügyek intézése, szerzôdések (pl. hitel-, adásvételi-, ajándékozási-, öröklési-, tartási szerzôdések), nyilatkozatok (pl. végrendelet, meghatalmazás,
egyoldalú kötelezettségvállalás, közbeszerzési pályázathoz kapcsolódó nyilatkozat) közjegyzôi okiratba foglalása, névaláírás
hitelesítése (pl. aláírási címpéldányon,
egyéb okiraton), tulajdoni lapok, cégkivonatok kiállítása, hiteles másolatok készítése okiratokról.
» Hol és mikor van az ügyfélfogadása?
– A közjegyzôi iroda címe: 9500 Celldömölk,
Géfin Lajos tér 13. I/3. (a K&H Bank felett),
telefonszáma: 95/420-120, e-mail: devai@mokk.hu, ildiko.devai@devainotar.hu.
Ügyfélfogadási idô: hétfôtôl csütörtökig:
9–12 és 13–15, pénteken: 9–12 óráig. Természetesen egyedi kérésre egyeztetés
alapján ettôl eltérô idôpontban is az ügyfelek rendelkezésére állok.
»LOSONCZ ANDREA
3
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INFORMÁCIÓK,
BEJELENTÉSEK
A TESTÜLETI ÜLÉSEN
Május 26-án ülésezett Celldömölk Város
Képviselô-testülete. Napirend elôtt tett esküt dr. Márton Katalin, aki ezután a Kemenesaljai Egyesített Kórház belgyógyászaként látja el feladatát. Az ülésen mutatkozott be dr. Dévai Ildikó, Celldömölk új közjegyzôje is. Fehér László polgármester
elmondta, hogy június 26-án kezdôdik a
Vulkán Kupa, melyet idén a VulkánSport
Egyesületen kívül más társadalmi szervezetek is támogatnak. A város lakói illetve
a turisták figyelmébe ajánlotta az újonnan
elkészült, Celldömölk Város címerét ábrázoló kitûzôt és nyakkendôtût, melyek 350
illetve 500 forintért kaphatók a polgármesteri hivatalban és a Vulkán fürdôn. Horváth
Melinda képviselô felhívta a figyelmet a
Vasi Tallér június 4–6. között tartandó
egészségmegôrzô programjára. Hetényi
Endre képviselô beszámolt arról, hogy a ligeti útfelújítással a délnyugati városészen
lakók évtizedes álma valósult meg, köszönve a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és a celldömölki önkormányzat
döntésének. Ugyanô tett egy javaslatot a
nyári buszközlekedéssel kapcsolatban: javasolta, hogy legalább a nyári hónapokban
este 8-9 óráig közlekedjen a helyi autóbusz
a hegyrôl. Döntöttek a képviselôk a civil
szervezetek támogatási keretének elosztásáról (errôl bôvebben következô lapszámunkban számolunk be), de jóvá hagyták
a Vulkán fürdô jegy- és bérletárait is.
»LA
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Nyertek a celldömölki
mentôsök
A „Gazdálkodj és segíts okosan” program
keretén belül a szervezô az Országos
Mentôszolgálat állomásai között szavazásos játékot hirdetett meg. A versenyre a Celldömölki Mentôállomás is pályázott, és bejutott a játékban részt vevô 78
állomás közé. A tizenegyedik csoportban
a celli állomás a hat mentôállomás közül több mint 38 százalékos szavazati
aránnyal megnyerte a szavazást, és így
az ezzel járó kettôszázötvenezer forintot. A versenyben egyébként sms-en, illetve a www.segitsokosan.hu weboldalon lehetett szavazni a kedvenc
mentôállomásra.
Karádi Mihály állomásvezetô a többi celli
mentôs nevében is nagyon köszöni a szavazóknak a nagy számú voksolást, és azt,
hogy ilyen mértékû összefogás történt
Celldömölkön és a kistérségben a mentôállomás ügyében.
Az elnyert összeget a mentôállomás otthonosabbá tételére, illetve az épület, valamint a mentôautók felszerelésének
korszerûsítésére, megújítására használják fel.
A Celldömölki Mentôállomás 1930-ban
alakult meg Vas megye elsô szervezett
mentôállomásaként. Az Országos Mentôszolgálat tagjaként 1953-ban költözött a Kolozsvár úti tûzoltószertárból a
Temesvár utcai állomás épületébe. In-

nen 2007 áprilisában költözhettek be
az immáron a kor igényeinek megfelelô, modern épületbe közvetlenül a helyi kórház épülete mellé az orvosi
ügyelettel együtt. Az ellátási körzetükben több mint harmincezer ember él.
A szavazás idején az állomás létszáma
tizenhárom fô volt.

a gyôztes helyi mentôsök csapata

Az a tény, hogy a városunkban és a
kistérségben élôk nagy számú szavazatának köszönhetôen a Celldömölki Mentôállomás nyerte meg az „Én mentôállomásom” szavazást a csoportjában, bizonyítja az itt élôk szimpátiáját a celli mentôsök iránt, valamint az állomás dolgozóinak
rátermettségét, lemondásokkal járó munkájuk iránti elhivatottságukat.
»HP

Kistérségi házi segítségnyújtás
Celldömölk Város Képviselô-testülete
2009. május 26-i ülésén tárgyalta az újraszervezôdô házi segítségnyújtás alapszolgáltatás kistérségi feladatellátáshoz
szükséges gondozói létszám bôvítésének engedélyezését. A Népjóléti Szolgálat már több évtizede végzi szakképzett gondozók és felsôfokú végzettséggel rendelkezô irányítók segítségével az
ellátást. Csizmaziáné Hubert Mária, az
intézmény igazgatója elmondta, hogy
a lakhelyen történô gondozást kistérségi
keretek között nyolc település – Celldömölk, Borgáta, Egyházashetye, Kemenessömjén, Köcsk, Nagysimonyi, Nemeskocs és Tokorcs községek – társulásában kívánják továbbra ellátni. Ahhoz,
hogy a feladatellátás minél elôbb megvalósulhasson, s a szolgálat megkapja

4

a normatíva igényléséhez is szükséges
mûködési engedélyt, a szervezô, és gondozási munkát meg kell kezdeni. A jogszabály hat fô ellátotthoz rendel egy
gondozót, de miután akadálya eddig
sem volt, a szolgálat vezetése 10 fô ellátotthoz tervez egy fôállású gondozót,
vagy szükség szerint részidôs alkalmazottat. Celldömölkön is szükséges a
létszámot fejleszteni, mert a jelenlegi
kapacitás teljesen kihasznált.
A fentiek alapján május 26-i ülésén a
képviselô-testület a Népjóléti Szolgálat
kistérségi feladatellátásának bôvülésére figyelemmel a házi segítségnyújtás alapszolgáltatás feladatellátáshoz további 10 fô gondozói létszámot engedélyezett azzal a megkötéssel, hogy a
gondozotti létszám megléte esetén

tölthetôk be az állások.
Csizmaziáné Hubert Mária bízik abban,
hogy az átszervezés alatt és után is a
már megszokott színvonalon és intenzitással tudják majd munkatársai az idôs,
beteg, értelmileg sérült vagy mozgásukban korlátozott gondozottak ellátását
végezni, s gondozási szükségletüknek
megfelelô fizikai, pszichés gondozási-ápolási szolgáltatásokat nyújtani, ügyintézésüket, érdekvédelmüket ellátni, s
szükség esetén hozzásegíteni ôket
egyéb szociális szolgáltatáshoz.
A házi segítségnyújtásról bôvebb felvilágosítást a Népjóléti Szolgálatnál lehet
kapni. Címe: 9500 Celldömölk, Szalóky
S. u. 3., telefon: 95/ 525-910; e-mail:
nepjoleti@cellkabel.hu.
»TAKÁCS M. TÜNDE
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Kórházi helyzetkép a számok tükrében
Az elmúlt hetekben az országos napilapokban, rádió- és tévécsatornákon gyakran szerepelt témaként a Kemenesaljai
Egyesített Kórház adósságállománya és
lehetséges orvoslása. Lapunkban mi is
több ízben foglalkoztunk vele. Jelenleg
átvilágító bizottság dolgozik azon, hogy
kiderítse, van-e az intézmény tarsolyában olyan eszköz, amelynek segítségével csökkenthetô a hiánytermelés. Arról,
hogy fenntartható-e továbbra is a kórház
mûködése, Fodor Péter Pál, a HBCs Audit
Kft. munkatársa (a cég végzi az átvilágítást), egyben önkormányzati biztos így
nyilatkozott:
– A lejárt, kifizetetlen számlaállományunk
május végén 190 millió forint volt, ez viszonyítva a március 31-i állapothoz, ami 175 millió forint, megállapítható, hogy 15 millió forinttal növekedett, ez nem igazán jó hír. Ha
megnézzük, hogy a kórház a jelenlegi, nyári üzemmódjában milyen bevételi-kiadási pozíciókkal bír, akkor elmondanám, hogy a kórháznak 68 millió forint a havi bevétele, és
74 millió a kiadása, ez teljesen összecseng
azzal, hogy havonta 6-7 millió forinttal nô a
tartozásállománya. Az eladósodás folyamata tehát nem állt meg. A kérdésre, hogy fenntartható-e az intézmény mûködése, a válaszom: a mai formában biztosan nem – ez jól
látható a gazdasági mutatókon, de a kórház
megszüntetése szóba sem került.
» Felröppent még az a hír is az intézményt illetôen, hogy veszélyeztetett a betegellátás…

– Erre is határozott választ adhatok: ami a
szakmastruktúrában meghatározott profil, abban a körben nincs veszélyhelyzet, nem veszélyeztetett a betegek ellátása. Viszont a
mûködés formálására, átalakításokra szükség van. Az átalakításnak két területe van:
egy szakmai és egy gazdasági. A szakmai oldalon, amit nagyon gyorsan elônyös pozícióra lehetne, kellene váltani, a jelenlegi kapacitások maximális kihasználása, és az egészségbiztosítási pénztár felé való elszámolások
oly mértékben való pontosítása, hogy ebbôl
a maximális bevétel jöjjön ki – ez egy azonnali feladat. Szakmai oldalon további feladat,
hogy végig kell gondolni az egyes szakterületeken lévô párhuzamosságokat (fekvô- illetve járóbeteg-ellátás közötti párhuzamok).
Egészen biztos, hogy még jobban centralizálni kell a szakmákat, egy szakterületnek
egy egységként kell mûködnie. Az egynapos
mûtéteket fel kell tudni futtatni – ezt eddig
nem használta ki az intézmény. Oda kell figyelni a krónikus ellátásra oly mértékben,
hogy egyetlen napig se álljon üresen ágy. És
vannak lehetôségek a távlatokra vonatkozóan
is: egyrészt ott van a rendelôintézet, ha átcsoportosítjuk a járóbeteg-ellátás egy részét
a kórház területére, akkor helyére további
speciális funkciókat kell találnunk, kiindulva
az urológiából, a bôrgyógyászatból, az ideggyógyászatból stb. de a vízgyógyászat illetve az intaházi pszichiátriai komplexum felé
is fordulhatunk.
» Mennyi idô áll a rendelkezésükre?
– A nyári idôszak alkalmas arra, hogy a gyorsabb, járhatóbb intézkedések megtörténje-

nek, ennek eredményeként sajnos csak a
nyár vége felé várható, hogy a negatív tendencia mérséklôdjön, kialakuljon a gazdasági egyensúlyközeli helyzet. A havi 6-7 millió forintos hiánytermelés csak a nyári
idôszakra vonatkozik, a téli idôszakban az
energiahasználat fokozódik, ennek következtében a kiadásaink nem fognak mérséklôdni.
Tehát a nyár folyamán olyan szervezési intézkedéseket kell tennünk, amelyek a téli
kiadásnövekedést is kompenzálni tudják.
» Vannak ilyen kiaknázatlan lehetôségei
még a kórháznak?
– Igen vannak, ezek kidolgozása a lakosság
érdekeit szem elôtt tartó megfontolásokkal,
a kórház vezetô orvosainak és szakdolgozóinak bevonásával napokon belül befejezôdik.
Ezt követôen „csak” azok teljesítése a
feladat.
» Mit tesz, mit tehet az önkormányzat, ha
nem tudják a fentieket megvalósítani, de
mégis ragaszkodik tulajdonjogához?
– Akkor léphetne életbe a gazdasági konstrukcióváltás terve. Ebben a megoldásban
csak az a különbség, hogy gazdaságilag rugalmasabban mozgó, a szakmastruktúrát
döntôen megtartó (adott esetben bôvítô),
100%-os önkormányzati tulajdonban
mûködô városi kórház-rendelô kht. vagy
kft.-ként mûködne tovább. Ahhoz, hogy a
kórház a város és vonzáskörzetének elvárása szerint hosszabb távon is mûködni tudjon, szeptemberre mindenképpen el kell
dôlnie, hogy melyik utat ajánlott választania az önkormányzatnak.
»LOSONCZ ANDREA

Megújult forma, megújult tartalom
Megújult Celldömölk Város honlapja. A mostani egy átláthatóbb formát kapott, hogy az
érdeklôdôk minél szélesebb képet kapjanak
városunkról. A címlapon hat menüpont található, az elsô a Városunk címet viseli, innen
szerezhetünk információkat Celldömölkrôl, a
Turizmus menüpont alatt a város illetve
környékén található látnivalókkal ismerteti
meg az érdeklôdôt a honlap, ezen felül vendéglátó- és szálláshelyek elérhetôségei találhatók. A Hasznos infók menüpont alatt találhatjuk a házi orvosok elérhetôségét és rendelési idejét, de itt kapott helyet a hétvégi
orvosi és gyógyszertári ügyeleti rend is, a benzinkutak nyitva tartásáról is innen informálódhat az érdeklôdô. A negyedik menüpont
az Önkormányzat címet viseli, a város vezetésével, elérhetôségeivel, a képviselô-testület illetve az egyes bizottságok összetételével ismerteti meg a látogatót, ezen kívül a város intézményeirôl és az önkormányzat gaz-

dasági társaságairól is innen szerezhetnek információt a szörfözôk. A Kultúra címszó alatt
az aktuális mûsorkínálatról, illetve a városban
mûködô intézményekrôl illetve kultúrát közvetítô civil szervezetekrôl informálódhatnak. A hatodik menüpont alatt pedig a
sportrajongók szerezhetnek információt az éppen aktuális meccs-eredményekrôl, illetve
sporteseményekrôl.
A fôoldal jobb oldalán a Hírek rovatban futnak az éppen aktuális hírek, az Eseménynaptár értelemszerûen az egyes eseményekrôl tájékoztat idôrendi sorrendben, a
Galéria pedig még feltöltésre vár.
A lap alján a városban mûködô három médium kapott külön linket (a Rádió Cell, a TV
Cell és az Új Kemenesalja), negyedikként
pedig a Vulkán fürdô honlapjára kattinthatnak az ide látogatók.
Amennyiben a honlap automatikusan nem
nyílik meg, az ideiglenes tárolót törölni kell.

A honlapcím ugyanaz maradt, mint a korábbi: www.celldomolk.hu.
A készítôk remélik, az új honlap a látogatók megelégedésére szolgál, és mindenki megtalálja az ôt érdeklô tartalmakat.
»LA
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150 éves a Marcalvölgyi Vízitársulat
Május 22-én tartotta ünnepi közgyûlését
a Marcalmenti Vízitársulat, ahol fennállásuknak 150. évérôl emlékeztek meg.
Hogy mivel is foglalkozott/foglalkozik a
társulat, arról dr. Varga Gábor ügyvezetô igazgató vall:

tei által. Gyôr megye azért nem csatlakozott a társulathoz, mert állandóan a saját
árvizeivel volt elfoglalva. 1863-ban megszületett a társulat elsô kézzel írott alapszabálya. Ez az alapszabály 1873-ig fejlesztve, bôvítve lett, majd zsebkönyv formájá-

a vízitársulat közgyûlésén dr. varga gábor mondott ünnepi beszédet

– Amióta ember él a Földön, élvezi a víznek az élethez szükséges áldásait, de küzdelmet is kell folytatnia az okozott kártételek ellen – már régóta küzd a vízzel, hogy
szabályozza, hogy minél áldásosabb hatást fejtsen ki. Térségünkben már az
1600-as években folytak vízszabályozási
munkálatok. Az 1622-es gyôri árvizet követôen bizottság alakult az árvizek okainak megszûntetésére illetve enyhítésére.
A bizottság azonban olyan rendeletet hozott, amely hosszabb távon nem volt
mûködôképes, hiszen a rétek és legelôk
a pangó víz következtében használhatatlanokká váltak. A 18. század társadalmigazdasági fejlôdése egyre inkább sürgette a termôterületek hasznosítását, ami a
folyók szabályozásával, ármentesítéssel és
lecsapolási munkákkal volt összhangban.
Felismerve ezt a Magyar Országgyûlés,
1807-ben megteremtette a társulatok
megalakításának jogi alapjait. Ezt követôen, 1810-ben megalakult az elsô magyarországi vízszabályozási társulat Sárvízi Társaság néven. A legelôk hasznosítása egyre sürgetôbbé vált, mivel az osztrák városok a húsmarháknak jó felvevô
piacai voltak.
1851-ben a Marcal menti községek a
Helytartó Tanácshoz folyamodtak a Marcal
folyó szabályozása érdekében. A Helytartó Tanács királyi biztost nevezett ki, mely
mûködése eredményeként 1859-ben
megalakult a Marczal-Szabályozási Társaság Vas, Veszprém és Zala megye küldöt6

ban kiadták és a szombathelyi királyi törvényszék jegyzôje által ellenjegyzésre
került.
Az 1885. évi XXIII. tc. részletesen és pontosan szabályozta a társulat szervezetét
és mûködését. Ettôl kezdve lett a Marczal
Szabályozási Társaságból Marcalvölgyi
Vízitársulat. Nagy lendülettel indult meg
a munka a Marcal völgyében, miután Marcaltôig a Marcal szabályozásra került.
A medret 52 km hosszban rendezték.
Nagykamondnál 1896-ban építettek fából
vízosztó mûvet, mely biztosította a Vas és
Veszprém megyei csatornák tartós vízellátását. Az elsô világháború alatt és az azt
követô években az államháztartás magas
hiánya miatt az adóvisszatérítések elmaradtak. A háború utáni feladatait a társulat nem tudta megoldani. A társulat tisztségviselôi memorandummal fordultak az
akkori megyei képviselôkhöz, hogy az
1928. ôszi törvényhozási ciklusban a Magyar Állam biztosítson támogatást a
feliszapolódott mûvek felújítására. Ez a
felújítás egyúttal bôvítéssel is járt. A munkálatok 1943-ban fejezôdtek be.
A Marcalvölgyi Vízitársulat mûködésének az 1948-ban bekövetkezett államosítások vetettek véget. Az 1956-os politikai konszolidációt követôen döbbentek
rá, hogy a vízügyi létesítmények helyi gazdátlansága folytán tönkrementek. Így
alakult újjá Celldömölk székhellyel 1964.
január 1-jén a Kemenesaljai Vízgazdálkodási Társulat.

» A 150 éves évfordulóra egy nagyon impozáns kiadvánnyal és egy bronzból készült éremmel készültek…
– Úgy vélem, ennek a 150 évnek nem szabad nyomtalanul elmúlnia, s mi ôrizhetné
meg jobban a múltat, mint egy kiadvány?
A bevezetôjében röviden felvázoltam a
múltat, a továbbiakban pedig önmagukért
beszélnek a korabeli dokumentumok: társulatunk életébôl nagyon tanulságos például
az az egyszerû költségkimutatás, amely az
1863 és 1877 közti idôszak pénzfelhasználását mutatja ki. A fából készült 1885-ös vízosztó mû tervének egyszerûsége is megragadja az ember fantáziáját. Az 1894. évi
Marcalvölgyi Vízitársulat csatornáinak kimutatása azokat a csatornákat tartalmazza,
amelyek szabályozásra kerültek. 1899-ben
még elégséges volt a vasút kiscelli osztálymérnökségének egy egyszerû átirata és vázlata ahhoz, hogy a pápai vasút alatt a Marcal-meder miként legyen burkolva. Ezekbôl,
és ezekhez hasonló dokumentumokból szemezgettem, hogy valódi keresztmetszetét
tudjuk nyújtani a társulat történetének az elkészült kiadványban.
Az éremrôl pedig annyit: a bronz nemessége szimbolizálja az idôtállóságot. Az ábrázolásról: az elôlapon az 1859-es Marczal Szabályozási Társaság védjegye található, a hátlap pedig a kamondi zsilipet ábrázolja.

a jubileumi kiadvány

» Mekkora terület tartozik jelenleg a
Hegyhát-Kemenesaljai Vízitársulathoz?
– Jelenleg 103 település tartozik a társulathoz, ezek polgármesterei alkotják a
társulat küldöttgyûlését. Érdekeltségi területünk 169 ezer hektár, a kezelt közcélú árkok hossza 713 km.
»LA
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» KÖZÉLET

Hálaadó nap a dömölki
artikuláris templomban

az elôtérben gregersen-labossa györgy, a háttérben vetô istván és rác dénes

Városunk evangélikus temploma és hitközsége adott otthont a protestánsok szabadságáért harcoló, Gusztáv Adolfról elnevezett
hálaadó napnak, melyet kétévente rendeznek meg a megye valamely evangélikus
gyülekezetében. A két évvel ezelôtt Kôszegen tartott rendezvény után ezúttal Celldömölkre esett a választás. A Vasi Evangélikus
Egyházmegye közösségei május 17-én ünnepeltek együtt istentisztelet és közös
programok által.
Az egész napos rendezvény úrvacsorai istentisztelettel kezdôdött, melyen Vetô István,
a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspökhelyettese, Rostáné Piri Magda, a Vasi Egyházmegye esperese, Gregersen-Labossa
György és Rác Dénes evangélikus lelkészek
hirdetettek igét. Délután kulturális programokon vehetett részt a vasi egyházmegye 23
egyházközségébôl érkezett mintegy ezer
gyülekezeti tag. Ennek során a Kemenesmagasi Citerazenekar és Népdalkör, a Répcela-

ki Ümmögô Népzenei és Néptáncegyüttes
adott mûsort, majd Banka Gabriella színmûvész elôadását hallgathatták meg. A felnôttek mellett a gyerekeknek is gazdag programot állítottak össze a szervezôk, hiszen a
nap folyamán nekik szóló áhítat, bábelôadás,
aszfaltrajzverseny, kézmûvesség és egyéb játékok várták ôket. Mindemellett a Vasi
Evangélikus Egyházmegye gyülekezeteinek
bemutatkozását is megtekinthették a résztvevôk a templom körül felállított sátrakban.
A Gusztáv Adolf segélyszervezet az evangélikus egyházon belül templomot építô és renováló gyülekezeteket támogatja. Ennek
megfelelôen a hálaadó nap célja a találkozáson, ismerkedésen, beszélgetésen túl a nap
elnevezésébôl adódóan e segélyszervezet támogatása volt. A perselypénzbôl és adományokból származó bevételt az egyházmegyei
presbitérium osztja majd szét a templomot
építô, renováló gyülekezetek között.
»RA

ÉVADZÁRÓ FOGLALKOZÁS A KERTBARÁTOKNÁL
A Kemenesaljai Szôlô- és Kertbarátok Köre kilencedik évadának záró foglalkozását tartotta május 21-én a mûvelôdési központban. A rendezvény kezdetén Heim
Géza ügyvivô köszöntötte a megjelenteket, majd az elôzô hónapban lebonyolított borversenyen oklevelet, illetve érmes helyezést kiérdemelt boros gazdák díjazása következett. Söptei Józsefné alpolgármester, a borverseny egyik zsûritagja visszamenôleg is értékelte a felvonultatott nedûket, és a Ság hegyen kialakítandó borútról beszélt a szôlôsgazdáknak. Dr. Hollósy István falugazdász, növényvédô szakmérnök, a kör állandó elôadója aktualitásokkal kapcsolatban szólt a
kertbarátokhoz, és a nyárra vonatkozó tanácsokkal látta el ôket. A kör tagjai tízéves jubileumuk megünneplésére készülnek, az új évad elsô klubfoglalkozására szeptember harmadik csütörtökén kerül majd sor.
»RA

FOLYAMATBAN
AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA
A 2008–2009-es tanév érettségi vizsgái
május 4-én az írásbeli számonkérésekkel kezdôdtek meg. Következô összeállításunkban városunk középfokú intézményeiben érdeklôdtünk.
Vinter József, a Berzsenyi Dániel
Gimnázium igazgatója:
Az idei tanévben a négy, öt, illetve hat évfolyamos tagozatunknak 91 végzôse van,
az érettségizôk száma azonban ennél lényegesen magasabb, hiszen a kétszintû
érettségi vizsga létezése óta évrôl évre sok
azon alsóbb évesek száma, akik élnek az
elôrehozott vizsga lehetôségével. Így
idén 152 tanulónk tesz érettségi vizsgát.
35 emelt szintû érettségi vizsga lesz iskolánkban, ebbôl néhányat az alsóbb évesek idegen nyelvekbôl tett szintemelôje
tesz ki. Egyébként összesen 13 tantárgyból zajlanak a számonkérések. Az írásbeli érettségi vizsgák a kötelezô tantárgyak
mellett a fakultatív tárgyakkal zajlottak,
ezek sorát május 25-én az informatika és
az ének-zene zárta. A szóbeli megmérettetések június 16-án kezdôdnek, és egészen június 29-ig eltartanak. Érettségizôink
jelentôs számban továbbtanulnak, a hatosztályos évfolyamból mindenki beadta
jelentkezését egyetemre, illetve fôiskolára, a másik két osztályból szintén sokan.
Néhány tanuló érettségire épülô szakmatanulást választott, összességében tehát
minden diákunk tovább kíván tanulni
valamilyen formában.
Soós Andrea, a Mûszaki Szakközép- és
Szakiskola igazgatóhelyettese:
Iskolánkban 31 tanuló kezdte meg érettségi vizsgáit, a kötelezô magyar nyelv és
irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv mellett a szabadon választható tárgyakból is lezajlottak az írásbeli számonkérések. Diákjaink elsôsorban biológiát, informatikát és informatikai alapismereteket választottak vizsgatárgyként.
A szóbeli megmérettetések június 17., 18.
és 19-én zajlanak majd. Intézményünkben
május 18-án a szakmai vizsgák is megkezdôdtek, tíz szakiskolai szobafestô-mázoló, hét faipari technikus képzésben résztvevô, és nyolc számítástechnikai programozó végzôsünk van. Részükre június második hete jelenti a gyakorlati és az
elméleti vizsgák idejét. Fontosnak tartom
megemlíteni két végzôsünket: Gönye
Lászlót, aki a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen elért megyei legjobb eredményével mentesül az írásbeli vizsga alól, illetve Mészáros Imre országos döntôs számítástechnikai programozónkat, aki hatodik
helyezésével a teljes vizsga alól felmentésben részesül.
»RA
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Újraszervezték az anyanyelvi
versenyt városunkban
Öt év kihagyás után újra megrendezte névadója tiszteletére anyanyelvi versenyét a
Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtára.
1994 óta kétévente adott otthont Celldömölk az elôször megyei, majd országos
szintû anyanyelvi versenynek. 2004-ben ez
a jó hagyomány megszakadt, az idei év
azonban módot adott a felélesztésre, újraindításra, így május 15-én hetedik alkalommal gyûltek össze az anyanyelvük
ápolását fontosnak érzô diákok. Az ezúttal városi szinten zajló megmérettetés kezdetén Németh Tibor könyvtárvezetô köszöntötte a megjelenteket, majd Horváthné Varga Margit, a polgármesteri hivatal oktatási szakreferense nyitotta meg
a versengést.
A döntô elôzményeként a diákoknak egy
írásbeli pályamunkát kellett elkészíteni,
melynek során régi szavakat gyûjthettek,
illetve a „Miért fontos a magyar nyelv az
európai unióban?” – témakörben fejthették ki gondolataikat. A beérkezett tíz pályázatból a zsûri hatot ítélt továbbjutásra,
így a döntôben ôk mérhették össze tudásukat további feladatok során, ahol egyebek mellett három írásbeli feladatlap kitöltése várt rájuk. A Kresznerics Ferenc életével kapcsolatos kérdések, helyesírási
feladatok és idegen szavak magyarítása
után a szóbeli számonkérés folyamán
Internet vagy könyvtár? címmel kellett

összehasonlító érvelést produkálniuk a
résztvevô diákoknak. Az írásbeli és szóbeli forduló teljesítése után az öttagú zsûri a
következô eredményeket hozta.
1. Hajas Viktória
(Szent Benedek Katolikus Általános Iskola)

2. Maráczi Nóra
(Szent Benedek Katolikus Általános Iskola)

3. Nagy Enikô
(Berzsenyi Dániel Gimnázium)
R. ANITA

IRODALMI VERSENY BOBÁN
Szép számú jelentkezô részvételével zajlott a már sokadik alkalommal megrendezett
irodalmi verseny a Bobai Általános Iskolában. A vendégeket az iskola igazgatója,
Szabóné Kolostori Mária köszöntötte, majd átadta a szót Balogh József költô-tanárnak, aki a költészetrôl és irodalomról alkotott soraival kívánt sok sikert a versenyhez
és adott útmutatást az irodalmat szeretô gyermekeknek és fiataloknak. Az idén öt kategóriában folyt a versengés. A korosztálynak megfelelô mese bemutatása volt a feladata az 1-2. évfolyamos gyermekeknek. Ebben a kategóriában elsô helyezett Péter Noémi,
a jánosházi Szent Imre Általános Iskola tanulója lett. A 3-4. évfolyamosoknak egy magyar népmesét kellett elôadni. A kategória gyôztese Kraszni Karina, aki az
Ostffyasszonyfai Általános Iskolából érkezett. Egy szabadon választott Petôfi-verset kellett az 5-6. évfolyamosoknak bemutatni, itt Mód Marcell, a celldömölki Szent Benedek Általános Iskola tanulója végzett az elsô helyen. A 7-8. évfolyamosok egy szabadon választott XX. századi magyar költô versét mondták el. Ebben a kategóriában a zsûri nem hirdetett elsô helyezettet. Második lett Marton Laura, a celldömölki Szent Benedek Általános Iskola tanulója. Volt még egy kategória a 7-8. osztályosok számára.
Ebben játékos vetélkedô formájában, négyfôs csapatok adtak számot a József Attila
életérôl, munkásságáról összeállított kérdésekre. A vetélkedô nyertese a Bobai Általános Iskola csapata lett Sebestyén Andor, Horváth Ágnes, Bobai Eszter és Rádli
Dorina közremûködésével. A megye és a kistérség közoktatási szakembereibôl álló zsûri több különdíjjal is jutalmazta az I. és II. kategóriákban szépen teljesítô gyerkeket.
»TAKÁCS M. TÜNDE
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KÉT NAP A MESÉK
VILÁGÁBAN

Május 21-én és 22-én ötödik alkalommal rendezte meg Országos Ezerlátó
Mesefesztiválját a Soltis Lajos Színház.
A kétnapos rendezvény nyitányaként
Danka Adél, a Városi Általános Iskola
igazgatója és Falusiné Magyar Csilla
közmûvelôdési szakreferens mondott
beszédet, melyet követôen startolt is a
mesefolyam. Elsô darabként a házigazda soltisosok Botrány az állatkertben címû mesemusicaljét tekinthették meg
a mûvelôdési központ színháztermét
megtöltô óvodások. Ezután a mezôszilasi Kökörcsin Színpad mutatta be produkcióját, amelyet a hegykôi Maskara
Csoport Süsü címû elôadása követett.
A délután folyamán a Mákszem Gyermekszínpad, a celli Tücsök Bábcsoport
és a Soltis Lajos Színház társulata lépett
színre.
A fesztivál második napja az Alma
együttes jó hangulatú, szórakoztató
koncertjével indult, majd a Budapesti
Kamaraszínház Aranyecset címû darabját tekinthették meg a zsûritagok és az
érdeklôdôk. E nap még a Tücsök Bábcsoport és a Csepregi Színjátszók kétkét elôadását nyújtotta, a fesztivál
utolsó bemutatkozójaként pedig a csehimindszenti Pöttyös Hagyományôrzô
Gyermekcsoport szerepelt. A fesztivál
szakmai zsûrijét hárman alkották:
Gabnai Katalin drámatanár, színikritikus,
Merklin Tímea újságíró és Solténszky Tibor dramaturg, rendezô.
A fesztivál zárásakor szakmai értékelés
hangzott el, és gazdára találtak az elsô három helyezettnek járó elismerések.
A dobogós elsô helyezésnek megfelelô Varázspálca-díj a Budapesti Kamaraszínház: Aranyecset címû elôadását illette. A második hellyel egyenértékû
Csodalámpa-díjat a mezôszilasi Kökörcsin Színpad tagjai érdemelték ki, a harmadik helyezés, vagyis az Aranyhal-díj
a hegykôi Maskara Csoportnak járt Süsü címû elôadásukért.
»REINER A.
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» PROGRAMAJÁNLÓ
• június 6. (szombat) 9.00 óra –
FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLÔ EMBEREK
ORSZÁGOS KULTURÁLIS FESZTIVÁLJA
• június 4–6. (csütörtök–szombat) –
SZÛRÉSSEL A CSALÁDOKÉRT – Kemenesaljai Egészségnapok 2009 – ingyenes szûrôprogram a Vasi Tallér Egyesület szervezésében. Helyszín: a
KMKK termei és az elôtte lévô tér.
• 2009. június 7-én, vasárnap 14 órakor a Trianoni békediktátum aláírásának 89. évfordulója alkalmából
szervezett megemlékezés a Ság hegyi Trianoni keresztnél az Alsósági
Életfa Egyesület, a Kemenesaljai
Trianon Társaság, a Magyar Örökség
Kör és a Magyar Polgári Együttmûködés Egyesület Kemenesaljai Csoportja szervezésében. Részt vesznek:
a Csillagösvény zenekar, ünnepi beszédet mond Alexa Károly irodalomtörténész, Ismerôs Arcok koncert.
• június 10., 15 óra – MAKETT-ÉPÍTÔK
KIÁLLÍTÁSA – Helyszín: KMKK. A kiállítás június 10-tôl 13-ig tekinthetô meg.
• június 12., 17,00 óra – Vasi Építészeti Biennálé. Helyszín: a KMKK aulája.

NYÁRI TÁBOROK
• június 15–19. – LOVASTÁBOR KEZDÔKNEk – Szervezô: Szalóky Attila.
• június 22–26. – LOVASTÁBOR HALADÓKNAK – Szervezô: Szalóky Attila.
• június 22–27. – OLVASÓTÁBOR –
Szervezô: Emih–Virág Eszter.
június 29–július 03. – TÛZZOMÁNCKÉSZÍTÔ TÁBOR – Vezeti:Gabnai Zita
kézmûves, szervezô: Tóth Andrea.
június 29–július 3. és augusztus 3–7. –
NÉMET NYELVI TÁBOR – Vezeti:
Riczingerné Nagy Mária, szervezô:
Lónainé Kondics Zsuzsanna.
július 6–10. – KÉZMÛVESTÁBOR – Vezeti: Németh Gyula (fafaragás), Benedekné Gasztonyi Hajnalka ( szalmafonás), Sipos Ágnes (korongozás),
szervezô: Tóth Andrea.
augusztus 3–8. és 17–22. – LOVAS- ÉS
KÉPZÔMÛVÉSZ TÁBOR KISSOMLYÓN –
Vezeti: Major Albert oktató és Illés Erika szobrászmûvész, szervezô: Pálné
Horváth Mária.
augusztus 10–15. – MAG-TÁR ALKOTÓTÁBOR Nemeskocsban – Vezeti: Illés
Erika szobrászmûvész, szervezô:
Lónainé Kondics Zsuzsanna.

» KULTÚRA

Szép idôben, kellemes
hangulatban a kráterben
A mûvelôdési központ tavaszi programjainak sorában idén is helyet kapott a több
évtizedes múltra visszatekintô Kráterhangverseny. Az öt fúvós együttes zenei
találkozójára május 23-án délután került sor
festôi szépségû környezetben és néha
felhôkkel tarkított napsütésben. Az idei évi
rendezvény különlegessége volt, hogy a kilátogatók nosztalgiavonattal is érkezhettek a hegyre.
A program kezdetén az Ádám Jenô Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény fúvószenekara játszott néhány dallamot, majd Fehér László polgármester köszöntötte a résztvevô zenekarokat, és
nyitotta meg a kráterhangversenyek sorában a negyvenegyediket. Ezután folytatódott a jelenlevô fúvós együttesek muzsikája a nálunk elsô alkalommal szereplô Tarjáni Csibészekkel. Kamarazenekaruk német
zenei anyagra épülô repertoárjából adtak
ízelítôt, majd a minden évben szereplô Ajka Város Bányász Fúvószenekara szólaltatott meg népszerû dallamokat, úgymint
ABBA és Máté Péter-slágereket. A szintén
állandó vendégelôadóként ideérkezô Csepreg Város Fúvószenekara ezúttal hagyomá-

bemutatkoztak a veresegyházi fúvósok is

nyos indulókat és jelenleg divatos melódiákat adott elô.
A fúvós találkozó utolsó szereplôjeként az elôször városunkban járó, fennállásának tízéves
jubileumát idén ünneplô Veresegyháza Fúvószenekara muzsikált, akik a szombat
reggeli zenés ébresztôt is fújták. A csaknem
háromórás fúvószenei koncert zárásaként a
résztvevô együttesek két közös mûsorszámban mûködtek közre. Záróakkordként
két népszerû dallam, a Zrínyi és a Fehérvári induló szólalt meg a zenészek hangszerein.
»REINER ANITA

Szecessziós hatások
Újabb tárlattal örvendeztette meg a celldömölki mûvészetkedvelô közönséget
Török Enikô, szombathelyi festônô. Az üvegképekbôl és tükrökbôl álló kiállítást Pálné
Horváth Mária, a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár igazgatója nyitotta
meg május 9-én a Vulkán Gyógy- és Él-

a kiállításmegnyitó résztvevôi

ményfürdô konferenciatermében. Ajánlásában kiemelte: Enikô folyton kísérletezik
különbözô mûvészeti technikákkal: olajképek, akvarellek és üvegképek egy-egy
színfoltja a palettának. Alkotásaiban megjelenik mindaz a nôiesség és aprólékos finomság, ami Enikô lelkébôl fakad. Jelenlegi tárlata a Szecessziós
hatások címet kapta,
ennek jegyében az érdeklôdôk igazi mesevilágba csöppennek az
üvegképek és a tükrök
között. A kiállítás megnyitó alaphangulatát fokozta Locskai László és
Dala József zenei összeállítása valamint verset
mondott Hajbáné Benkô
Lilla.
A tárlat június 15-ig tekinthetô meg a Vulkán
Gyógy- és Élményfürdô
konferenciatermében.
»LILO
9

UK_11

09/6/2

1:14 PM

Page 10

VÁROSTÖRTÉNET «

Új Kemenesalja » 2009. 06. 05.

A kórház története 1894-tôl napjainkig III.
A rendszerváltást követôen az 1991–95-ös
években a celldömölki kórház szakmai mutatói is fokozatosan javultak, ami az elbocsátott betegek magas számában, az átlagos ápolási napok rövidülésében nyilvánult meg.
Ennek ellenére az egészségügyi reform részeként, az országos igényként megfogalmazott ágyszám csökkentések Celldömölköt sem hagyták érintetlenül és 1995
augusztusában az 1956 óta 125 ággyal
üzemelô kórház ágyszámát október 1-jétôl 90-re (40 belgyógyászati, 30 sebészeti és 20 szülészet-nôgyógyászati ágy)
csökkentette a minisztérium. Ezzel a kórház ágyszáma lényegében a második világháború elején lévô szintre esett vissza,
ám igényes minôségi munkája összehasonlíthatatlanul jobb volt a háború alattinál. A forráshiány pótlására a Kemenesalja Kórházáért Alapítvány 1996 júniusában
felhívást tett közzé az Új Kemenesalja címû lap hasábjain, amelyben a térség lakosaihoz fordult segítségért. A hiányzó 2025 millió Ft összeadását a tulajdonos
celldömölki önkormányzattól, a lakosságtól ill. a térség önkormányzataitól remélte. A finanszírozáson kívül további gondot jelentett a minimum feltételrendszer,
amely a kórházak akkreditálásának feltételeit szabta meg. Ennek alapján nem minden, eddig kórháznak nevezett intézetet
lehetett kórháznak minôsíteni, mert ehhez
legalább 130 ágy és négy osztály kellett.
A megoldást 1996-ban a Vas megyei és a
celldömölki önkormányzat együttmûködési megállapodása jelentette, 1996. december 31-i hatállyal intézményfenntartó társulást hoztak létre Intaháza integrációjával, celldömölki székhellyel, Kemenesaljai Egyesített Kórház néven.
Az elsô feladatok közé tartozott az 1997.
évi költségvetés elkészítése. Az intaházai
részleg költségvetése nullszaldósra alakult,
amíg a celldömölki részleg 13 millió forint
hiányt mutatott, amit az önkormányzat felvállalt. Készült azonban egy racionalizálási terv, amely szükségtelenné tette Celldömölk önkormányzati támogatásának
igénybe vételét. A költség racionalizálási terv tartalmi elemei közé tartozott a létszámcsökkentés 12 fôvel, a négy Barkas
helyett két új Ford Transit mikrobusz
megvásárlása, valamint a két szervezeti
egység között a párhuzamos gépkocsi-futások és beszerzések megszûntetése.
A celldömölki részlegben 1997-ben áttértek az olajfûtésrôl a gázüzemre. A kórházban és a szakorvosi rendelôben korszerû
telefonközpontokat szereltek, ellenôrizhetô hívásrögzítôvel.
10

A celldömölki telephelyen évenként 36003700 fekvôbeteget kezeltek, Intaházán pedig a pszichiátriai rehabilitáció keretében
átlagban 300-310 fôt. A szakorvosi rendelôintézet és a szakambulancia forgalma jóval meghaladta az évi százezret. Az egészségügyi törvény elôírásainak megfelelôen feloldották a látogatási korlátozást, valamint kórházi etikai bizottságot és
felügyelô tanácsot hoztak létre. Az 1998.
év utolsó napjaiban számítógéppel összekapcsolt videoendoszkóp rendszert állítottak üzembe. Központi és önkormányzati
forrásokból korszerû laboratóriumi automatákat is sikerült beszerezni és folytatták a
fekvôbeteg osztályok részleges felújítását.
Az egészségügyi intézmények strukturális
átalakítása az elkövetkezô években folyamatosan napirenden volt és több éves elôkészítés után a 24/2000.(IX.1.) Eü. M. rendelet teremtette meg a mátrix szerkezeti formában való mûködés személyi és tárgyi feltételeit. 2000. évben aktív ágy 84
(belgyógyászati 47, sebészeti 22, szülészeti-nôgyógyászati 15 ágy), pszichiátriai rehabilitáció: 70 ágy, tehát összesen: 154 ágy.
2001. január 1-jétôl kapott az intézmény
még 20 krónikus belgyógyászati ágyat, így
összesen 174 ággyal rendelkezett.
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselô-testülete 2000. május 3-án döntött
arról, hogy a kórház rekonstrukciós munkáira címzett támogatási pályázatot nyújt
be. A bruttó mintegy 280 millió forintos tervezett összköltségû beruházás megvalósulása érdekében bruttó 14 millió forintos önrészt vállalt fel. A rekonstrukció végül
mintegy 350 millió forintos beruházással
meg is valósult.
A rekonstrukcióval a kórház kívül-belül
megújult, a felújítási munkák azonban egy
elôre nem látható hátrányt hoztak a kórháznak. A felújítás alatt a gyógyító ellátás
nem tudott teljes intenzitással folyni. Az elkövetkezendô években azonban a finanszírozásnál a Területi Volumen Korlát (továbbiakban: TVK) megállapításakor a kifejezetten gyenge 2003-as évet vették alapul. Ez a döntés a kórház helyzetét
jelentôsen rontotta, hiszen 2004. és 2005.
évben, két év alatt az intézmény közel 100
millió forintnyi teljesítménye került a degressziós sávba (degresszió: fokozatos
csökkneés), évente több mint 35 millió forintnyi bevételkiesést okozva. A valós
veszteség azonban ennél lényegesen nagyobb volt, hiszen a degressziós sáv betegeit is ellátták minden ráfordítási vonzattal terhelten. A bevezetett szigorú takarékossági intézkedések a súlyos veszteségnek csupán a töredékét fedezhették. A TVK

egyéni korrekcióját többször kezdeményezte az önkormányzat, de sikertelen volt
minden próbálkozás. Tehát hiába mûködött
jól a kórház, minél több volt a beteg, annál nagyobb volt a deficit.
2006. július 1-jével újabb, az egészségügyet mélyen érintô finanszírozási rendelet lépett életbe. Nevezetesen: az aktív fekvôbeteg-ellátás 2003-as bázisévének
95%-át finanszírozta az egészségügyi biztosítás, járóbeteg-ellátási megszorításokat
vezettek be, az intenzív pszichiátriai rehabilitáció 2,1 szorzóját visszaminôsítették
1,2-re. Változott a labor-diagnosztika finanszírozása is, valamint nôttek az energiaárak, és emelkedett az ÁFA stb. Már 2006
augusztusában egyértelmûen látható volt,
hogy a finanszírozási struktúra változása
nélkül az adósságállomány prognosztizálhatóan a többszörösére emelkedik. A 2008.
évi újabb egészségügyi reform azt eredményezte, hogy a kórház aktív ágyainak
a száma 84-rôl 50-re csökkent. Ugyanakkor a celldömölki kistérség 28 települése
mellett a sárvári kistérségbôl még 12 községet a kórház ellátási területéhez csatoltak, így 40 település 37 ezer lakosa ellátását kell a Kemenesaljai Egyesített Kórháznak biztosítani. Ez szinte lehetetlenné
teszi a mûködtetést, bár van még 40 krónikus belgyógyászati, 70 pszichiátriai rehabilitációs és 22 szociális otthoni ágya.
A Kemenesaljai Egyesített Kórház 2008. október 1-jétôl havi 50 súlyszámnyi TVK
többletkiutalást kapott az egészségügyi minisztertôl. Ez azonban már a kórház eladósodását nem tudta megállítani, de még lassítani sem a folyamatot. Az adósságállománya 2009. elsô negyedévében elérte a 200
millió forintot és elkerülhetetlenné vált az
intézmény átvilágítása és az önkormányzati biztos kirendelése. A város képviselôtestülete ugyan kinyilvánította, hogy a Kemenesaljai Egyesített Kórházat továbbra is
önkormányzati intézményként kívánja
mûködtetni, de költségvetésében nem áll
rendelkezésre az a sok tízmillió forint, ami
a helyzetet stabilizálhatná.
Az elmúlt több mint 110 év azonban bebizonyította, hogy nincs reménytelen helyzet. Minden kornak vannak viszont tenni
akaró, elszánt „hôsei”, akiknek sikerült, sikerül. Testületek, városi és kórházi vezetôk, orvosok, ápolók, több száz neves és
névtelen dolgozó tett azért, hogy még ma
is mûködik a kórház az alapítói szándék
szellemében:
„Kemenesaljának a szenvedôk vigasztalására”.
»ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
FALUSINÉ MAGYAR CSILLA
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Rendelkezett adója 1%-áról?

»kérdez: reiner anita

»fotó: major tamás

Varga
Péter

Már évek óta mindig ugyanazokra a célokra fordítom az
adóm egy százalékát, és nem
is szeretnék ezen változtatni.
A rászorulók, a hajléktalanok, a
betegek és az anyagi szempontból hátrányos helyzetben
lévôk támogatását érzem felettébb fontosnak, így minden
évben részükre rendelkezem az
adóm egy százalékáról. Örülök,
hogy ilyen módon is segíthetünk embertársainkon. A másik
egy százalékot vallásos beállítottságom lévén természetesen
felajánlom az egyház részére,
és nem hagyom, hogy az államra szálljon.

Cságoly
Katalin

Idén nincs adóbevallásom, mert
jelenleg GYED-en vagyok. Az
elôzô években mindig a munkahelyem készítette el a bevallásomat, de soha nem kérdezték meg, hogy kinek ajánlom a
kétszer egy százalékomat.
Egyébként, ha rendelkezhetnék
vele, akkor egészen biztos,
hogy a Gyermekrák Alapítványnak, vagy a Gyermekmentô
Szolgálatnak ajánlanám fel,
esetleg egy állatmenhely részére. A másik százalék esetében
sem hagynám semmiképpen,
hogy az államra szálljon, biztos,
hogy a katolikus egyháznak
ajánlanám fel.

MOBIL MAMMOGRÁFIÁS SZÛRÉS
A KEMENESALJAI EGÉSZSÉGNAPOKON
A szervezett emlôszûrés kezdete, 2002 óta már negyedik alkalommal hívjuk vizsgálatra a celldömölki és környékbeli 45-65 éves asszonyokat. Az elsô alkalommal kiemelkedôen magas, 70% feletti megjelenési arányt értünk el és a részvétel azóta is alig csökkent. Az idén
márciusban kezdôdött a kétévente esedékes emlôszûrés, háziorvosi praxisok szerint folyamatosan kapják a meghívóleveleket a korcsoportba tartozó hölgyek.
Most, a Kemenesaljai Egészségnapok keretében, további lehetôséget kínálnak a rendezvény szervezôi – lakóhelyükre viszik a szûrôvizsgálatot azoknak, akik valamilyen ok miatt nem tudtak eddig eleget tenni a meghívásnak. Az AVON jól felszerelt szûrôkamionjában
három napon keresztül (június 4–6-ig), reggel 8 órától délután 16 óráig
végeznek emlôszûrést a szombathelyi Markusovszky Kórház mammográfiás asszisztensei. Naponta 80 szûrôvizsgálat elvégzésre van
idô és lehetôség. Elsôsorban azokat a hölgyeket várjuk vizsgálatra,
akik 2009 márciusa óta meghívólevelet kaptak, de a szûrés idôpontjában nem tudtak elmenni a vizsgálatra egészségi állapotuk, munkabeosztásuk vagy egyéb problémák miatt. Akik kézhez kapták már
késôbbi idôpontra szóló meghívólevüket, azokat a megadott idôpontban a Markusovszky Kórházba várjuk emlôszûrésre.
Szûrôvizsgálatokat azért végeznek világszerte, mert bizonyítottan
képes csökkenteni a daganatos halálozást. A korai, szûréssel felfedezett emlôrákok végleges gyógyulása 95% felett van. A szûrôvizsgálat egy lehetôség, lehetôség az egészség megôrzésére, vagy a
már küszöbön álló betegségbôl való teljes gyógyulásra.
Vigyázzunk saját egészségünkre, de figyeljünk oda a környezetünkre is. A családban, munkahelyen, ismerôseink körében biztassuk azokat, akik közömbösségük, félelmük vagy tájékozatlanságuk miatt eddig nem éltek a szûrés lehetôségével.
DR. KOCSIS ESZTER REGIONÁLIS SZÛRÉSKOORDINÁTOR

Sipos
Béláné

Minden évben ugyanarra a
célra, mégpedig a celli kórház
javára fordítom az adóm egy
százalékát. Egyrészt, mert ott
dolgozom, másrészt nagy bajban van most az intézmény,
így elkel mindenféle segítség
ebbe az irányba. Nem vagyok
egyházpárti, így a második
egy százalékomról nem szoktam rendelkezni, és most sem
ajánlottam fel az egyház javára, inkább hagyom, hogy az államé legyen. Jó dolog, hogy
rendelkezhetünk az adónk bizonyos részérôl, hiszen így az
ember a lehetôségeihez mérten segíthet.

Bakonyi
Szabolcs

Eddig mindig a munkahelyem
készítette el az adóbevallásomat, idén azonban önadózó
vagyok. Minden évi adóbevalláskor ugyanaz a célom: támogatni a kórházat. Ha bajban vagyunk, csak ott tudnak rajtunk
segíteni. Ezért létfontosságú
intézmény, így mindenféle támogatás megilleti. Fôleg most,
hogy gondok vannak, minden
fillérre szükség van. Az egyik
egy százalékomat így a kórház
javára ajánlom fel. A másik
egy százalékomról nem szoktam rendelkezni az egyház számára, most is hagyom, hogy az
államé legyen.

JEGYÁRVÁLTOZÁSOK, NYÁRI
TÁBOROK A VULKÁN FÜRDÔN
» A nyárra készülve milyen újdonságokkal tudnak szolgálni a
Vulkán fürdôn? – kérdeztük Bakó Istvánt, a Vulkán fürdôt üzemeltetô Városgondnokság igazgatóját:
– Az elmúlt öt évben az a szokás alakult ki, hogy egy évben egyszer, mindig a strandszezon kezdete elôtt változtatunk a jegyárakon. Idén az emelést az indokolja, hogy június 1-jétôl 20-ról
25%-ra változott az áfa tartalma. Egyes szolgáltatások árának
emelkedése átlag 50 és 100 forint között mozog. Mindemellett arra is törekedtünk, hogy a környék egyik legolcsóbb szolgáltatását tudjuk nyújtani, így az alapszolgáltatások árain keveset változtattunk. Vendégeinket a fürdô szolgáltatásainak minél gyakoribb igénybe vételére szeretnénk motiválni azzal, hogy
olcsóbbak lettek a bérletárak: a 30 alkalmas bérlettel 21 alkalom árán jöhet a vendég, a 20 alkalmasnál 15 alkalmat kell kifizetnie, a 10 alkalmas bérlettel 8 alkalom árán látogathat hozzánk. A képviselô-testületnek van olyan szándéka, hogy a jegyváltástól számítva egy évre kitolja a bérlet érvényességét, ennek lehetôségét most vizsgáljuk.
Új szolgáltatással is bôvült illetve bôvül a kínálatunk: a sódézsafürdôt mozgás- illetve légzésszervi megbetegedésekben szenvedôknek tudom ajánlani, ennek félórás igénybevétele 800 forint.
A nyárra elkészülnek aromakamráink illetve a sóbarlang is.
Idén is megszervezzük a nyári napközis táborainkat – ez az idôszak szinte az egész nyarat átöleli. A heti ár nem éri el a 10 ezer
forintot, a fürdôn napi úszásoktatás, pedagógus felügyelet és feltálalt kétfogásos ebéd várja a gyerekeket. Egy turnus hétfôtôl
péntekig tart, a tábor díját elôzô hét csütörtökig kell befizetni.
»LA
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Idén is fôvárosi arany
Lombard-BVSC-Celldömölki VSE-Mávépcell
Vörsas 6:2.
Budapest, asztalitenisz extraliga mérkôzés.
Páros: Persson, Zwickl- Lindner, Molnár 3:2
(-8, 5, 9, -8, 6). Nagy csatában szerencsés hazai siker született (1:0). Egyéni, 1. kör: NagyMolnár 3:1 (9, -8, 5, 6). Jól kezdett Molnár,
de a végére leeresztett (2:0). Zwickl-Lindner
2:3 (-5, 11, -5, 11, -8). Ha egy picit nagyobb
szerencséje van Lindnernek, akár simább gyôzelmet is arathatott volna (2:1). PerssonPodpinka 3:1 (5, -10, 9, 3). Podpinka a második szettben megverte a svédet, de
összességében jobb volt Persson (3:1). 2. kör:
Nagy-Lindner 3:1 (-5, 10, 9, 10). Szoros játszmákkal ugyan, de meglepôen könnyen

nyert a fôvárosi játékos. (4:1). PerssonMolnár 3:1 (9, -12, 3, 3). Molnárnak esélye
sem volt a svéd klasszissal szemben (5:1).
Zwickl-Podpinka 2:3 (-9, -9, 6, 7, -2). A nagy
küzdelmet hozó elsô négy szett után
Podpinka lemosta ellenfelét a döntô játszmában (5:2). 3. kör: Persson-Lindner 3:1 (7,
-9, 9, 5). A látványos labdamenetekkel tarkított összecsapást most könnyebben nyerte Persson, mint ôsszel (6:2).
Gyôzött: Persson 3, Nagy 2, a Persson-Zwickl
páros, illetve Lindner, Podpinka.
Ezzel a gyôzelmével története 25. bajnoki címét szerezte a Lombard BVSC gárdája, és a
CVSE-Mávépcell-Vörsas csapatának ismét „csak”
az ezüst jutott, ami nagyszerû eredmény.

Szép volt, lányok!
Komáromi AC-Celldömölki VSE-Mávépcell 31:37
(17:18). Komárom, 100 nézô, NB II-es nôi
kézilabda mérkôzés vezette: Horváth,
Jancsó.
Celldömölk: MENDEL – KAZÁRI 6, SZOMORKOVITS L. 4, SZOMORKOVITS A. 8, GEIGER CS.
4, MATETITS 4, SZILVÁGYI 11/5. Csere: Balogh, Fûzfa, Foglszinger, Farkas. Edzô: Salamonné Csótár Adrienn.
Nagyon nehéz ellenfél várt nôi kéziseinkre
a bajnokság utolsó fordulójában. A bajnoki címet már biztosan magáénak tudható
Komárom otthonában kellett nyerniük a lányoknak ahhoz, hogy versenyben maradjanak a dobogóért. A találkozót jobban
kezdte a hazai gárda, de komoly elônyre
nem tudtak szert tenni. Az elsô negyedóra

végére elônybe került a Celldömölk, és a
félidô végén is vendég vezetést mutatott
az eredményjelzô. A folytatásban magához
tért a bajnok, és a 45. percben már két góllal vezettek a hazaiak. A celli lányok azonban nem adták fel, és remek játékkal elôbb
egyenlítettek, majd egyre nagyobb arányú
vezetést szereztek. A végére hatgólosra sikerült növelni elônyüket, amivel nem kis
meglepetést okoztak. A dobogóra kerüléshez sajnos ez is kevés volt, hisz a riválisok
is hozták meccseiket, így a CVSE-Mávépcell
a negyedik helyen zárta a 2008/09-es évadot. Ezért az eredményért, és az egész bajnokság alatt mutatott teljesítményükért
csak dicséret illeti a csapatot.
Ifi: 28:22 (14:9). Ld.: Dobány 10, Varga 7.

UTOLSÓ HELYEN
A FÉRFI KÉZISEK
Tapolca VSE-Celldömölki VSE-Mávépcell
27:22 (13:10).
Tapolca, 100 nézô, NB II-es férfi kézilabda mérkôzés, vezette: Kálmán, Nagy.
CVSE: Dénes – TÓTH 8, Rozmán 5,
Ludvig, Bakonyi 3, Ahmetovics 1,
László 1. Csere: Németh Z., Kazári
4, Németh B. Edzô: Fancsali Ferenc.
A celldömölki gárda számára komoly téttel bírt a mérkôzés. A két
bajnoki pont megszerzése esetén
Fancsali Ferenc legénysége ugyanis
elkerülhetett volna a tabella utolsó helyérôl. A mérkôzés elsô tíz
perce után ez a lehetôség egyre távolabbinak tûnt, hisz a házigazdák
ekkorra már négy góllal vezettek.
A folytatásban sem tudott a CVSE
komolyabb gondot okozni a tapolcaiaknak, és a félidôben 3 gólos
hátránnyal vonulhattak az öltözôbe. A második játékrész sem hozott
változást, a celliek végig az eredmény után futottak, de a hazaiak
nem engedték ki kezükbôl a gyôzelmet. A CVSE együttese így ötgólos vereséget szenvedett, és a 11.
helyen zárta a bajnokságot
Ifi: 25:31 (10:14). Jók: Németh Z.,
Németh B. 8-8, László 5.
»CSUKA

Nemzetközi sakkverseny Celldömölkön
Második alkalommal rendezték meg májusban a celldömölki Szent Benedek Katolikus Általános Iskolában a Ság hegy Kupa – Szobi Tibor Sakk Emlékversenyt.
Czupor Attila, a verseny egyik szervezôje
elmondta, a jelentkezôk létszáma meghaladta az elôzetes várakozást, 179-en ültek
asztalhoz az idei rendezvényen. Ez országos szinten is kiemelkedônek számít.
Egyrészt ez is jelzi a tavalyi esemény sikerét, másrész az is, hogy az idei esztendôben is érkeztek külföldrôl, a szomszédos országokból sakkozók. A rendezvény
színvonalát jelzi még emellett, hogy 43
egyesület képviseltette magát a versenyen. Az ország távoli részeibôl is érkeztek sakkozók, így például Kazincbarcikáról, illetve Egerbôl is. A versenyen a három gyerekkategória mellett a „B” csoport12

ban az amatôr felnôttek kaptak helyet, az
„A” kategóriában pedig 65 profi versenyzô ült asztalhoz, köztük több nagymesterrel. Az eseményen részt vevô sakkozók az
idei évben is – a többi országos versenyhez viszonyítva – nagyon elégedettek

voltak a szervezéssel, a rendezéssel. Ígérték, hogy elviszik a verseny jó hírét, és jövôre is újra eljönnek. A verseny támogatóinak köszönhetôen a helyezettek értékes díjakkal távozhattak. A celldömölki
sakkéletre és a sakkegyesületre is gondolva a legjobb celli versenyzôk különdíjban
részesültek. A legjobb celldömölki nôi
versenyzô díjat a „B” kategóriában induló Lennerné Patkó Ildikó kapta. A „D” gyermekkategóriában Ifj. Czupor Attila végzett
az elsô helyen. A legjobb celldömölki fiú
gyermeksakkozó különdíjat Piri Tamás
érdemelte ki, a legjobb leánysakkozó pedig Lenner Luca lett. A felnôttek között pedig a férfiaknál a helyi sakkozók közül az
amatôr kategóriában induló Kasza István
nyújtotta a legjobb teljesítményt.
»HP
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Három meccs pont nélkül
Csesztreg–Celldömölk 3-0 (0-0)
NB III. Bakony-csoport labdarúgó mérkôzés
21. fordulóból elmaradt találkozó, 2009. május 20. Csesztreg. Játékvezetôk: Péter G.
(Mogyorósi L., Szeles Krisztina).
Csesztreg: Fábián – Pászti, Tóth, Szabó T., Völgyi (Hermán 81. p.) – Herman (Blaskovics 77.
p.), Nagy, Németh, Pethô – Molnár (Szabó
D. 81. p.), Nemcsics. Edzô: Ôr József.
Celldömölk: Tóth A. – Kovács K., Szabó A., Lakatos, Györkös – Szalai K., Sallér, Horváth Á.,
Kalcsó – Présing (Horváth M. 60. p.), Szalay
T. (Szilágyi 70. p.). Edzô: Bognár Zoltán.
Góllövôk: Nagy (62. p. 11-esbôl), Pethô
(71. p.), Molnár (76. p.).
Kiállítva: Tóth A. (60. p.), Kovács K. (65. p.).

Celldömölk–Haladás II. 1-2 (1-2)
NB III. Bakony-csoport labdarúgó mérkôzés
28. forduló, 2009. május 30. Celldömölk, 300
nézô. Játékvezetôk: Edelmayer A. (Hofbauer
R., Szeles Krisztina).
Celldömölk: Tóth A. – Kovács K., SZABÓ A., Lakatos, Györkös – SZALAI K., SALLÉR, HORVÁTH
Á., Babics – Présing , Szalay T. (Kalcsó 71. p.).
Edzô: Bognár Zoltán.
Haladás II.: Mursits – Szvoboda, BALASSA, Nagy
B., Devecseri – Horváth D., Kovács I. (Jagodics
76. p.), Kalász (Udvardi 46. p.), THIAGO –
UGRAI, Szalai R. (Czafit 59. p.).
Edzô: Simon Attila.
Góllövôk: Szalai K. (29. p.), illetve Thiago (25.
p. 11-esbôl), Ugrai (36. p.).

Mosonmagyaróvár–Celldömölk 1-0 (0-0)
NB III. Bakony-csoport labdarúgó mérkôzés
27. forduló, 2009. május 24. Mosonmagyaróvár.
Játékvezetôk: Szepesi M. (Takács E., Tôkei B.).
Mosonmagyaróvár: Antal – Winter, Gardó,
Hannich, Balás (Szabados M. 64. p.) –
Schmatovich, Török, Kertész (Régi 94. p.), Kovács – Szabó M. (Tóth N. 86. p.), Szabados G.
Edzô: Hannich Péter.
Celldömölk: Horváth M. (Hanzl M. 48. p.) – Kazári Á. (Horváth Á. 36. p.), Szabó A., Lakatos, Györkös – Szalai K., Sallér, Babics,
Kalcsó (Présing 67. p.) – Szalay T., Németh J.
Edzô: Bognár Zoltán.
Góllövô: Schmatovich (53. p. 11-esbôl).

Ezért nem lehet a focit megunni, a száraz statisztikákon túl minden mérkôzés egy külön kis
történet a születéstôl a halálig. Három meccs
pont nélkül, ez marad meg a jegyzôkönyvekben, az nem, hogy milyen körülmények között
történt mindez. Nem marad meg, hogy a
csesztregi göröngyösön akkor dôlt el a mérkôzés, amikor emberhátrányba, sôt dupla hátrányba kerültünk. Mosonmagyaróváron kapusunkat egy ütközést követôen a mentô szállította el agyrázkódással (szerencsére már jól
van Horváth Máté, e sorokon keresztül is mihamarabbi és teljes felépülést kívánunk neki).
Így majd’ egy félidôn keresztül a mezônyjátékos Szalai Tamás állt a kapuban (Tóth Andrást
ugye az elôzô fordulóban kiállították, csereka-

pust pedig nem neveztünk), mégis csak egy
11-esbôl kapott góllal maradtunk alul. Nem
marad meg a jegyzôkönyvekben az sem,
hogy a szombathelyi csikócsapat (Balassával
és Thiagóval kiegészülve), addig-addig rángatta az oroszlán bajszát, míg egészen küzdelmes
mérkôzés kerekedett, inkább döntetlen színezettel. A zömében még fiatalkorú akadémisták, mint a szöcskék ugráltak a nehézkes celliek
között, akiknek minden rutinjára és akaraterejére szükség volt ahhoz, hogy partiban maradjanak a meccs végéig. Ezzel együtt a kapura
(mármint a vendégkapura) semmi veszélyt
nem jelentettek a hazaiak, igaz, Szalai Krisztián gólját és az azt megelôzô szép támadást
valószínûleg beépítik az iskola tananyagába a
jövô tanévben. Mi meg felejtsük el azt, hogy
a szombathelyi Ugrai Roland az elsô gól elôtt
vagy három védô mellett, között szlalomozott
el, míg végre valaki utolérte, igaz, a 16-oson
belül és szabálytalanul, a második gól elôtt pedig izgalmunkban vagy kétszer hátbarúgtuk
egymást a labdával a 16-oson belül felszabadítás gyanánt, míg végül megint csak Ugrai mutatott be két triblit az ajándék labdával, mielôtt a kapu jobb felsô sarkába emelt. Gól, gólok nélkül nem lehet pontokat gyûjteni, a celli
gólínségre az sem lehet mentség, csak enyhítô körülmény, hogy Németh József és Gyôrvári Gábor sérüléssel bajlódik, ôk ketten a cell 41
góljából 26-ot jegyeznek. Két mérkôzése van
még ennek az érának, a Répcelak idegenben
(ôsszel a hazai veretlenségét éppen a Répcelak vette el a csapatnak), majd a szezonzáró
meccs a Csorna ellen a Kolozsvár utcában. Jöjjenek, búcsúzzunk együtt, búcsúzzunk szépen.
»DOTTO

Közgyûlést tartott a CVSE küldöttsége
Május 25-én a CVSE klubhelyiségében gyûlt
össze az egyesület küldött közgyûlése. A napirendi pontok között akadt olyan, amit az egyesületek felett törvényességi felügyeletet gyakorló ügyészség tûzetett napirendre, volt
olyan, amit a szokásos ügymenet követelt meg,
majd szokás szerint az érdekesebb részek az
egyebek között hangzottak el. Kezdve az elején az ügyészség kifogásolta az új alapszabály
egy-két szóhasználatát, fordulatát, ezt az 57
meghívott küldöttbôl megjelent 42 fô ellenszavazat nélkül korrigálta. Ebbe a blokkba tartozott az a szavazás is, amivel a 2007-es gazdálkodást zárták le az elektorok, azon oknál fog-
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CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
megjelenik kéthetente

va, hogy 2008-ban nem terjesztette ezt elô az
egyesület vezetése. A szokásos ügymenet részeként a következô napirendben aztán már a
2008-as gazdálkodás lezárására, illetve a
2009-es tervezett költségvetés elfogadására került sor. Szomorú tény, hogy a 2007-es gazdálkodási összegnek a 2009-es tervezett összeg
mintegy 65%-a csak, ami akkor is rendkívül szûkös, ha figyelembe vesszük, hogy 2007 közepéig még az asztalitenisz és a kézilabda is egy
elszámolási egységet képezett az anyaegyesülettel. Az egyebek közt újból megerôsítésre
került, hogy az ulti szakosztállyal ötre növekszik az egyesület szakosztályainak száma (az

ismerteken kívül még természetjárók is vannak).
Dr. Smidéliusz Sándor levezetô elnök sajnálattal jelentette be, hogy a korábbi egyesületi vezetô, Zsámboki Zoltán lemondott elnökségi tagságáról is, így megüresedett helyére a küldöttek rögtön megválasztották Sebestyén Attilát,
aki elsôsorban a labdarúgó utánpótlás érdekeit
hivatott képviselni e grémiumban. A lemondásoknak ezzel még nem ért vége, hiszen a kézilabda szakosztály vezetôje, László Tibor is lemondott e és intézô bizottsági posztjáról június
15-ei idôponttal, utódját az egyesület vezetése fogja kinevezni.
»DOTTO
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PÁLYÁZAT

HIRDETMÉNY

Celldömölk Város Önkormányzata a Munka Törvénykönyvérôl szóló 1992. évi XXII. törvény 80.§. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Kemenesaljai Egyesített Kórház Igazgatói munkakör betöltésére.
A munkaviszony idôtartama: határozatlan idejû munkaviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô.
A munkavégzés helye: Vas megye, 9500 Celldömölk, Nagy
Sándor tér 3.
Pályázati feltételek: Jogi-vagy közgazdaságtudományi egyetemi végzettség, egészségügyi (szak) menedzseri képesítés, vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés.
Munkabér és juttatások: megegyezés szerint.
A munkakör betölthetôségének idôpontja: a munkakör legkorábban 2009. július 16. napjától tölthetô be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. június 30.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Celldömölk Város Önkormányzata címére történô megküldésével (9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplô azonosító számot: C/2707/0/2009, valamint a munkakör megnevezését: Igazgató.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. július 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Falusiné Magyar Csilla nyújt a 95/525-816-os telefonszámon.
A pályázat kiírója a pályázat érvénytelenítésének a jogát
fenntartja.
A munkáltatóval és a pályázattal kapcsolatban további információt a www.celldomolk.hu honlapon szerezhet.

Celldömölk Város Önkormányzata értékesíteni kívánja
a tulajdonában lévô alábbi ingatlanait:
• Celldömölk, Zalka u. 56. I/3. szám alatti 75 m2 nagyságú,
2+2 félszobás társasházi öröklakás és 16 m2 nagyságú
garázs a társasház tulajdonában álló épületrészekkel és
eszmei tulajdoni hányaddal együtt. A lakás eladási ára:
12.000.000 Ft. A garázs eladási ára: 1.520.000 Ft.
• Celldömölk, Temesvár u. 8. szám alatti, 1156 m2 nagyságú
volt Mentôállomás ingatlana. Eladási ár: 14.500.000 Ft.
• Celldömölk, Vasvári Pál u. 6/a. szám alatti 19 m2 nagyságú
garázs. Eladási ár: 1.710.000 Ft.
• Celldömölk Sági u. 111. fsz. 2. sz. alatti 59 m2 nagyságú,
egyéb épület megnevezésû, korábban a posta által
használt épületrészt, a társasház tulajdonában álló
épületrészekkel és eszmei tulajdoni hányaddal együtt.
Eladási ára: 7.375.000 Ft.
Az ingatlanok megtekinthetôek: telefonon történô elôzetes
egyeztetés alapján munkanapokon 8–16 óráig.
További felvilágosítás a polgármesteri hivatal vagyonkezelôjénél a 95/525-813-as telefonon kapható.

» APRÓHIRDETÉS
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.: 06/20/962-4202.
Celldömölkön a Gábor Áron u. 34-ben 2. emeleti 67 m2-es, még
nem lakott lakás + garázs eladó. Tel.: 06 20/966-7818.

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

PÁLYÁZAT
Celldömölk Város Önkormányzata a köztisztviselôk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1)
bekezdése alapján pályázatot hirdet Celldömölk Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Jegyzô irányítása
alatt belsô ellenôr munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony idôtartama: határozatlan idejû
közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô
A munkavégzés helye: Vas megye, 9500 Celldömölk,
Szentháromság tér 1.
Ellátandó feladatok: a 193/2003./XI.26./ Korm.rendelet 12.14.§.-ban meghatározott feladatok.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény
megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselôk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• cselekvôképesség,
• büntetlen elôélet,
• szakirányú felsôfokú iskolai végzettség (közgazdasági, jogi,
államigazgatási) vagy más felsôfokú iskolai végzettség
esetén a193/2003./XI.26./ Korm.rendelet 11.§/1/ bek.
ba-bh pntjaiban meghatározott végzettséggel rendelkezik,
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
Elvárt kompetenciák:
• Legalább kétéves jogviszony megléte ellenôrzési,
költségvetési, pénzügyi vagy számviteli munkakörben.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló
dokumentumok másolatai.
A munkakör betölthetôségének idôpontja: A munkakör
legkorábban 2009. július 1. napjától tölthetô be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. június 20.
A pályázattal kapcsolatos részletes információk a
https://kozigallas.gov.hu/publicsearch.aspx
Web-helyen érhetôk el a Kormányzati Személyügyi Központ
honlapján, illetve a www.celldomolk.hu városi honlapon.
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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

Vas megyei székhelyû cég
építésvezetôt, mûvezetôt,
technikust keres.
Érd.: 30/978-6787
Celldömölk központjában
az Átrium

Házban igényesen kialakí-

tott 36 m -es üzlethelyiség ár alatt KIADÓ!
2

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

Fodrászatnak, természetgyógyásznak,
kozmetikusnak,
rendelônek is alkalmas kialakítással!

Tel.: 06 20/912-0796
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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 Gentlemen’s férfi divat
ajánlata:
Rövid ujjú ingek
a PELLE – DOROTÓL, Új SAXOO
nadrágok, nyakkendôk széles
választékban, valamint öltönyök
egyéni elképzelések szerint is rövid
határidôvel.
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!

KEDVES HÁZIASSZONYOK ÉS
SÜTNI-FÔZNI SZERETÔ FÉRFIAK!
Bizonyára mindenkinek van a konyhaszekrény fiókjában
féltve ôrzött, nagymamától örökölt, kézzel írt receptes
füzete, amely az évek során talán tovább bôvült. Hálásak lennénk Önöknek, ha ezt megosztanák velünk, hogy
ezt közkinccsé tehessük.
Szándékunkban áll egy olyan

szakácskönyv összeállítása,
amely az Önök által beküldött recepteket tartalmazza.
Jelentkezésüket, receptjeiket a következô címre várjuk:
Új Kemenesalja szerkesztôsége, Szentháromság tér 1.,
9500 Celldömölk, e-mail cím: ujkemenesalja@freemail.hu. Bôvebb információ a 06-70/335-4109-es telefonszámon kapható.

