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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

Rezgônyárfa
É

T

T

E

R

E

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

Választási eredmények városunkban
Köztudomású, hogy a június 7-én rendezett Európai Parlamenti választásokon Vas
megye szerepelt legaktívabban Magyarországon. A megyén belül a celldömölkiek
részvételi arányáról, a szavazás lebonyolításáról Baranyai Attiláné dr.-t, a helyi választási iroda vezetôjét kérdeztük:
– A szavazásra jogosultak 37%-a szavazott
a városban, 10 szavazókörben. A FideszKDNP az érvényes szavazatok 65,81%-át,
az MSzP 17,18%-át, a Jobbik 9,99%-át, az
MDF pedig 3%-át szerezte meg Celldömölkön. Megállapíthatom, hogy a szavazás
rendben zajlott, a bizottság elnökének
mindössze egy intézkedést kellett tenni. Az
országos és megyei átlaghoz hasonlóan a
nyolc párt közül a Fidesz-KDNP-re adták le
legtöbben szavazatukat, második helyen
az MSzP végzett, de volt olyan szavazókör,
ahol a Jobbik megelôzte a szocialistákat.

Harmadik helyre került a Jobbik. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy megköszönjem a szavazatszámláló bizottságok munkáját, hiszen gyors és pontos munkát vé-

geztek. Ennek a munkának köszönve a megyei kisvárosok közül elsôként adhattuk le
az eredmény megállapításához alapul
szolgáló jegyzôkönyveket.

Elsöprô FIDESZ gyôzelem Vas megyében és
Celldömölkön címmel tartott sajtótájékoztatót városunkban június 9-én Horváth Melinda, a FIDESZ–MPSZ Celldömölki Csoportjának
elnöke, és Kovács Ferenc, a FIDESZ–MPSZ országgyûlési képviselôje. Horváth Melinda
köszöntötte a résztvevôket, majd átadta a szót
Kovács Ferencnek, aki a választókerület elnöke is egyben. Ô elsôként a köszönet szavait
fogalmazta meg a lakosság felé, azoknak, akik
átérezték annak a felelôsségét, hogy demokráciában a legfontosabb eszköz a véleménynyilvánításra a szavazáson való részvétel.
Elmondta: nem kis büszkeséggel tölti el a
FIDESZ-eseket az, hogy itt Celldömölkön
messze nagy fölénnyel a legnépszerûbb az
Európai Parlamenti képviselô-választáson
a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség és a KDNP
közös listája lett. Százalékarányosan az lát-

szik, hogy Magyarországon egyetlen olyan
kormányzóerô van ma, akiben bízhat a lakosság, és aki a lakosság bizalmát élvezi is
– a szavazatok alapján látszik –, ez pedig a
FIDESZ Magyar Polgári Szövetség és a KDNP
közös szövetsége. A választók bizalma és a
támogatottság azt jelzi, hogy a gyôztes
szövetség politikusainak felelôssége sokkal
nagyobb, mint hogy a nagy szavazati
aránnyal megnyert választás után hátradôljenek és várják a következô választást. Kovács Ferenc hangsúlyozta: nekik, felelôsséggel gondolkodó politikusoknak az a véleményük, hogy nagy alázattal és nagy tisztelettel kell szolgálniuk az emberek érdekeit.
Minden egyes voks mögött ugyanis emberek vannak, ezeknek az embereknek vannak
terveik, elképzeléseik és a politikusoknak a
feladata, hogy segítsen ezek megvalósulá-

sában. A legfontosabb cél, hogy Magyarország biztonságosan élhetô, kellemes környezetû ország legyen. Ehhez készen van a programjuk, erre készen áll a stáb, aki a kormányzást is át tudja venni, és remélik, ha voksolásra kerül a sor, itt Celldömölkön is az
emberek többsége újra felruházza a bizalmával a FIDESZ Magyar Polgári Szövetséget és
szövetségesét, a KDNP-t.
A sajtótájékoztató végén Horváth Melinda
elmondta, a Celldömölkön szavazók közel
kétharmada támogatta a FIDESZ–MPSZ és
a KDNP közös listáját. Ezután köszönetet
mondott a celldömölki szavazóknak, akik
elmentek voksolni, és úgy gondolták, hogy
fontos ez a számukra, valamint megköszönte a munkáját azoknak a segítôknek, önkénteseknek, akik hónapok óta együtt
dolgoztak velük.

A Magyar Szocialista Párt Kemenesaljai
Szervezete köszönetét fejezi ki valamennyi
celldömölki polgárnak, akik az MSZP listáját
támogatták szavazatukkal az Európai Parlamenti választásokon. A nemzetközi gazdasági válság magyarországi hatásainak kezelése és az ország pénzügyi stabilitása érdekében meghozott szükséges, sokszor fájdalmas
intézkedések komoly népszerûségvesztést

eredményeztek a szocialista párt számára. Ebben a politikai helyzetben különösen értékes
minden voks, amellyel szavazó felvállalta
párthovatartozását, értékrendjét és nemet
mondott a Fidesz populizmusára, illetve a Jobbik által kínált radikalizmusra egyaránt.
Sajnos sok baloldali érzelmû állampolgár
maradt távol a június 7-i voksolástól, ezért
a legfontosabb feladat jelenleg az ô bizal-

muk visszaszerzése. A Magyar Szocialista
Párt celldömölki képviselôcsoportja továbbra is a város érdekében kíván dolgozni, politizálni. A Városi Általános Iskola
felújítása, a városközpont rehabilitációja, a
Vulkán Park európai uniós forrásokból történô megvalósításán munkálkodva szeretnénk a celldömölkiek mindennapi életkörülményeit javítani.

Németh Zoltán, a Jobbik Magyarországért
Mozgalom Celldömölki Alapszervezetének
elnöke az országos elnökség és az Európai
Parlamentbe jutott képviselôk nevében kö-

szöni a választópolgároknak, hogy elmentek szavazni, és hogy helyben is mintegy
10%-os eredményt tudtak elérni. Európai
Parlamenti képviselôik Magyarország érde-

keit fogják képviselni Brüsszelben, nevezetesen a magyar termôföld, a magyar gazdák, a magyar ivóvíz illetve a vidék érdekében szállnak síkra.

Gróf István, az MDF Vas megyei elnöke szerint számukra meglepetést okozott, hogy
aránylag biztosan meg tudták szerezni az Európai Parlamentbe jutáshoz szükséges 5%-ot.
Ez azonban fôként a nagyvárosoknak köszön-

hetô. Most már jól látszik, hogy a kispártok közül egyedül az MDF tudott talpon maradni. Köszönhetô ez annak, hogy egy jól felépített
pártrendszert mûködtetnek. Számítottak arra, hogy a többi jobboldali párttól is tudnak

elhozni szavazatokat, de Bokros Lajos személye nem kevés SZDSZ-es szavazót is az MDFre szavazók táborába vonzott. A megyében
sajnos Celldömölkön kapták a legkevesebb
szavazatot, a szavazatok mindössze 3%-át.
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A Kemenesi Tájoló 2009. június 2-án megjelent különszámának 4. oldalán Fonyó aláírással jelent meg
a Hallgatag többség a celldömölki testületben címû írás. Lapunkat megkereste Hetényi Endre képviselô azzal a kéréssel, hogy az alábbi válaszát közöljük, mivel a Kemenesi Tájoló címû lap fôszerkesztôje
csak egy bizonytalan idôpontban megjelenô újabb különszámban tudja közölni azt. Minden bizonnyal addigra az írás aktualitását veszíti.

» K É P V I S E L Ô I

L E V É L

Válasz – vagy csak néhány gondolat
Sokáig gondolkodtam, mit tegyek.
Mi a teendô, ha munkával töltött 43 év,
tisztességben, becsületben leélt élet
után alaptalan vádaskodásokkal teli,
gyalázkodó „iromány” hasábjain találom nevemet?
Ha megpróbálok védekezni, még azt
mondják, magyarázkodok.
Ha nem szólok, mert nem méltatom
még válaszadásra sem, akkor úgy
gondolják, talán egyetértek vele.
Nincs jó megoldás.
Az ember csak dühöt érez. Tehetetlenséget. Ez így mûködik? Sarat dobálunk,
vádaskodunk „sajtónak” álcázott reklámkiadvány oldalain, indulatokat ébresztve valótlan, vagy alapot alig tartalmazó állításainkkal?
Szomorú, hogy idáig jutottunk.
Ez a cikk záróakkordja lehet a bennem
már régóta tudatosult gondolatnak,
amivel kapcsolatban dr. Fonyó Roberta
olyan lelkesen idéz: Nincsenek politikai ambícióim. Ennek ellenére miért
vagyok itt? Mert nem politikus vagyok.
Nem vagyok az a szó semmilyen értelmében. Én egy egyszerû, nyugdíjas pedagógus vagyok, keresztény ember,
akinek az életét családjáról való gondoskodás mellett a szülôvárosának
és annak minden polgárának, lakójának a sorsával, életével való törôdés
határozza meg. Becsületben éltem, és
erre neveltem minden diákomat is.
Nem tudom, ezt a néhány gondolatot
hogy fogom az emberekhez eljuttatni. Nekem nincs magántévém, ahol
magamat tömjénezhetném, nekem
nincs reklámújságom, ahol a fizetett
hirdetésemet cikknek álcázva jelentethetném meg. Nekem nincs keretem arra, hogy szórólapot gyártsak.
Lehet, nincs is rá szükségem. Anélkül
is ismernek a város polgárai. Kicsi a város, mindenki ismer mindenkit. Hogyan
is lehetne leplezni a dr. Fonyó Roberta
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által felsorolt vádakat, ha igazak lennének?
Azért megpróbálok tételesen válaszolni a cikkben leírtakra.
Engem megvettek? Lefizettek? Még a
gondolata is sértô számomra! Ez akár
büntetôjogi feljelentést és kártérítési
pert vonhatna maga után, becsületsértés és jó hírnév megsértése miatt! Ha
engem valóban a pénz motivált volna,
nem is lett volna szükségem rá, csak
el kellett volna fogadnom a felajánlott
alpolgármesteri pozíciót, a vele járó fizetéssel, költségtérítéssel. Ennek ellenére nem fogok bíróságra járni, mert
ezt az energiát is a körzetem lakóinak
gondjainak és problémáinak megoldására fordítom.
Úgy, mint eddig. Az eddigi eredményeimet a sok-sok ráfordított idônek és
energiának köszönhetem. Rendszeresen látogatom a körzetemben élôket, és engem szabadidômben, vagy
otthonomban is mindenki megtalál, legyen este, vagy hétvége. A nehéz gazdasági helyzetben megnôtt a segítséget, támogatást kérôk aránya, nekik
minden esetben próbálok segíteni.
Ezért valósulhatott meg körzetemben
a Mikes úti játszópark, annak közvilágítása, közlekedési utak javítása, a ligeti út rendbetétele, hogy csak a
fôbb beruházásokat említsem. Már
most azon dolgozok, hogy a jövô évben 10 éves játszópark új eszközökkel
egészülhessen ki, a körzetben lévô padokat felújíthassuk az ott élôk bevonásával. A szakközépiskola melletti járda közvilágításának végleges kialakítását szorgalmazom, hogy az ott lakók
biztonságos járdán tudjanak közlekedni este is a Penny Market felé.
Vádak értek a pártszövetségek miatt elvárt gépies, gondolkodást nem igénylô, sokszor minden erkölcsi alapot
nélkülözô szavazási kényszer be nem

tartása miatt. Az elmúlt idôszakban a
koalíciónak megfelelôen szavaztam
egészen addig, amíg az a celldömölki állapotok miatt nem vált kicsinyes,
önös érdekeket a város érdekei elé helyezô szervezetté. Az alpolgármester
meg nem választása kapcsán kialakult
helyzet miatt a város vezetése nem
tudta azt a célt szolgálni, ami miatt
megválasztották ôket: Celldömölköt
képviselni. Az itt élôk érdekeit valóban
a pártérdekek elé helyeztem, és ezt
tenném ma is! Ezért szavaztam és szavazok minden esetben a meggyôzôdésem szerint pártérdektôl függetlenül,
ha az a város polgárainak érdekét szolgálja. Tény, hogy akkor tud fejlôdni egy
város, ha a demokratikusan megválasztott polgármester mögé felsorakozik
minden képviselô, segítik munkáját a
közös cél érdekében.
Még egy megjegyzést engedjen meg
a képviselô-asszony: az elmúlt 12 éve
egyéni szavazatok alapján kerültem be
a képviselô-testületbe, jelentôs szavazattöbbséggel. Ezt kampány, fizetett
hirdetések és jelentôs pénzforrások
nélkül értem el. Az emberek rám szavaztak pártállástól függetlenül, mert
bíztak bennem, elismerték eddigi
munkámat.
Azt javaslom a képviselô-asszonynak,
hogy a saját médiájában folytatott rágalom-hadjárat helyett energiáját a
körzetében lévô emberek segítésére
fordítsa!
Részemrôl a vitát lezárom, kérem,
Ön is cselekedjen hasonló módon, és
személyeskedések helyett próbáljunk
együttmûködni és dolgozni a város fejlôdése és lakóinak érdekében.
HETÉNYI ENDRE,
A 4. SZÁMÚ KÖRZET
VÁLASZTOTT KÉPVISELÔJE
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Több mint 30 éve
TÁMOGATÁS
a lakosság szolgálatában A CIVILEKNEK
Olvasóink az elôzô számunkban megemlített Házi Segítségnyújtó Szolgáltatásról
érdeklôdtek, ezért most ezt fejtjük ki részletesebben:
A Népjóléti Szolgálat mát több mint 30 éve
tapasztalt, szakirányú végzettséggel rendelkezô gondozókkal látja el ezt a feladatot Celldömölk Város Önkormányzata támogatásával. A házi segítségnyújtás magában
foglalja a saját lakásukon történô segítségnyújtásnak minden olyan módját és tevékenységeit, melyeket az igénylô egészségi állapota, szociális helyzete miatt elvégezni már nem, vagy még nem képes. A
gondozás alapvetô célja az is, hogy családpótló szerepet lásson el, leküzdve az izoláció biológiai, pszichés és szociális következményeit.
A házi segítségnyújtás keretében a szolgálat biztosítja többek között az alapvetô gondozási, ápolási feladatok elvégzését az önálló életvitel tartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiénés körülményeinek
megtartásában való közremûködést valamint a vészhelyzetek kialakulásának
megelôzésében illetve azok elhárításában
való segítségnyújtást.
A csoport munkatársainak segítségét azok
a szociálisan rászoruló személyek kérhetik,
akik otthonukban önmaguk ellátására sa-

ját erôbôl nem képesek, vagy róluk nem
gondoskodnak, illetve családdal laknak, de
napközben egyedül illetve hasonló állapotú családtagokkal élnek.
Az ellátás lehet:
• fizikai – a személyi higiéniával, élelmezéssel kapcsolatos feladatok, a gondozott szûkebb környezetében végzendô kisebb háztartási feladatok ellátása,
• egészségügyi – állapot figyelemmel kísérése, ellenôrzése, orvoshoz kísérés,
gyógyszerkiváltás, kapcsolattartás a háziorvossal,
• pszichés – a testi-lelki funkciók, hangulatváltozások figyelemmel kísérése, társas kapcsolatok ápolása, felkészítés a kórházba kerülés nehézségeire, beszélgetés, kulturális igények kielégítése,
• érdekvédelmi feladatok – segítségnyújtás ügyintézésben, szociális ügyekben való segítés, szakember igénybevételének lehetôsége.
A Népjóléti Szolgálat ez év júniusától a házi segítségnyújtást kistérségi szinten is ellátja. Az intézmény kollektívája 2003-ban
az egészségügyi és szociális miniszter által elismerô oklevélben részesült a felelôsségteljes, példamutató munkáért.
»TAKÁCS M. TÜNDE

ÚJ BEVÁSÁRLÓKÖZPONT AZ ÉV VÉGÉRE
2008 tavaszán vásárolta meg a szombathelyi székhelyû Wigwam Kft. a Sági utca 41.
alatt található ingatlant, hogy bevásárlóközpontot hozzon létre. A megkezdett
munka azonban egy idôre abbamaradt. Idôközben tulajdonosváltás történt, az új tulajdonosok az eredeti elképzelést valósítják
meg, hiszen az már engedélyes tervekkel
AZ ÚJ BEVÁSÁRLÓKÖZPONT LÁTVÁNYTERVE

rendelkezik. Ezek alapján újabb bevásárlóközponttal bôvül a celldömölki üzletek sora. Aki arra jár, láthatja, hogy javában
folynak a földmunkák. Az áruház mellett kisebb üzlethelyiségeket valamint néhány irodahelyiséget is kialakítanak. Nyitását az év
végére tervezik.
»LA

Celldömölk Város Képviselô-testülete a
május 26-i ülésén döntött a városban mûködô civil szervezeteknek szánt támogatás
összegérôl. A testület 2009. február 26-i ülésén pályázatot írt ki a városban mûködô civil szervezetek számára. Idén a pénzügyi
tervben az e célra felhasználható összeg 1
millió 700 ezer forint. Ebben az évben 27
civil szervezet nyújtott be kérelmet Celldömölk Város Önkormányzatához, ennek
megfelelôen a pénzelosztás a következôképpen alakult:
Celldömölki Teniszklub Egyesület 20.000 Ft
• „Alsósági Tigrisek” Sport Szabadidô Egyesület 20.000 Ft • Új Barátok Alkoholizmus Elleni
Egyesület 20.000 Ft • Celldömölki Eötvös
Lóránd Általános Iskola Diák Sportegyesület
190.000 Ft • Soltis Lajos Színház Mûvelôdési
Egyesület 150.000 Ft • „Celldömölki Családokért” Alapítvány 40.000 Ft • Mozgássérültek Vas
Megyei Egyesülete 50.000 Ft • Mûvészetoktatásért Alapítvány 100.000 Ft • Kemenesaljai Baráti Kör Egyesület 70.000 Ft • Magyar Éremgyûjtôk Egyesülete celldömölki csoportja 40.000 Ft
• Dukai Takách Judit Játékszín Alapítvány
30.000 Ft • „Rocky-Dilly” Akrobatikus Rock And
Roll Club 40.000 Ft • Energy-Dabaston Mûvészeti Kulturális és Sportegyesület 40.000 Ft • Kemenesaljai Trianon Társaság 30.000 Ft • Celldömölki Polgárôrség 150.000 Ft • Alsósági Életfa Egyesület 50.000 Ft • Celldömölki Liszt Ferenc Vegyeskar Mûködésének Elôsegítéséért
Alapítvány 60.000 Ft • Az életért, a Holnapért
Kemenesaljai Rákellenes Egyesület- a Magyar
Rákellenes Liga Helyi Szervezete 50.000 Ft • Kemenesaljai Kistérségi Egészséges Életmód
Alapítvány 40.000 Ft • 2000 Celldömölk Utánpótlás Futball Club Közhasznú egyesület
100.000 Ft • Magyar Vöröskereszt Celldömölki Szervezete 40.000 Ft • Gáyer Gyula Általános Diáksportkör Tevékenységének Elôsegítéséért Alapítvány 140.000 Ft • Celldömölki
Evangélikus Gyülekezet 40.000 Ft • Alsósági
Evangélikus Fiatalokért Alapítvány 40.000 Ft •
Kemenesaljai Szív-, Érrendszeri és Cukorbetegekért Alapítvány 30.000 Ft • Benedek Sí Klub
80.000 Ft • VulkánSport Sport, Szabadidô és Kulturális Egyesület 40.000 Ft.
A fentieken kívül Holpert Jenôné, a Mozgássérültek Vas Megyei Egyesülete helyi csoportjának vezetôje személyesen, Süle Ferenc, a
Liszt Ferenc Vegyeskar vezetôje pedig írásban fordult a döntéshozókhoz további támogatásért. A képviselô-testület egyéb forrásból 50-50 ezer forintot ítélt meg a két civil
szervezet számára.
»LA
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Szeméthegyek helyett füvesített terület
Arról már lapunkban is tájékoztattuk a lakosságot, hogy néhány éve városunk is
csatlakozott a ZALAISPA Társuláshoz,
mely Vas és Zala megye egy részét, a
Nyugat-Balatontól a Sárvárig húzódó
szakaszt foglalja magában. A Társulás ar-

jesen felszámolunk, a többinél pedig,
ahol a környezetvédelmi felügyelôség
engedélyt adott a helyszíni rekultivációra, helyszíni lezárást hajtunk végre. A Celldömölkön található két megszüntetendô
lerakóhelyen ez utóbbi történik. A város

javában folynak a munkák az egykori hulladéklerakó helyén

ra hivatott, hogy a szelektív hulladékgyûjtést, -szállítást, -lerakást hosszú távon korszerû módszerekkel megoldja. Ami kevésbé ismert a nagyközönség elôtt, hogy ennek a közel 7 milliárd forint értékû
projektnek része – úgy is mondhatnánk,
befejezô üteme – a korábbi legális és illegális hulladéklerakók, szeméttelepek ártalmatlanítása, rekultivációja, visszahelyezése a természetbe. Ennek a rekultivációs projekt-ütemnek részese Celldömölk is két telephellyel: a korábbi
szeméttelepen, a Pápai úton és Alsóságon a Fazekas Mihály utcában a kialakult
illegális hulladéklerakó helyén. A közbeszerzési eljárás során a generál-kivitelezés
jogát a budaörsi székhelyû Green Network
Kft. nyerte el.
» Bán Zalán projektvezetôt, a Green
Network Kft. környezetvédelmi vezetôjét
kérdeztük az általuk végzett munkák tartalmáról:
– Több mint 300 Vas és Zala megyei település, mintegy 400 ezer lakos fogott
össze a térség hulladékgazdálkodási problémáinak megoldására, ennek egyik elég
fontos szegmense a régi, megtûrt, de
megfelelô mûszaki védelemmel nem rendelkezô hulladéklerakók bezárása illetve
szükség esetén felszámolása. A Green
Network Kft. feladata a ZALAISPA Társulás
településein lévô régi hulladéklerakók
sorsának rendezése. Ezekbôl kilencet tel6

az ivóvízbázisként mûködô felszín alatti vizek szempontjából érzékeny területnek minôsül, ezért a legszigorúbb, „A típusú” rétegrendet kell kialakítani a település hulladéklerakóján. Ez azt jelenti, hogy a hulladékot ugyan nem szállítjuk el, de felszíni
vízzáró réteg kiépítése szükséges. A területeken tehát tereprendezési munkálatok
folynak, valamint az elôírt minôségû
anyagokból kiegyenlítô-, szigetelô- és
fedôréteget képezünk megfelelô vastagságban. Végül a rekultivált területet füvesítéssel zárjuk. Így egy több mint egy méter vastag rétegrendet alakítunk ki a hulladéktesten, ami megakadályozza, hogy
késôbb a csapadékvíz bejusson, és ezáltal kimosódhassanak a káros anyagok és
szennyezôdések.
» Ez esetünkben mekkora területet érint?
– Celldömölkön két hulladéklerakót érint
a beruházás, a celldömölki egy 3 hektáros terület, az alsósági a kisebb, ez pedig
egy félhektárnyi terület.
» Hol tartanak jelenleg a munkálatok?
– Az eredeti befejezési határidô a szerzôdés szerint október 20., a projekt megvalósítása jelenleg 75–80%-nál tart, tehát a
végsô fázisába ért, és – amennyiben az
idôjárás is kedvez – lényegesen határidô
elôtt, már a nyáron szeretnénk befejezni
és visszaadni az önkormányzat részére a
szerzôdés szerinti területeket.
» Mire alkalmas a rekultivált terület?

– Füvesítve ez a terület visszakerül az önkormányzat kezelésébe – az utógondozásban néhány évig a Green Network Kft. közremûködik. Építkezni nem lehet rá, fásításra sem alkalmas, mert átütné a szigetelôréteget. Nem a szeméthalom, hanem
egy gondozott, füvesített terület látványa
fogadja az arra járót. A rekultiváció lényege, hogy a tájsebeket kezeljük: igaz,
hogy hegek képzôdnek a felületkezelés
után, de be kell gyógyítanunk, hogy ne fertôzzenek tovább.
» A továbbiakban mire kell ügyelniük az
itt lakóknak?
– Itt szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy ne aktiválják újra az illegális hulladéklerakókat, ne helyezzenek el ott újra szemetet, hiszen ilyen szintû támogatást még egyszer nem lehet elnyerni. Jelenleg 70%-os uniós támogatással, 20%-os
állami támogatással, 10%-os önkormányzati önrésszel (illetve ennek is 50%-a támogatásból tevôdik össze) sikerül megvalósítani ezt a közel 7 milliárd forint értékû projektet. Ahhoz, hogy élhetôbbé váljon környezetünk, most rendbe tesszük ezt
a területet, visszaillesztjük a természetbe.
A továbbiakban az itt élôk felelôssége,
hogy gyermekeik, unokáik egészséges környezetben nevelôdnek-e. Ahhoz, hogy ez
így legyen, a lakosságnak is felelôsségteljesen kell viselkednie.
» Milyen más tevékenységgel foglalkozik
cégük, a Green Network Kft.?
– Cégünk fô tevékenységi köre a környezetvédelem. Annak minden ágazatában rendelkezünk a legkiválóbb szakemberekkel. Önkormányzatoknak, gazdálkodó szervezeteknek, vállalkozóknak nyújtunk szaktanácsadást,
készítünk környezetvédelmi hatástanulmányt,
közremûködünk különbözô környezetvédelmi engedélyek beszerzésében. Kivitelezôként fô tevékenységünk a hulladékkezelés, kármentesítés, szennyezésfelszámolás.
Több kármentesítési munkát végeztünk már
az országban, jelenleg legnagyobb erôkkel
a hulladéklerakók felszámolásával foglalkozunk, több mint 80 lerakót kezelünk az országban párhuzamosan. Az ehhez kapcsolódó tevékenységekhez is megszereztük az engedélyeket, úgy mint a hulladékszállítás, a
veszélyes hulladékszállítás, a veszélyes hulladékkezelés, az építési törmelék újrafelhasználása. Számunkra nincs kisebb vagy nagyobb feladat. Minden megbízásunkat legjobb szakmai tudásunknak megfelelôen teljesítjük, hiszen közös érdekünk és jövônk az
egészséges környezet megteremtése,
megôrzése és védelme. Bôvebb információt
a www.greennetwork.hu honlapról kaphatnak az érdeklôdôk.
»LOSONCZ ANDREA
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» KÖZÉLET

„Gaudeamus igitur…”
Június 13-án, szombaton búcsúztak a celldömölki általános iskolák tanulói eddigi
diáktársaiktól, pedagógusaiktól, megszokott tanintézményüktôl. A végzôsöket búcsúztató ünnepségeken több mint 170 nebuló vette vállára a ballagási tarisznyát.
A délelôtt zajló ünnepségek sorát a Celldömölki Városi Általános Iskola Alsósági Tagintézménye kezdte meg, ahol Szabóné Kiss Ildikó igazgató búcsúztatta a végzôsöket.
Beszédében kiemelte, hogy az eltelt nyolc
év alatt a tudás mellett igyekeztek megfelelô irányvonalat is adni diákjaiknak, hogy
személyiségük megfelelô fejlesztésével a lehetô legtöbbet hozhassák ki magukból az élet
minden területén. Az igazgató ígérte, hogy
megôrzik a ballagók emlékét, az élet további részére pedig sok türelmet és kitartást kívánt minden ballagónak. Az évzáróval egybekötött ünnepélyen az elköszönô diákokat
búcsúztatták még fiatalabb diáktársaik és az
iskolai énekkar is, sôt az évértékelés keretében rengeteg jutalomkönyv is útravalóul
szegült a tarisznyák mellé.
A Celldömölki Városi Általános Iskola celldömölki intézményétôl idén négy végzôs osztály vett búcsút, a KMKK elôtti téren. A Smile
Táncstúdió elôadásával kezdôdô ünnepélyen
elsôként Fehér László polgármester köszöntötte a ballagókat és a pedagógusokat

is egyaránt. A zenével, énekkel, szavalatokkal és verssel búcsúztatott nyolcadikosokhoz
végül Danka Adél igazgató szólt elköszönô
szavakkal. Rövid beszédében elmondta,
hogy az iskola bármikor szívesen látja egykori tanítványait és reméli, hogy a jövôben
arról beszélgethet majd a ballagókkal, hogy
minden most eltervezett álmuk sikeresen
megvalósult. Az igazgató ehhez kívánt kitartást és buzdította a kimaradt diákokat,
hogy bátran vágjanak neki elkövetkezendô
új életüknek. A ballagók az iskolától kapott
színes lufik magasba engedésével vettek
végsô búcsút általános iskolai éveiktôl,
mintegy jelképezve ezzel most kezdôdô szabadságukat. A tanévzárón sor került még az
iskola többi, jelentôs sikereket elért tanulójának díjazására is, az ünnepség természetesen virágátadással és gratulációkkal ért véget. Az évzárók keretén belül Alsóságon
Baráth Lajosné és Gombási Istvánné, Celldömölkön pedig Lampért Kálmánné és
Hulik Lászlóné vehettek át kitüntetéseket
nyugdíjba vonulásuk alkalmából, munkájuk
elismeréseként.
A Szent Benedek Katolikus Általános Iskolában egy osztály búcsúzott az intézmény falai között töltött diákévektôl. A 31 elköszönô diákot szavalatok, énekek és ünnepi beszédek búcsúztatták a tiszteletükre rende-

zett ballagási ünnepélyen. Czupor Attila igazgató a nyolc év alatt összegyûlt szép emlékekkel búcsúzott, majd az iskolában átadott
keresztény értékrend tükrében kérte a ballagókat, hogy ne felejtsék el régi iskolájukat, keresztény gyökereiket és az iskolában
szerzett igaz barátaikat. Végül Isten áldásával köszönt el az ünnepelt nyolcadikosoktól.
A ballagási ünnepség az iskolai hagyományokhoz híven idén is az iskolai alapítványi
díjak átadásával ért véget.
»IHÁSZ ILDIKÓ

Megtartotta tavaszi közgyûlését
a Kemenesaljai Baráti Kör
A Kemenesaljai Baráti Kör tagsága május
23-án tartotta tavaszi közgyûlését a mûvelôdési központban. A rendezvény kezdetén dr. Zsiray Ferenc elnök köszöntötte
az egybegyûlteket, majd Pálné Horváth
Mária alelnök ismertette az ünnepi közgyûlés menetét. Fehér László polgármester a
város életét fellendítô nyertes pályázatokról és fejlesztésekrôl számolt be a hazajáró öregdiákoknak, aztán a Berzsenyi Dániel Gimnázium diákjai mutatták be a Kazinczy emlékév tiszteletére összeállított verses–prózai mûsorukat. A celldömölki
középiskolások számára kiírt Szente–Jónás
pályázat irodalom, képzômûvészet, és
népmûvészet kategóriájában idén tizenhat
diák küldött be pályamunkát. A pályázók
között tizenegy díjat osztott ki prof. dr. Kósa
András tiszteletbeli elnök, dr. Zsiray Ferenc
elnök és Fehér László polgármester. Emellett a két „Év diákja” cím is gazdára talált.

A KÜLÖNBÖZÔ KATEGÓRIÁK DÍJAZOTTJAI
A KÖVETKEZÔK:
• IRODALOM:
I. hely: Jakus Melánia Nóra (Berzsenyi
Dániel Gimnázium, 9. H)
II. hely: Mesterházi Adrienn (Berzsenyi Dániel Gimnázium, 10. H)
• KÜLÖNDÍJ:
Németh Kitti (Berzsenyi Dániel Gimnázium, 10. N)
Déri Döniz (Berzsenyi Dániel Gimnázium 11. N)
• NÉPMÛVÉSZET:
I. hely: Farkas Róbert (Mûszaki Szakközép- és Szakiskola)
• KÉPZÔMÛVÉSZET:
I. hely: Németh Kitti (Berzsenyi Dániel
Gimnázium, 10. N)
II. hely: Jakus Melánia Nóra (Berzsenyi Dániel Gimnázium, 9. H)

III. hely: Mesterházi Adrienn (Berzsenyi Dániel Gimnázium, 10. H)
• KÜLÖNDÍJ:
Fehér Barnabás (Mûszaki Szakközépés Szakiskola, 13. B)
Nagy Zsófia (Berzsenyi Dániel Gimnázium, 10. N)
• KIEMELT KÜLÖNDÍJ:
Bérdi Gergely (Berzsenyi Dániel Gimnázium, 12. H)
• AZ ÉV DIÁKJAI:
Kreif Kinga (Berzsenyi Dániel Gimnázium, 12. H)
Mészáros Imre (Mûszaki Szakközép- és
Szakiskola 14. A)
Az eredmények kihirdetése után a közgyûlés hivatalos része következett,
melynek során a baráti kör tagjai az elmúlt fél év történéseit, és jövôbeni
terveiket vitatták meg.
»REINER ANITA
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Közlekedésismeretbôl ötös
A Városi Általános Iskola néhány tanulója
szép eredményeket ért el a közlekedésismeret, kerékpáros ügyesség területén.
Közülük is kiemelkedik Forró Ingrid nyolcadikos diák, aki területi és megyei szinten elért elsôségei után egészen az országos döntôkig verekedte magát. A május
elején Nyíregyházán megrendezett Kerékpáros Iskola Kupára minden megye elsô helyezettje volt delegált. Ezen a versenyen
Ingrid két gyôzelmet is megszerzett, hiszen
összetett csapatversenyben indulóként is
második helyen végzett, a nyolcadik osztályosok kategóriájának egyéni összetettjében pedig szintén a második helyezésért
járó kupát hozhatta el. A versengésen közlekedésismereti feladatlap, városi kerék-

pározás és ügyességi feladatok vártak a
résztvevôkre.
A nyíregyházi sikert követôen egy újabb
megyei elsô helyezéssel egyenes út vezetett a május 20–22-ig Egerben megrendezett országos versenyre. Itt Ingrid szintén
indult egyéniben és összetettben is. Mindkét kategóriában negyedik helyet sikerült
kivívnia magának. Az összetett versengésben csapattársai a szintén városi iskolás,
ötödik osztályos Finta Balázs és a hetedikes Tóth Patrik voltak. Utóbbi egy füzesabonyi országos döntôn is öregbítette iskolája hírnevét, egyéni versenyben negyedik helyezést ért el. A sikeres kerékpárosok
felkészítô tanára Kondics Balázs volt.
»RA

Fizikaverseny a hagyomány jegyében
Május 21-én rendezték meg a 19. Eötvös
Loránd Megyei Fizikaversenyt a Városi Általános Iskolában. A hetedik osztályosok
húszan, a nyolcadikosok tizenegyen képviseltették magukat a megye tíz iskolájából. A rendezvényen Danka Adél, a Városi Általános Iskola igazgatója köszöntötte
a megjelenteket, és mutatta be a zsûri tagjait. A Magyar Geofizikusok Egyesületének
két tagján: Pályi Andráson, és Újfalusi Antalon kívül a zsûri elnökét, és a feladatsor
összeállítóját, Bohus Mihályt. A feleletválasztós tesztlap kitöltésére egy óra állt
a diákok rendelkezésére, majd az ezt kö-

vetô eredményhirdetésen a következôk részesültek díjazásban:
7. osztályosok: 1. Palkó András (Szentgotthárd), 2. Farkas Máté (Szombathely) és
Stangl Péter (Celldömölk, Alsósági Tagiskola), 3. Dornai Ádám (Jánosháza), Szabó
Gabriella (Celldömölk VÁI), Szalay Dániel
(Szombathely).
8. osztályosok: 1. Hajas Viktória (Celldömölk, Szent Benedek Katolikus Ált. Isk.),
2. Gôcze Bálint (Celldömölk, Szent Benedek Katolikus Ált. Isk.), 3. Gombási Mónika (Celldömölk, Városi Általános Iskola).
»REINER A.

Dobozgyûjtésben jeleskedtek

Az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés, az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. és a Celli
HUKE Kft. által meghirdetett országos Doboznaphoz Celldömölk is csatlakozott.
Az országos akcióban 16 város 55 iskolá8

ja vett részt, így mintegy húszezer diák,
köztük 1642 celldömölki. A doboznapi
italos kartondoboz gyûjtôakcióból városunk
három iskolája vette ki részét. A Városi Általános Iskola, az alsósági tagiskola és a
Berzsenyi Dániel Gimnázium diákjai összesen mintegy 28 kg italos kartondobozt gyûjtöttek össze.
Celldömölkön az egy fôre vetítve legtöbb dobozt, 0.12 kilogrammal a Városi Általános Iskola alsósági tagiskolája gyûjtötte, míg 9,8 kilogramm visszagyûjtött dobozzal, az abszolút mennyiségben legtöbb dobozt gyûjtô diáknak járó MP4 lejátszót Keresztes Mira, a
városi iskola negyedikese nyerte.
A nagyszabású környezetvédelmi kezdeményezés célja volt felhívni a pedagógusok, a diákok és a szülôk figyelmét arra,
hogy az italos kartondobozok szelektíven
gyûjthetôk és újrahasznosíthatók.
»REINER ANITA

MATEKVERSENY CIVIL
KEZDEMÉNYEZÉSRE
Egy régi tradíció felelevenítéseként
rendezett kistérségi matematikaversenyt a Cselekvô Összefogással
Celldömölkért Egyesület május 4-én
a Városi Általános Iskolában. A hagyományteremtô céllal rendezett megmérettetés ötletgazdája Hegyi Dániel
nyugalmazott matematikatanár,
egyesületi tag volt. A versengô diákok számára a feladatsort nyugdíjas
matematikatanárok állították össze.
A rendezvény kezdetén Fehér László
polgármester, egyesületi elnök köszöntötte a megjelenteket, és nyitotta meg a versenyt. A Jánosházáról,
Kemenesmagasiból, Ostffyasszonyfáról, Bobáról és a helyi Szent Benedek,
valamint Városi Általános Iskolából érkezett 15 nyolcadikos tanulót tizenegy feladat várta. Ezek megoldása
után a zsûri ítélete szerint a következôk részesültek díjazásban.
1. Veszprémi Máté (Kemenesmagasi Általános Iskola, felkészítô: Bokányi Imre),
2. Németh Bálint (Kemenesmagasi
Általános Iskola, felkészítô: Bokányi Imre),
3. Hajas Viktória (Szent Benedek katolikus Általános Iskola, felkészítô:
Finta Katalin).
»REINER ANITA

NET-TOTÓ A KÖNYVTÁRBAN
A május 18-i internetes világnap alkalmából a KMKK Kresznerics Ferenc Könyvtára
rendkívüli, este nyolc óráig tartó nyitva tartással várta a 14 év alatti netgeneráció tagjait, és állított össze részükre egy három
témakört felölelô „Net-totót”. A könyvtár
honlapjával, a világhálóval, és Celldömölk
városával kapcsolatos 13+1 kérdésre 32-en
küldtek be értékelhetô megoldásokat.
A másnapi eredményhirdetés a következô diákok számára jelentett értékes jutalmakat: harmadik helyen végzett Berta Csaba 10 találattal, ôt elôzte meg második helyezettként 12 találattal Fülöp Kinga, az abszolút gyôzelem pedig 13+1 találatos
megfejtéssel Keresztes Miráé lett. Az elsô három helyezett mintegy százezer forint értékû nyereményben részesült a
Cellkabel Kft. jóvoltából, fél évre szóló szélesebb sávú internethasználási lehetôség
került birtokukba. Mint azt Németh Tibor
könyvtárvezetô elmondta, a hagyományteremtô szándékkal idei évben csak diákok
számára meghirdetett internetes totót a jövô évben szeretnék kibôvíteni, megcélozva a felnôtt korosztályt is.
»RA
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» PROGRAMAJÁNLÓ
Június 25–28. NEMZETKÖZI VULKÁN
LABDARÚGÓ FESZTIVÁL

» MÛVELÔDÉS

Bemutatkoztak a makettépítôk

Június 27., szombat 17.30 óra –
VILÁGHÍRÛ LABDARÚGÓK A-tól Z-ig címû kiállítás – válogatás Molnár István
gyûjteményébôl. A tárlat július 12-ig
látogatható. Helyszín: KMKK galéria.
18.00–23.00 óra – KULTURÁLIS SZÓRAKOZTATÓ PROGRAMOK helyi mûvészeti csoportok és meghívott vendégfellépôk közremûködésével. Sztárvendégek: AUTH CSILLA és HEVESI TAMÁS.
Szervezôk: Vulkán Fesztivál Egyesület, Cselekvô Összefogással Celldömölkért Egyesület.

A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtárban mûködô Makettépítôk Klubjának nyílt kiállítása június 10-én az intézményben. A kiállított darabokat június 13ig lehetett megtekinteni.
A Makettépítôk Klubja fél éve kezdte meg mûködését, tagsága a 8-9 éves korosztályból kerül ki, és jelenleg 15 fôt számlál. Mint azt Géczi Zoltán, a klub szakmai vezetôje elmondta, ahhoz, hogy a miniatûr elemekbôl harckocsi, repülôgép, autó, vagy éppen hajó
készülhessen, rengeteg türelemre, nem utolsó sorban pedig kézügyességre van szükség.
A szakköri foglalkozások során dioráma építés, makett összerakás, festés, és különféle
technikák elsajátítása zajlik. Az alkotó kezeknek köszönhetôen pedig mostanra már ren-

JÚLIUSI ELÔZETES

Határon túliak is a színházi találkozón

Július 4. szombat – IZSÁKFAI FALUNAP
Július 22–23–24. dr. PERESZTEGI SÁNDOR
életmód-terapeuta diagnosztizál Celldömölkön. Információ: Pálné Horváth
Mária, tel: 95/779-301.

NYÁRI TÁBOROK
• 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.

Egy héttel az V. Országos Ezerlátó Mesefesztivál lebonyolítása után, május 29. és 31. között a IV. Soltis Lajos Országos Színházi Találkozót is megrendezte a Soltis Színház társulata. A pár évvel ezelôtt tragikus balesetben
elhunyt névadó emlékének adózó rendezvényt idén Majthényi László, Vas Megye Közgyûlésének alelnöke nyitotta meg. A határon túli és hazai együttesek bemutatkozására szolgáló színházi találkozóra Sepsiszentgyörgyrôl, Szászrégenbôl, Erdôszentgyörgyrôl,
Csókáról, Sárvárról és Veszprémbôl érkeztek
társulatok, de természetesen a házigazda
soltisosok is színre léptek. A fesztivál elsô két
napján bemutatott darabokat háromtagú
zsûri véleményezte, melyben Szûcs Katalin
Ágnes színikritikus, a Kritikai Lapok fôszerkesztôje, Sándor L. István színikritikus, az Ellenfény fôszerkesztôje és Katona Imre rendezô,

delkezésre állt annyi háttéranyag, hogy érdemes volt kiállítást rendezni. Emellett persze
az érdekes hobbi népszerûsítése sem volt utolsó szempont, így aki a makettek láttán kedvet kapott hozzá, bátran csatlakozhat a kéthetente zajló klubfoglalkozásokhoz.
»R. ANITA

dramaturg foglaltak helyet. A színházi találkozó harmadik napja már a fesztiválzárás és
díjátadás jegyében telt, az eredményhirdetés pedig a következô elôadásoknak, illetve
elôadóiknak kedvezett.
A legjobb elôadásnak járó Soltis Lajos-díjat
megosztva nyerte a sepsiszentgyörgyi Osonó Színházmûhely: Részletek a bolyongás meséibôl címû elôadása és a veszprémi
Teleszterion Színházi Mûhely Who-Land címû
bemutatója. A fesztivál legjobb férfi színészének járó Kurucz László-díjat Pesti Arnold,
a Soltis Lajos Színház tagja nyerte el Az arany
virágcserépben nyújtott alakításáért, a legjobb nôi színésznek járó Figer Szabina-díjat
pedig Márton Emôke, az erdôszentgyörgyi Bodor Péter Színkör tagja érdemelte ki, a
Mandragórában alakított szerepéért.
»RA

Hagyományôrzô nap Alsóságon
A Magyarok Szövetsége Vas Megyei Szervezete elsô alkalommal rendezett Celldömölk alsósági városrészén Vas Megyei Magyarok vásárával egybekötött, különféle programokkal gazdagított hagyományôrzô napot május 17-én.
A nap kezdetén képzômûvészek, kézmûvesek,
ôstermelôk foglalták el portékáikkal a sportcsarnok elôtti teret, majd a délelôtt kezdôdô programok gyerekeknek és felnôtteknek egyaránt
tartogattak érdekességeket. Ostorpattogtatás,
íjászat, kézmûves játszóház, páncélos lovagok
hadibemutatója egyaránt szerepelt ezek sorában. A Károly Róbert Hagyományôrzô Egyesület középkori lovagi harci bemutatója után ôsi
magyar harcmûvészeti látványosság következett a szombathelyi és zalaegerszegi Baranta
Egyesületek közremûködésével. A délutáni
programok között Németh Tamás szólaltatott
meg tárogatón kuruc- és 1948-as nótákat,

majd kecskedudán játszott. A szombathelyi Tücsök Néptánccsoport tánca után a sportcsarnok
mögötti tér adott helyet a hagyományôrzô egyesületek mûsorának, melynek során betyár csikós bemutató, a szombathelyi Magor Íjászegyesület gyalogos és lovas íjászata volt látható.
Az egész napos rendezvénysorozat alatt lakossági fórumra is várták a szervezôk a városrész
lakóit, ahol a Magyarok Szövetségét és a szervezet célkitûzéseit ismerhették meg.
Mint azt a szervezôk – a Magyarok Szövetsége Vas Megyei Szervezetének alapító tagjai, Szabó Ferenc, Szabó Zsolt és Tóth Attila – elmondták; az Alsósági Életfa Egyesülettel közös szervezésben lebonyolított rendezvénynek minden
bizonnyal lesz folytatása. A jól sikerült, és hagyományteremtô szándékkal életre hívott
programot évente szeretnék megrendezni.
»R. ANITA
9
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Az egészségügyi, gyermekvédelmi
és szociális alapellátás története
Az Új Kemenesalja közelmúlt lapszámaiban
kórházunk történetével találkozhattak az
olvasók. Most pedig felidézzük – olykor a kórház történetéhez is szorosan kapcsolódó –
egészségügyi és szociális ellátás, valamint a
kisgyermek- és csecsemôgondozás történetének jelentôsebb eseményeit, fordulópontjait, személyiségeit. Ehhez segítségünkre

ben a celldömölki járásban kilenc gondozási körben 10 védônô dolgozott
Az 1954–57-es években tulajdonképpen
még csak idénybölcsôdék voltak. A Lenin u.
(ma Koptik Odó u.) 4. szám alatt 1957-ben
alakult az elsô celldömölki bölcsôde 24 férôhellyel. A jánosházai 1958. május óta üzemelt
30 férôhellyel, míg 1968. február l-jén a Vas-

volt a Celldömölki Évszázadok – Az egészségügy története c. kiadvány. Az 1986-tól történô változásokat pedig már én magam is személyesen megéltem, hiszen azóta dolgozom
ezen a területen, s irányítom az intézmény
munkáját.
Az anya- és csecsemôvédelemnek Magyarországon két igen jelentôs és Európa-szerte példa értékû ága alakult ki: egyrészt a védônôi
szolgálat, másrészt pedig a nappali gondozást végzô bölcsôdék hálózata. A megnevezés és az ágazati besorolás az évtizedek alatt
több ízben változott, de a funkció és jelentôsége megmaradt.
Az anya- és csecsemôvédô intézeteket és az
egészségvédelmi köröket 1946. július 14-én
újra államosították. Az anya- és csecsemôvédelem munkája hamar viszonylag magas színvonalat ért el. Eredményesen mûködött a
gondozói és tanácsadói hálózat. Sorra születtek a terhes anyát védô szociális intézkedések: kelengyejuttatás, szülési szabadság
meghosszabbítása (1963). Fokozatosan gyarapodott a bölcsôdei, a napközi otthoni és az
óvodai hálózat is, ám a terhesség-megszakítások engedélyezését már 1957-ben a
születésszám csökkenése követte.
A celldömölki csecsemô tanácsadások
1967-ig Kovács Irma védônô lakásán, majd
a rendelôintézet udvarában lévô körzeti orvosi rendelôben történtek. Az 1960-as évek-

vári Pál u. 2. szám alatt kezdte meg mûködését a 40 férôhelyes, második celldömölki
bölcsôde. Átmenetileg 1958-ban Kemenesmagasiban is mûködött idénybölcsôde.
Szociális ellátás: Az átlagos életkor megnyúlásával és az általános foglalkoztatottsággal
párhuzamosan, de nem utolsósorban a nagycsaládok széthullása és a lakásszerkezet
megváltozása miatt a második világháború
után egyre inkább parancsoló igény volt az
öregekkel való fokozott törôdés, amely a tanácsok egészségügyi osztályainak (csoportjainak) feladatát képezte. A celldömölki járás területén szociális otthon nem létesült
ugyan, de két Öregek Napközi Otthona
(ÖNO) alakult. Az elsô 1967. január 4-én húsz
férôhellyel a Lenin úti vasutas kör helyén,
majd a Kossuth u. 3. szám alatt, az úgynevezett Holéczy-házban mûködött, míg a 2. sz.
öregek klubja 1972. október 16-án nyílt
meg a Béke u. 6. szám alatt 30 férôhellyel.
Ezeknek az intézményeknek a feladata az étkeztetés, fizikai segítségnyújtás mellett a foglalkoztatás, szórakoztatás (hasznos idôtöltés)
megszervezése is volt, hogy a tagság magányát oldják, társas kapcsolataikat erôsítsék.
Egészségügyi alapellátás. A háború végén a
késôbbi celldömölki járás nyolc orvosi körre
oszlott, ami 1954-tôl tíz, 1958-tól tizenegy és
1974. augusztus 20-tól – a 3. jánosházai körzettel – tizennégyre emelkedett. Az egy kör-
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zetre jutó lakosok száma 1220 volt. Akkorra
már minden körzeti orvosnak volt telefonja
és gépkocsija. Mindegyik munkáját egy védônô, egy orvosírnok és egy körzeti ápolónô
segítette. Celldömölk nagyközség 3 orvos számára vásárolt megfelelô épületet.
Celldömölk város 12 ezres lakosságát 1982ben öt felnôtt- és három gyermekkörzet biztosította, amibôl egy gyermekkörzet – akkor
már négy év óta – betöltetlen volt. A városkörnyék 16 községébôl négyet a városi körzethez csatoltak. A körzeti orvosi rendelôk felszerelése ekkor már kielégítô volt, azok részben az orvosi lakáshoz, részben a rendelôintézethez kapcsolódtak. A celldömölki hétköznapi
és a városkörnyéki összevont hétvégi ügyeletet 1982-ben szervezték meg. Ostffyasszonyfa és Kenyeri Celldömölkhöz, míg Jánosháza
és társközségei e vonatkozásban Sárvárhoz tartoztak. A napi körzeti orvosi ügyelet 1982. január 1-jétôl került bevezetésre.
A körzeti gyermekgyógyászati ellátás akkor
valósult meg, amikor 1977-tôl a 2. gyermekkörzet is megkezdte mûködését. A 3. körzetet 1979-ben szervezték, ahová Alsóság,
Izsákfa, Boba és Nemeskocs tartozott. A gyermek körzeti orvosok kezdetben azonos,
1982. január l-jétôl párhuzamos külön rendelôkben tevékenykedtek, s egyben az iskola-egészségügyi ellátást is elvégezték. A kórház és alapellátás kapcsolatát két rendelôintézeti belgyógyász biztosította. Az 1983-ban
Celldömölk városkörnyékhez visszacsatolt
11 község révén a városkörnyéki körzetek száma kilencre emelkedett. Fôfoglalkozású
üzemegészségügyi szolgálat – a MÁV-tól
eltekintve – nem alakult ki. Az üzemekben
azonban 1–3 órás üzemegészségügyi rendelést szerveztek.
A bölcsôdék a városi tanács vb egészségügyi
osztálya és irányítása alatt álltak az 1970-es
években. A bölcsôdék vezetôi 1974-ben
Horváth Aranka és Káldos Gyuláné voltak. A 3.
celldömölki bölcsôde 1979. november 7-én
az elsô rendelôintézet helyén – szintén 40 férôhellyel – a Mikes Kelemen utca 3. sz. alatt
nyílt meg. A bölcsôdék kihasználtsága mindig a gyermekszám függvénye volt.
Az 1982-es évben az 1. sz. huszonnégy férôhelyes bölcsôde 86,9%-os kihasználtsággal mûködött. Az 1983-as évben a három bölcsôde 104 férôhelyén átlagosan és együttesen 91,5% volt a helykihasználás.
Mészáros Károlyné vezetô védônô irányításával 1983-ban tizenegy védônôi körzet
mûködött.
»ÖSSZEÁLLÍTOTTA: CSIZMAZIÁNÉ HUBERT MÁRIA
KÖVETKEZÔ LAPSZÁMUNKBAN FOLYTATJUK
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Hol szeretnél továbbtanulni?

»kérdez: reiner anita

»fotó: major tamás

Szatmári
István

Három helyre adtam be jelentkezésemet továbbtanulásra. A Budapesti Mûszaki Egyetem és a gyôri Széchenyi István
Egyetem építész szakára, valamint a BME építômérnöki szakára. Pontrendszer van, az utolsó két év érdemjegyei számítanak. Felvételiznem nem kell,
de az elsô két helyen megjelölt
intézménynél rajz alkalmassági vizsga van. Ennek eredményét még nem tudom, ettôl
függ majd, hova sikerül bejutnom. Egyébként matematikából
emelt szintû érettségit tettem,
a választott tárgyam pedig a fizika volt.

Bérdi
Gergely

Négy egyetem fogorvosi karára adtam be a jelentkezésemet,
úgymint Budapestre, Debrecenbe, Szegedre és Pécsre.
Ötödik helyen a Budapesti Mûszaki Egyetem villamosmérnöki szakát jelöltem meg. A vitt
pontok a gimnázium utolsó két
évének érdemjegyeibôl, az
érettségin szerzett eredményekbôl, és pluszpontokból tevôdnek össze. Biológiából
emeltszintû, fizikából pedig középszintû érettségi vizsgát tettem, és van két középfokú
nyelvvizsgám. Úgy számolom,
hogy mindezekkel együtt körülbelül 420 pontom lesz.

» Egészségügyi SZOLGÁLAT
2009. JÚLIUS KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

01. szerda
02. csütörtök
03. péntek
04. szombat
05. vasárnap
06. hétfô
07. kedd
08. szerda
09. csütörtök
10. péntek
11. szombat
12. vasárnap
13. hétfô
14. kedd
15. szerda
16. csütörtök
17. péntek
18. szombat
19. vasárnap
20. hétfô
21. kedd
22. szerda
23. csütörtök
24. péntek
25. szombat
26. vasárnap
27. hétfô
28. kedd
29. szerda
30. csütörtök
31. péntek

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

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

Varga
Orsolya

Elsô helyen Sopronba, a Nyugat-Magyarországi Egyetem
gazdálkodás menedzsment szakára jelentkeztem, második
helyen a Veszprémi Egyetem
ugyanezen szakát jelöltem
meg, harmadikként pedig a
Soproni Egyetem közszolgálati
szakát. A gimnázium utolsó
két évének és az érettséginek
az eredményébôl, valamint a
pluszpontokból tevôdnek össze
a felvételhez szükséges pontok.
Földrajzból, matematikából és
történelembôl tettem középszintû érettségi vizsgát, nyelvvizsgám is van, remélem, sikerül az elsô hely.

Ipsics
Annamária

Három helyre jelentkeztem,
mindhárommal az Eötvös Loránd Tudományegyetemet céloztam meg. Elsô helyen az
egyetem társadalomtudományi karának államigazgatási
szakát, másodikon a szociológiát, harmadikon pedig az alkalmazott közgazdaságtan szakot
jelöltem meg. Van egy német
középfokú nyelvvizsgám, és
történelembôl emelt szintû
érettségi vizsgát tettem. Esélyesnek találom az elsô helyet,
ugyanis tavaly 392 volt a ponthatár, nekem idén már csak az
írásbelikkel van több, mint
négyszáz pontom.

» Anyakönyvi hírek
Celldömölk
Születés: Horváth Gábor és Busznyák Renáta fia: Álmos,
Horváth Gábor Jenô és Nagy Alexandra leánya: Boglárka,
Végh Szilárd és Kurányi Eszter fia: Hunor, Garas Ernô és
Szemenyei Krisztina fia: Máté.
Házasság: Gyôrvári István és Nagy Katalin, Szabó Endre Péter
és Kovács Bernadett Ibolya, Hajba Tibor és Zsömlye Katalin,
Németh József és Barna Hajnalka.
Halálozás: Baracskai Mihály, Söptei Ferenc Kálmán, Papp József,
Illés Endre, Farkas Béla, Farkis Sándor, Nagy Ferenc István.
Boba
Születés: Balhási László és Nagy Erika leánya: Anna.
Haláleset: Németh Jánosné sz. Bakó Mária.
Jánosháza
Születés: Horváth József Tibor és Kocsi Piroska fia: József Márk.
Halálozás: Apró István János.
Karakó
Halálozás: Dorfinger Imre.
Kemenesmagasi
Születés: Gudi János és Csótár Andrea fia: Dániel.
Szergény
Halálozás: Nagy László.
Kemenesszentmárton
Halálozás: Tiborcz Imréné sz. Remete Julianna.
Vönöck
Születés: Puskás András és Csiszlér Tímea fia: Dániel.
Halálozás: Kurányi Tibor, Keszei Aladárné sz. Balikó Margit.
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Végre vége!
Répcelak-Celldömölk 2-0 (1-0)
NB III. Bakony-csoport labdarúgó mérkôzés
29. forduló, 2009. június 7. Répcelak. Játékvezetôk: Erdôs András (Nagy Z., Aradi J.).
Répcelak: Heinrich – Németh Z., Joó (Kiss 78.
p.), Varga G., Szandi – Süle, Varga T., Imre,
Tamási – Takács Sz. (Tóth Zs. 89. p.),
Pokmecz (Szabó R. 81. p.). Edzô: Tóth Zsolt.
Celldömölk: Tóth A. – Kovács K.(Kazári Á. 46.
p.), Szabó A., Lakatos, Györkös – Szalai K.,
Sallér, Horváth Á., Babics – Présing (Szalay
T. 60. p.), Németh J. (Kalcsó 71. p.). Edzô:
Bognár Zoltán. Góllövôk: Varga G. (17. p.) és
Varga T. (89. p.). Kiállítva: Németh Z. (35. p.)
illetve Horváth Á.(35. p.).
Sárvár-Celldömölk 2-0 (2-0)
Magyar Kupa megyei döntô, 2009. június 10.
Szombathely. Játékvezetô: Mitterstiller.
Sárvár: Tóth J. – Szabó I. (Bíró), Horváth L., Varga J., Tóth P. (Vincze) – Keveházi, Máté, Vajda (Koronczai), Varga G. (Kasza) – Németh
G. (Burkon), Sinka. Edzô: Haraszti Zsolt.
Celldömölk: Horváth M. - Kazári Á. (Kovács),
Kazári B., Sallér, Györkös – Szalai K., Szilágyi, Kalcsó, Horváth Á. – Présing, Hanzl. Edzô:
Bognár Zoltán. Góllövô: Horváth L. (25. p.) és
Németh G. (37. p.).
Celldömölk-Csorna 0-1 (0-0)
NB III. Bakony-csoport labdarúgó mérkôzés 30.
forduló, 2009. június 14. Celldömölk, 300 nézô.
Játékvezetôk: Wenczel I. (Hegedüs I., Szalai L.).
Celldömölk: HORVÁTH M. – Kovács K., SZABÓ
A., Lakatos, Györkös – Szalai K. (Kazári Á. 61.
p.), BABICS, SZILÁGYI (Kazári B. 78. p.), Kalcsó
– Szalay T. (Présing 71. p.), Németh J. Edzô:
Bognár Zoltán.

Új Kemenesalja » 2009. 06. 19.

Csorna: Lôre – TÓTH D., Fenyô, Jakab, Baán
– Csonka B., Kiss M. (Véghelyi R. 60. p.), Horváth A., Nagy Sz. – Herczeg Zs. (Fekete A. 75.
p.), MOLNÁR G. (Tóth M. 89. p.) Edzô: Varga
P. Góllövôk: Fekete A. (80. p.) Kiállítva:
Kalcsó (24. p.)
Végre vége a celldömölki csapat tavaszi
vesszôfutásának. De haladjunk sorrendben, a
Répcelak régi mumusa az együttesnek: ôsszel
(akkor még meglepetésre) a Kolozsvár utcában is nyerni tudtak. A gyorsan bekapott gól
után kiegyenlített lett a játék, majd a Cell került fölénybe, de ahelyett, hogy gólt rúgtunk
volna, megkapta az együttes a kegyelemdöfést. A két bajnoki forduló között szerdán
Szombathelyen rendezték meg a Vas Megyei
Labdarúgó Szövetség által kiírt kupáért a mérkôzést, melyen az a két csapat vehetett részt,
mely a Magyar Kupában az országos fôtáblára jutott. A csapatok nem erôltették meg magukat, kényelmesen focizva, a helyzeteit ismét kihagyó Celldömölk ellen a Sárvár
megérdemelten nyert. Az utolsó forduló a
Csornának még fontos volt, menekültek a
kiesô helyrôl, ugyan a három sima kiesô már
megvolt (Ajka-Padragkút, Tapolca, Vép), de
a hat NB III-as csoport összevetése után a két
legrosszabb 13. helyezett is kiesik. A Cellnek
elvileg már nem volt tétje, hacsak azt nem
tartjuk tétnek, hogy egy esetleges gyôzelemmel, akár a hetedik helyen is zárhattuk volna a mód felett kínossá vált bajnokságot, vagy
nevezhetnénk tétnek (fontosnak), akár azt is,
hogy egy szép gyôzelemmel búcsúzhatott volna a még mindig kitartó nézôitôl az együttes.
Nos, a meccs gyakorlatilag akkor dôlt el, amikor Kalcsó Gábor leghátsó emberként túl vehemensen próbálta megszerezni az elôrevágott labdát a csornai csatár elôl, és kapott egy
befújható piros lapot. A megfogyatkozott létszámú hazai csapat a mezônyben partiban

Sikeresek a fiatalok
Amíg a felnôtt csapat az egyik pofont kapta a másik után, addig a celli ifjú labdarúgók szép sikereket értek el korosztályaikban. Az U19 és U16
ugyanabban a körben versenyzett, mint a felnôtt
NB III-as csapat, egyedül a Haladás hiányzott a társulatból. A legidôsebbek ôszi szereplésükhöz képest egy kicsit haloványabban szerepeltek tavasszal
(hat gyôzelem, két döntetlen és hat vereség), de
Szentgyörgyi József tanítványai így is az elôkelô 67. helyen végeztek. Nem teljes még a tabella egykét elmaradt mérkôzés miatt, de az biztos, hogy
hetediknél rosszabb nem lesz a csapat, jó esetben
megelôzi a végleges tabellán is majd a Tapolcát.
A bajnokságot meggyôzô fölénnyel a Veszprém fiataljai nyerték 24 gyôzelemmel a 28 lehetôségbôl.
Ezüstérmes a Hévíz, dobogós még a Répcelak. A házi gólkirályi címért nagy volt a küzdelem, Gaál Gyula, Magyar Csaba és Molnár Zoltán egyaránt 13 gó12

los, míg Baranyai Zsolt 12 gólt rúgott. Az U16 az
idôsebb korosztállyal ellentétben tavasszal még egy
lapáttal rá tudott tenni az ôszi jó szereplésére és
a 4-5. helyen végzett. Itt is van még némi hiányosság a tabellán, vagy a Sárvár, vagy mi leszünk a
negyedik, illetve ötödik helyezett együttes. Sebestyén Attila tanítványai tavasszal 11 meccset nyertek, az egy döntetlen mellett két vereséget szenvedtek. A Lipót nyerte a bajnokságot 26 gyôzelemmel, két döntetlennel a Veszprém és a Csorna elôtt.
A celli fiatalok két bravúrt is elértek tavasszal, a
Lipót elleni döntetlen volt a lipótiak elsô pontvesztése a bajnokságban, a Veszprém ellen pedig idegenben nyertek, ami az egyetlen pontvesztése volt
a második helyen végzett csapatnak hazai környezetben. A házi gólkirály itt Horváth Ákos lett 23 góllal, második helyen Mészárics Ábel végzett 15 góllal. Az U13 már a Vas Megyei Labdarúgó Szövet-

maradt még egy jó ideig, de aztán a középpályán szétfutotta magát Babics Zsolt és Szilágyi Balázs, és egyre több lett a gond hátul,
elöl meg egyre kevesebb a veszély. Nem volt
törvényszerû, de egy szerencsés stukkolással
az a Fekete Attila szerezte meg csapata
gyôzelmét és bent maradást érô gólját, aki elôzô nap még a csornai U19-ben a celli U19 ellen is betalált. Apropó a csornai csapatban nem
kevesebb, mint hat ifistának számító játékos
volt a kezdôben (kettô kötelezô), és mindhárom pályára lépô cseréjük elôzô nap gólt rúgott a celli fiataloknak.
Még egy hír a Bakony-csoport háza tájáról a
hat NB III-as csoport válogatottjai az UEFA Régiók Kupájáért is megküzdöttek a szezon folyamán, a döntôt június elsején rendezték Budapesten. A Bakony-csoport válogatottja kettô-kettôt játszott a Tisza-csoport válogatottja
ellen, de a jobban értékesített tizenegyesekkel sikerült elhódítania a kupát. A gólokat Németh Gábor (Sárvár) és Fajkusz László (Lipót)
szerezte, talán nem véletlenül nem volt a sikernek részese celli játékos.
Winner Sport NB III, Bakony-csoport 2008/2009
A bajnokság végeredménye
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Hévíz
Veszprém
Lipót
Haladás B
Sárvár
Csesztreg
Badacsonyt.
Répcelak
SVSE-GySEV
MTE 1904
Celldömölk
Bük
Csorna
SK Ajka
Tapolca
Vép

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

24
22
19
18
17
13
12
11
12
12
11
9
9
7
5
2

6
6
4
3
5
6
4
7
3
2
5
5
5
2
6
5

0
2
7
9
8
11
14
12
15
16
14
16
16
21
19
23

106–21
84–16
74–32
54–36
58–30
57–60
48–59
41–57
64–69
47–55
41–51
52–55
32–48
38–81
33–90
20–89

78
72
61
57
56
45
40
40
39
38
38
32
32
23
21
11

ség által szervezett bajnokságban szerepelhetett.
Itt két csoportra osztották a csapatokat, a celliek
az „északi” csoportot megnyerték a Haladás
elôtt. A „déli” csoport élén a Körmendi Kék Sünik
végeztek a Vasi Foci Akadémia csapata elôtt. Ez a
négy csapat játszott aztán az ún. Bajnokok Tornáján a végsô helyezések eldöntéséért. A tornát idén
Celldömölkön rendezték meg június 7-én. A két csoport keresztbe játszásából az „északiak” jöttek ki
jobban, ôk jutottak a döntôbe, ahol végül Velenczei
Tibor tanítványai kikaptak a Celldömölkön jól ismert
Hegyi László edzette Haladás együttesétôl. Rossz
szájízt csak az okozott némiképp, hogy a Haladás
csapata a tornára megerôsítette a keretét az országos bajnokságban szereplô együttesébôl, így felborítva az erôsorrendet. A döntôt nem számítva a
góllövô listán a második hely kivételével az 1-6.
helyen celli palánta végzett, sorrendben Heim Martin 18 góllal az élen, aztán Simon Marcell 14, Lôrincz
Gábor 13, Varga Márk 11 és Virág Martin 10 góllal. Gratulálunk fiataljainknak!
»DOTTO
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Nagyszerû szezon volt
Évzáró bankettjét tartotta június 11-én a
CVSE-Mávépcell-Vörsas asztalitenisz szakosztálya. Az összejövetelen, melyet a Vulkán
Gyógy- és Élményfürdô konferenciatermében rendeztek, az elmúlt szezon eredményeit ismertették a résztvevôkkel, és a
játékosok átvehették bajnoki érmeiket is.
A rendezvényt Fehér László polgármester
nyitotta meg, aki nyitóbeszédében gratulált a csapatok játékosainak és edzôinek
egyaránt. Megköszönte továbbá a szponzorok és a szurkolók egész éves támogatását. A megnyitó után Obráz István, a csapat edzôje ismertette a résztvevôkkel az
idei szezon eredményeit.
Extraligás csapatunk a bajnokság 2. helyét
szerezte meg, két szoros meccsen alulmaradva az idei bajnok BVSC-vel szemben.
Nemzetközi porondon is sikeres évet zártak élvonalbeli játékosaink. A Férfi Klubcsapatok Szuperligájában az elôkelô negyedik
helyen végzett a csapat. Az elmúlt három
évtôl eltérôen, az idei szezonban egy
verhetô Bratislava ellen nem sikerült kivívni a dobogós helyezést. A másik európai
kupasorozatban sem kellett szégyenkeznünk, hisz az ETTU-kupa elsô körében,
Glasgowban sikerült kiharcolni a következô körbe jutást. A második selejtezôkört városunk rendezte, ahol a csoport második
helyét sikerült megszerezni.

EXTRA LIGA
CSAPAT
M NY D V P
Lombard BVSC I.
18 18 0 0 36
CVSE-MÁVÉPCELL-VÖRSAS I. 18 16 0 2 32
Büki TK Gyógyfürdô
18 11 2 5 24
WINK AC
17 10 2 5 22
PTE PEAC-A.A.M. I.
18 8 4 6 20
Szegedi AC I.
17 6 3 8 15
Békési TE I.
18 3 3 12 9
Félegyházi ASI I.
16 4 0 12 8
Szombathelyi AK I.
18 2 1 15 5
SPAR SE I. Tatabánya
18 1 3 14 5
A CVSE-Mávépcell-Vörsas extraligás csapata: Lindner Ádám, Podpinka András, Molnár Krisztián, Pávics Péter.
A bajnokság végén változik a névsor. Távozik csapatunktól Podpinka András, aki a
német Bundesliga 2-ben folytatja pályafutását, és elhagyja Celldömölköt Molnár
Krisztián is, aki a nagy rivális BVSC gárdáját erôsíti jövôre. Helyükre két új játékos
érkezik: Fazekas Péter korábban már szerepelt a CVSE-ben, most Oroszországból tér
vissza, míg a másik új szerzemény a
Bundesligából érkezô Pagonyi Róbert lesz.
A csapat vezetôedzôje továbbra is Klampár
Tibor marad.
NB II-es játékosaink az elsô helyen zárták
a küzdelmeket, ezzel ôk érték el a legjobb
eredményt az idei bajnokságban. Érmeiket
az évzárón vehették át. Bajnokcsapatunk

jövôre is a másodosztályban szerepel. Sikerük értékét növeli, hogy egy igazán kiegyensúlyozott, erôs mezônyben sikerült
felállniuk a dobogó legfelsô fokára.
NB II. NYUGATI CSOPORT
CSAPAT
CVSE–MÁVÉPCELL
Vörsas II.
Kaposvári AC
Komlói Bányász SK I.
Hévíz SK
Polgárdi SE
Gyenesdiás ASE
Kanizsa Sörgyár SE I.
Szombathelyi AK II.
Nagymányoki SE
Dunaújvárosi ASE I.

M NY D V
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

15
14
13
11
9
8
5
4
3
1

1
1
1
2
2
2
2
2
0
1

2
3
4
5
7
8
11
12
15
16

P
31
29
27
24
20
18
12
10
6
3

Az NB II-ben bajnoki címet szerzô játékosok: Kun Tibor, ôt követi Pávics Péter, Ölbei
Péter, Tarr Sándor, Fehér László, Teket Attila, Lukács Balázs, Orbán Renátó.
Mindkét NB III-as csapatunk is remekül szerepelt. A CVSE-Mávépcell-Vörsas III. a 4.,
míg CVSE-Mávépcell-Vörsas IV. gárdája az
5. helyezést érte el a bajnokságban.
NB III NYUGAT-DUNÁNTÚLI CSOPORT FELSÔ HÁZ
1. Mosonm. TE
2. SZESE Gyôr
3. Zalakomár ESE
4. CVSE-Mávépcell-Vörsas III.
5. CVSE-Mávépcell-Vörsas IV.
6. Gyôri Vertikál SE

16
16
16
16
16
16

15
13
11
10
9
5

0
0
1
0
0
1

1
3
4
6
7
10

220-84 136
190-98 92
171-117 54
171-117 54
152-136 16
116-172 -56

30
26
23
20
18
11

NB III-as résztvevôink: Tarr Sándor, ôt követte Fehér László, Tamás László, Balázs
Gyula, Balázs Béla, Szabó Ferenc, Máthé
Gyula, Teket Attila, Lukács Balázs, Orbán
Renátó, Csupor Máté, Talián Csaba, Rodler
Gábor.
Jutott még egy érem az egyesületnek:
a megyei bajnokságban szereplô játékosok
ugyanis a dobogó második fokára állhattak fel. Érmeiket ôk is a banketten vehették át.
Az eredmények ismertetése után emléktárgyakat adtak át a távozóknak, és bemutatták az új játékosokat. A rendezvény hivatalos részét Balázs Béla zárta. A CVSE elnöke gratulált a szép eredményekhez, és
elmondta, hogy jövôre is hasonlóan jó évet
szeretnének produkálni, mint az idei volt.
« méltán ünnepelhettek
asztaliteniszezôink a banketten
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Celldömölk, Szentháromság tér 1. Telefon: 95/525-810 • E-mail: ujkemenesalja@ freemail.hu; ujkemenesalja@gmail.com • lapterv: Horváth Attila • nyomda: Antók Nyomda Celldömölk • ISSN 0865-1175
• Lapzárta: minden páratlan hét péntek • Elôfizetés vidékre: egy évre 1.440 Ft, félévre 780 Ft, egy
hónapra 170 Ft.
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Trianon – 89 év után

HIRDETMÉNY

Június 4-éhez legközelebb esô hétvégén, június 7-én 15 órakor gyûltek össze azok a Ság hegyen, akik emlékezni akartak a trianoni igazságtalan békediktátum 89. évfordulóján. Az esô nem tudta elriasztani a szépszámú résztvevôt, akiket a Csillagösvény zenekar bevezetô dalai után dr. Fonyó Roberta önkormányzati képviselô, az MPEE
Kemenesaljai csoportjának elnöke köszöntött. Megemlékezô beszédet mondott Alexa Károly irodalomtörténész, publicista, aki az elcsatolt területek máig – észrevétlenül – bennünk élô momentumaira hívta fel a figyelmet, kiemelve, hogy nemzeti megmaradásunk egyik
fô célja, hogy magyar testvéreink is megmaradhassanak határainkon
túl. A mûsorban közremûködött a Kemenesmagasi Citerazenekar
és Népdalkör Sebestyén Zoltán vezetésével, Németh Károly,
Rozmán Kristóf és Rozmán László versmondásával, Bezzeg István
dalaival járult hozzá a megemlékezéshez. A koszorúzás után az
Ismerôs arcok együttes koncertje a tavalyi évhez hasonlóan számos
érdeklôdôt vonzott, és mintha a Trianon árnyékában is lobogó magyar reményeket szimbolizálná, estére végre kisütött a nap.
»RL

VULKÁN FUTBALL FESZTIVÁL HATODSZOR
Hatodik alkalommal pattog a labda a Vulkán Futball Fesztiválon,
június 26–28. között. A VulkánSport Egyesület mellett a szórakoztató
programok rendezésében a Cselekvô Összefogással Celldömölkért
Egyesület is részt vállal.
Három kategóriában mérkôznek meg a labdarúgócsapatok a CVSE
sporttelep füves és mûfüves pályáin június utolsó hetében, tudtuk meg
a VulkánSport Egyesületet képviselô Barna Istvántól. Pénteken és
szombaton 16 órától, vasárnap 9 órától a felnôtt férfiak vívnak
meccseket. Szombaton 8 órától az öregfiúk mérkôzéseit láthatja a
közönség, és szintén szombaton 8 órától lépnek pályára a felnôtt nôk
is. Pénteken este fél kilenckor – versenyen kívül – 50 év feletti ifjak
játékának szurkolhatnak a nézôk. A CVSE sporttelep ad helyet a
gyerekek számára meghirdetett kerékpáros ügyességi versenynek is,
szombaton 16 és 18 óra között.
Szombaton a városközpontban zajlanak a sportmérkôzéseket kísérô
szórakoztató programok. Fehér László polgármester, a Cselekvô
Összefogással Celldömölkért Egyesület elnöke elmondta, hogy az elmúlt
idôszakban számos önálló rendezvényt szerveztek, remélik, hogy a
Vulkán Futball Fesztiválon is nagy közönsége lesz a programoknak.
A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár elôtti téren (rossz
idô esetén az intézményben) 18 órától vendég fellépôk és helyi
csoportok lépnek színpadra. A szórakoztató fúvószenét játszó Kanona
Band után kihirdetik a Nagysomlói Borvidék Hegyközsége
Sághegy–Kissomlyó Borversenyének eredményeit, majd a KMKK
mûvészeti csoportjai foglalják el a színpadot. 20 órától a Drazsé együttes
utcabáljára hivatalosak a celldömölkiek, közben két sztárvendég, fél
kilenctôl Auth Csilla, fél tíztôl Hevesi Tamás lép színpadra. A KMKKban fél hatkor A világ labdarúgói A-tól Z-ig címmel kiállítás nyílik Molnár
István gyûjteményébôl, egyebek között dedikált fotókat láthatnak a
látogatók. A gyerekek és felnôttek számára szabadtéri játékok – például
ugrálóvár és rodeóbika – nyújtanak még szórakozási lehetôséget.
14

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.

FELHÍVÁS PARLAGFÛ ELLENI VÉDEKEZÉSRE
A parlagfû Magyarországon legnagyobb területen elôforduló, legelterjedtebb gyomnövény, melynek pollenje az
egyik legerôsebb ismert allergén.
A parlagfû elleni védekezés a föld tulajdonosának, illetve
használójának a kötelessége. A parlagfû legintenzívebb növekedési idôszaka július hónap, a virágpor szóródása legnagyobb tömegben július végén és augusztus hónapban történik, ezért az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérôl szóló 2008. évi XLVI. tv. 17. § (4) bekezdése alapján:
„A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az
ingatlanon a parlagfû virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követôen ezt az állapotot a vegetációs idôszak végéig folyamatosan fenntartani.”
A június 30-i dátum a szankciómentes, önkéntes jogkövetés lehetôségének végsô határnapja.
Ha az erre kötelezettek a fenti idôpontig kötelezettségüknek nem tesznek eleget, Celldömölk külterületen az illetékes Vas megyei Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal,
belterületen a jegyzô rendeli el a parlagfû elleni közérdekû védekezést.
A védekezési kötelezettség elmulasztóival szemben az illetékes növényvédelmi hatóság növényvédelmi bírságot szab
ki, amelynek legkisebb összege 15.000 Ft, legmagasabb
összege 5.000.000 Ft. A bírság, illetve meg nem fizetése esetén az azt terhelô kamatadók módjára behajtható.
Kérjük az érintetteket, hogy környezetünk megóvása, valamint a növényvédelmi bírság és közérdekû védekezés költségeinek elkerülése végett védekezési kötelezettségüknek
önként tegyenek eleget.

HELYREIGAZÍTÁS
Legutóbbi lapszámunkban tévesen jelent meg egy információ dr. Márton Katalint illetôen. Helyesen: dr. Márton Katalin,
mint az Egészségügyi és Szociális Bizottság új tagja esküt tett
a képviselô-testület elôtt. Munkáját továbbra is Alsóságon, háziorvosként végzi. Az érintettôl és olvasóinktól elnézést kérünk.
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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
» APRÓHIRDETÉS
Celldömölk központjában 1+2 félszobás harmadik emeleti 57 m2-es
lakás eladó. Tel.: 0620/962-4202.
Celldömölk központjában 1 + félszobás második emeleti, egyedi fûtésû 44 m2-es lakóterületû lakás eladó vagy albérletbe kiadó. Tel.:
0620/962-4202.

Timex 1+1 karóra akcióval
várjuk kedves vásárlóinkat!
Egyet fizet, egyet ingyen vihet!
Éljen a lehetôséggel! • Részletek az üzletben!
A május 30-án megtartott sorsoláson
Timex karórát nyert:
Szakálné Lábos Csilla – Nagysimonyi
Nyertesünknek gratulálunk!
Üzletünkben újra kaphatók:
fali órák és ébresztô órák, amiket június 22–27-ig
10% kedvezménnyel vásárolhat meg!
Folytatódik arany- és ezüstékszer akciónk!
Nyitva tartás:
hétfô–péntek: 8,00–17,00 • szombat: 8,00–12,00
Celli Bé-Ke Bt. Celldömölk, Szentháromság tér 6.

ÜZLETHELYISÉG KIADÓ! Celldömölkön a Szomraky u. 2. szám alatt, 23
nm-es, új állapotban lévô üzlethelyiség július 1-jétôl kiadó. Tel.:
0620/370-5767
Celldömölkön zöld övezetben, (Mikes K. utcában) 64 nm-es téglaépítésû, egyedi fûtésû, megkímélt állapotban lévô, 2 szobás lakás eladó.
Érdeklôdni: 0670/619-7289-telefonszámon.

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.
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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!

