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2009-ben is szeretettel állunk minden gépjármûtulajdonos rendelkezésére,
gépjármûveik kedvezményes üzemanyag-ellátása érdekében!

Balogh Zsolt vállalkozó és munkatársai.
Celldömölk, Kolozsvár úti üzemanyagkút
Nyitva: hétfôtôl vasárnapig 6.00–21.00

• SHOP szolgáltatások

• Online telefontöltési lehetôség

• Autópálya-matrica eladás

• Bankkártyás fizetési lehetôség

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

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

Rezgônyárfa
É T T E R E M

Napi menüink információját 
a RádióCellben, a heti, 

étjegyes étrendet (450 Ft/menü)
napi elosztásban 

a Tv-Cell képújságjában kísérhetik 
figyelemmel kedves megrendelôink!

A telefonon megrendelt ebéd kiszállítása ingyenes!

KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGTISZTELTEK BENNÜNKET MEGRENDELÉSEIKKEL!

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

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

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

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

Ételkülönlegességek • • • • • • Kis adag Nagy adag
Krokodil 1.300 Ft 2.600 Ft
Kenguru 650 Ft 1.300 Ft
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Fehér László, Celldömölk polgármeste-
re, a Celldömölki és Környéki Települé-
sek Helyi Védelmi Bizottságának elnö-
ke június 28-án, vasárnap megtekintet-
te a kistérség érintett településein az ár-
vízvédelmi helyzetet. 

» Milyen változások várhatóak az elkö-
vetkezô néhány napban a Celldömölki
kistérséget érintô településeken? 
– A celldömölki kistérségben négy telepü-
lés érintett: Ostffyasszonyfa, Csönge, Ke-
nyeri és Pápoc. Június 25-tôl kezdve a Sár-
vári Polgári Védelmi Kirendeltség elkezd-
te az árvízvédelemmel kapcsolatos adatok
pontosítását. Felhívta a polgármesterek fi-
gyelmét az árvízzel kapcsolatos veszélyek-
re, illetve megszervezte az információáram-
lás lehetôségeit a Nyugat-Dunántúli és az
Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatósággal,
ugyanis területünk mindkét igazgatóság ál-
tal érintett. 25-én estétôl a négy község
polgármestere pontosította a helyi védel-
mi erôk adatait, a település polgári védel-
mi szervezeteit, valamint számba vették
a helyben alkalmazható gépeket és eszkö-
zöket. A kirendeltség munkatársai, Kovács
Imre pv. alezredes, kirendeltségvezetô, fô-
elôadó és Fódi Károly, celldömölki iroda-
vezetô június 25-tôl állandó ügyeletet
tartottak, megszervezték az esetleges
külsô, Celldömölk környékérôl bevonható
mentesítô és kitelepítéshez szükséges
eszközöket is, valamint elôkészítették a ho-
mokzsákok és a homok beszerzését. 
Június 28-i helyzetjelentés: Sárvárnál a Rá-
ba vízmagassága 4,20–4,50 méteres, 5
méter körül fog tetôzni. Az Észak-Dunán-
túli Vízügyi Hatóság Ostffyasszonyfánál,

a Ragyogó-hídnál kedd délre prognosz-
tizálta a tetôzést. A szakemberek egy
meglehetôsen elhúzódó árvízvédelmi
tevékenységet jósolnak. A vízügyi igaz-
gatóság reméli, hogy nem történik gát-
szakadás, ha viszont ez bekövetkezne, a
polgári védelemnek, illetve a települések
polgármestereinek intézkedniük kell az
egyes településrészek kitelepítésével
kapcsolatosan. Ami nehezíti a helyzetet,
hogy a Csörnec-Herpenyô völgye el van
árasztva, ebben a völgyben lévô víz a sár-
vári vasúti híd után csatlakozik a Rábába
– a két víz csatlakozása jelentôs vízszint-
emelkedést eredményezhet Ostffy-
asszonyfánál. 

»LOSONCZ ANDREA

Árvízvédelem a Rábán
Ülök a nézôtéren, elôttem hatalmas be-
tûkkel a felirat: Fogyatékossággal Élôk
Fesztiválja. 
Aztán kijön a színpadra egy leány, aki
úgy mond verset, hogy az ember szí-
ve megszakad. A szeme csillog, egy pi-
cit talán izgul, de ez nem látszik rajta.
Folytatódik a mûsor, számtalan produk-
ció. Zsûrizô társaimmal együtt gyakran
nyúlunk a zsebkendônkért. De nem a
sajnálat az, ami megérint bennünket.
Eszembe jut az az idô, mikor még ér-
telmileg sérült és mozgásfogyatékos
gyermekeket tanítottam arra, hogyan
tudnak majd a „nagybetûs életben”
boldogulni. S ôk is tanítottak engem:
kitartásra, küzdésre, türelemre, tiszte-
letre és szeretetre. Most is vallom, a ve-
lük eltöltött idô is hozzájárult ahhoz,
hogy megértsem: a gyûlölet, az irigy-
ség, a rosszindulat, a szeretet nélküli-
ség, az önzés és a lélekben rejtôzô
számtalan negatív tulajdonság által
magunk is egy kicsit fogyatékosok
vagyunk. Csak éppen ez külsôleg nem
látszik!
Városunk már több éve ad otthont a Fo-
gyatékossággal Élô Emberek Országos
Kulturális Fesztiválja elnevezésû ren-
dezvénynek. A tavalyi jó tapasztalatok-
ra építve az idén is a Kemenesaljai Mû-
velôdési Központ és Könyvtár volt a
helyszín, ahol 2009. június 6-án tartot-
ták a nemes vetélkedést. A fôszerve-
zô Vas Megyei Mozgássérültek Celldö-
mölki Csoportja nevében Holpert Jenô-
né Bella néni köszöntötte a celldömöl-
ki, kistérségi és az ország különbözô
tájairól érkezett versenyzôket és ven-
dégeket. Dr. Dalos János, a Mozgássé-
rültek Vas Megyei Egyesületének elnö-
ke ünnepi köszöntôje után Fehér Lász-
ló Celldömölk város polgármestere
nyitotta meg a fesztivált. A megnyitót
megtisztelte jelenlétével Kovács Fe-
renc, a Vas Megyei Közgyûlés elnöke
is. A versenyzôk mintegy 50 produkció-
ját a hattagú zsûri négy kategóriában
értékelte. A sokszor nehéz döntés
elôtt álló zsûri elnöke Pálné Horváth
Mária, a KMKK igazgatója volt. 
A helyi és környékbeli résztvevôk
eredményei: vers- és prózamondásban
1. helyezést ért el Szabó Petra Celldö-
mölkrôl, magyarnóta-éneklésben 2.
helyezett lett Tánczos Imre, Celldö-
mölkrôl, 3. helyezett pedig Faragó
Aranka, Kemenesmihályfáról. Egyéb,
máshová be nem sorolható mûvé-
szeti kategóriában 3. helyezett lett a
celldömölki Bezzeg István erômûvész.

»TAKÁCS M. TÜNDE

FOGYATÉKOSSÁGGAL 
ÉLÔ EMBEREK 
KULTURÁLIS FESZTIVÁLJA

a lakók is aggodalmasan figyelik a vízszint emelkedését
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A rendôrkapitány beszámolója

Bemutatkozik az önkormányzati biztos

Június 25-én tartotta Celldömölk Város
Képviselô-testülete soros ülését. Az elsô
napirendi pontban Kovács József r. alez-
redes, városi rendôrkapitány beszámoló-
ját hallgatták meg a képviselôk a rendôr-
ség 2008-as munkájáról. A városunkban
uralkodó közbiztonsági helyzetrôl el-
mondta, hogy kiegyensúlyozott, az ismert-
té vált bûncselekmények száma 2008-ban
2007-hez viszonyítva jelentôsen csök-
kent, ugyancsak csökkent a lopások és
rongálások száma is. Beszámolt arról is,
hogy noha kiemelt célul tûzték ki a város-
ban és környékén lévô ingatlanok elleni
támadások számának csökkentését, ezek
száma mégis jelentôsen emelkedett.
67-rôl 41-re esett vissza a közlekedési jog-
sértések száma. Mintegy 52%-os csökke-
nés következett be az okirat-hamisítások
és okirattal való visszaélés terén. Harma-
dára esett vissza a gépjármû-feltörések
száma is. A jogsértések döntô hányada a
vagyoni javak ellen irányult: a betöréses
lopások vonatkozásában történt egy jelen-
tôs, 110%-os emelkedés. Kovács József r.

alezredes ismét felhívta a képviselôk fi-
gyelmét a térfigyelô-rendszer fejlesztésé-
nek szükségességére.
Fehér László polgármester a Két ülés kö-
zött történtek napirendi pontban elmond-
ta, hogy a Kistérségi Társulási Tanács má-
jus végi ülésén úgy döntött, hogy Kemenes-
mihályfán és Nagysimonyiban nem indít
újabb osztályokat. 
Beszámolt továbbá két újabb sikeres pá-
lyázatról is: az egyik a Városi Általános Is-
kola ebédlôjének bôvítése és az alsós épü-
let vizesblokkjainak felújítása, melynek ter-
vezett összköltsége 27 millió 250 ezer fo-
rint, ebbôl 18,5 millió forint támogatást ítélt
meg az Önkormányzati Minisztérium, 8,5
millió forint saját forrásra van szükség.
A másik nyertes pályázat az Ady u. 1/A szá-
mú orvosi rendelôk átalakítására, felújítá-
sára irányult. A projekt tervezett összkölt-
sége mintegy 44,5 millió forint, amelyhez
10%-os önerôt kell biztosítani. 
A képviselô-testület egy emberként vet-
te védelmébe a Berzsenyi Dániel Gimná-
ziumot egy, a megyei napilapban megje-

lent elmarasztaló cikk kapcsán. A képvise-
lôk megerôsítették, hogy elégedettek a
gimnázium munkájával, elért eredmé-
nyeivel. 
Fehér László polgármester beszámolt arról
is, hogy Cserági Istvánné, a B. Gy. B. Gy.
Vasi Misszió Egyesület vezetôje a Keme-
nesaljai Egyesített Kórház számlájára átutalt
500 ezer forintot. Elmondta azt is, hogy az
önkormányzati biztos az egészségügyi
szakemberekkel együtt egy olyan egész-
ségkártya kidolgozásán fáradozik, amely se-
gíti a kórház vonzáskörzetében élô lakosok
komplexebb ellátását, a betegek kórházhoz
való kötôdését, a betegellátás hatéko-
nyabb szervezését, a betegek igényének
megfelelôbb ellátás-szervezését, valamint
(egyre bôvülô) ellenszolgáltatásokhoz kap-
csoltan biztosítja a lakossági támogatások
természetbeni (pl.: adományok) követését
és viszonzását. Kérik a lakosságot, hogy a
támogatást igazoló csekkszelvényt ôrizzék
meg, mert csak ennek ellenében tudják
majd igényelni az Egészségkártyát.

»LOSONCZ ANDREA

2009. május elejétôl átvilágító munkacso-
port dolgozik a Kemenesaljai Egyesített
Kórházban és a rendelôintézetben. Az át-
világítást a HBCs Audit Kft. munkatársai
végzik. Erre a teljes körû (gazdasági és
szakmai) ellenôrzésre azért van szükség,
mert – mint köztudomású – a kórház ha-
táridôn túli kifizetetlen adósságállomá-
nya megközelítette a kettôszáz-millió fo-
rintos nagyságrendet. Szakértôk bevoná-
sával meg kell vizsgálni, hogy melyek
azok a tevékenységek, amelyeket az
intézmény költséghatékonyabban tudna
végezni. A fenntartót jogszabály kötele-
zi arra, hogy 100 millió forintnyi tartozás-
állomány felett önkormányzati biztost al-
kalmazzon. Tekintettel arra, hogy ilyen
szakembert nem könnyû találni, és az át-
világítással megbízott cég egyik munka-
társa, Fodor Péter Pál, aki ilyen jellegû te-
vékenységben nagy gyakorlattal ren-
delkezô, komoly eredményeket felmuta-
tó személy, adott volt a lehetôség, hogy
ôt kérjék fel ennek a feladatnak az ellá-
tására. 

» És hogy ki is Fodor Péter Pál? Szakmai
életrajzát így összegzi:
– A hetvenes évek egészségügyi közgaz-
daságtannal kapcsolatos reformtörekvései

hatására több mint harminc évvel ezelôtt
kerültem az egészségügybe. A miniszté-
rium háttérintézetében, a mai GYÓGYINFOK
elôdjeként mûködô ESZTIK közgazdasági,
késôbb a rendszerszervezési osztály dolgo-
zójaként, majd vezetôjeként informatikai
környezetben végeztem ágazati szintû
feladatokat. Egyik kidolgozója voltam a je-
lenlegi finanszírozási rendszer alapjainak,
a személyi számítógépek megjelenésével
pedig az országos bevezetésének.
Az ágazati feladatokat tíz év után intéze-
ti feladatokra cseréltem, és mint az ORFI
szervezési-módszertani vezetôje hálózat-
szervezési, klinikai kutatási és intézeti
struktúra-átalakítási, szakmai munkaszer-
vezési tevékenységet végeztem.
A kilencvenes évek elejétôl több mint 15
éven keresztül gazdasági igazgatói felada-
tokat láttam el a Fôvárosi Önkormányzat
intézményeiben. Visegrádon nevemhez
fûzôdik a lepencei termálvíz gyógyászati
célú hasznosítása, a kórház mozgásszervi
rehabilitációs profiljának megvalósítása. Tu-
lajdonosi felkérésre a teljesítmény-finan-
szírozási rendszer bevezetésének hatásá-
ra eladósodott Szent István Kórház gazda-
sági igazgatójaként sikeresen stabilizáltam
az intézmény mûködését.
» Mivel foglalkozik jelenleg?

– A jelenkor kórházi problémáinak, kihívá-
sainak idôszakában az egészségügyi me-
nedzseri ismereteim alkalmazása a straté-
giai tervezés, a vezetôi tanácsadás, a pro-
jekt-vezetés a finanszírozhatóság és kont-
rolling területeire koncentrálódott.
A legutóbbi néhány év szakértôi munkái
közül a Szent János Kórház gazdasági
egyensúlyának kialakítását a Margit, illet-
ve a Budai Gyermekkórházzal való integ-
rálásának projekt-vezetését, a debreceni
Kenézy Kórház gazdasági felzárkóztatását,
átalakulásaiban való közremûködésemet,
valamint a politika kereszttüzében gyógyí-
tani próbáló egri kórház konszenzus me-
nedzselését emelném ki. Szakmai életuta-
mat a betegellátás feltételeinek lehetsé-
ges javítását célzó törekvés és a permanens
reformokhoz illeszkedô kiút-meghatározás
jellemezte.
» Milyen tevékenységet folytat a Keme-
nesaljai Egyesített Kórházban?
– Kemenesalján a celldömölki önkor-
mányzat és a HBCS Audit Kft. között az
adósságkezelésre, rendezésére létrejött
szerzôdéses megállapodás delegáltjaként
május elejétôl végzek szaktanácsadást és
esetenként, az operatív vezetést is érintô
önkormányzati biztosi feladatokat. 

»LA
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A magyar lakosság egészségi állapota a
legtöbb mutató tekintetében rendkívül
rossz, ez alól Kemenesalja sem kivétel.
A szûrôvizsgálatokkal, és az idejében fel-
fedezett betegségekkel azonban szá-
mos kórkép súlyosabbá válása kivédhe-
tô. Ennek érdekében szervezte meg a Szû-
réssel a családokért mottóval illetett, há-
romnapos ingyenes szûrôvizsgálat
sorozatát a Vasi Tallér Egyesület.

Kemenesaljai Egészségnapokra várták az
egészségükért tenni akarókat június 4. és
6. között a mûvelôdési központban és kör-
nyékén felállított „rendelôkben”.
Az egészségnapok megnyitóján Horváth
Melinda, a szervezô egyesület elnöke,
Rékasi Balázs, a rendezvény fôtámogató-
jaként számon tartott Pfizer Zrt. közkapcso-
lati igazgatója és Kovács Ferenc, a Vas Me-

gyei Közgyûlés elnöke köszöntötte a meg-
jelenteket. Ezután kulturális mûsor vette
kezdetét, melyben a helyi mûvészeti cso-
portokon kívül Varga Miklós rockénekes lé-
pett fel néhány ismert dalával. A megnyi-
tó után aztán ki-ki kedve szerint felkeres-
hette a különbözô szûrôvizsgálatokra léte-
sített sátrakat. A teljesség igénye nélkül
véradást, belgyógyászati, urológiai, nôgyó-
gyászati, bôrgyógyászati, szemészeti, fü-
lészeti, pszichiátriai szûrést vehettek igény-
be az egészségi állapotuk iránt érdeklôdôk.
Emellett életmód-tanácsadás, élelmiszer-
bemutató is várta Kemenesalja polgárait.
A betegségmegelôzô rendezvénysorozat kí-
sérô programjai között Papp Rita-koncert és
ugrálóvár várta a gyermekeket. A befejezô
nap az egészséges életmód iránti érdeklôdés
felkeltésére rendeltetett utcai futóversennyel
indult, és a No Thanx zenekar élôkoncertjével

ért véget. Az elsô alkalommal megrendezett,
hagyományteremtô szándékkal életre hívott
egészségnapok sikerét mi sem bizonyítja job-
ban, minthogy a három nap alatt nem keve-
sebb, mint 1818 fô regisztráltatta magát a kü-
lönféle vizsgálatokra.

»REINER ANITA

Egészségnapok Celldömölkön

Második alkalommal érkezett Celldömölk-
re az Öko Pannon Kht., a Celli Huke Kft. és
Celldömölk Város Önkormányzata által
szervezett, szelektív hulladékgyûjtést nép-
szerûsítô road-show, június 9-én. 
A rendezvény kezdetén Vass Rita, a Celli
Huke Kft. ügyvezetôje és Fehér László
polgármester köszöntötte a kultúrház par-
kolójában megjelent óvodásokat és kisis-
kolásokat. A környezettudatos gondolkodás-
mód megalapozására és a szelektív hulla-
dékgyûjtés fontosságának megismerteté-

sére létrejött rendezvényen több érdekes
játék állt a gyerekek rendelkezésére, me-
lyek segítségével azt is megtudhatták,
hogyan tehetnek a szelektív gyûjtéssel mi-
nél többet a környezetük védelmében. 
Ezúttal is a Hasznosító Torony, az Öko-Fa,
a Tudás kereke és a Rend(m)ezô nevû já-
tékok voltak hivatottak a szelektív hulla-
dékgyûjtés alapjainak, módozatainak és je-
lentôségének megismertetésére. 

»REINER ANITA

Nyár eleji továbbképzés 
» P I L L A N A T K É P E K  A  T A N Y A  H Á Z A T Á J Á R Ó L

A szelektív hulladékgyûjtés népszerûsítése

Megszokhatták már a város lakói, hogy az
Apáczai Kiadó házatáján mindig nagy a
nyüzsgés. Szakmai és városi, közéleti
programoknak egyaránt jó házigazdája
az Esztergályos tanár úr vezette kiadó. A jú-
nius közepe mégis más egy kicsit. A Taní-
tók Apáczai Nyári Akadémiáján azok a pe-
dagógusok gyûlnek össze, akik a tanév vé-
gi fáradalmak ellenére is tanulni akarnak,
többé akarnak válni, hogy tanítványaiknak
is többet adhassanak át. 
Idén június 15. és 20. között 108 tanító él-
vezte a színvonalas elôadások mellett az
Apáczai Kiadó páratlan vendégszeretetét.

A szakszerûen felépített képzési tematika
minden napra más kulcsfontosságú terüle-
tet helyezett fókuszba. A gondolkodásfej-
lesztés a tehetséggondozás és felzárkózta-
tás szolgálatában ugyanolyan fontos volt,
mint az integrált nyelvi-irodalmi képessé-
gek napja. Külön téma volt a személyes har-
mónia és a társadalmi környezet összhang-
ja, és a vállalkozói kedv ösztönzése is nagy
hangsúlyt kapott. És kik segítettek a ráhan-
golódásban? Több mint ötven elôadó, akik
közül feltétlenül kiemelendô Ranschburg
Jenô professzor mellett Czeizel Endre pro-
fesszor és Balázs Géza nyelvész pro-

fesszor. Elôadtak a tankönyvszerzôk is, a kia-
dót pedig Esztergályos Jenô ügyvezetô igaz-
gató maga mutatta be. 
A számos szabadidôs programot képtelen-
ség lenne felsorolni. Ami biztos, hogy
minden résztvevô megismerkedhetett
Celldömölk nevezetességeivel, de nem ma-
radt el a Sümegi Várjátékok meglátogatá-
sa sem. Összességében elmondható, hogy
az egy hét alatt a TANYA nem csak szín-
vonalas szakmai mûhely volt, de otthona,
emlékezetes szép tanyája is a 108 peda-
gógusnak.

»RO-LÓ
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A Kemenesi Tej Kft. jóvoltából már
csaknem 8 éve fogyaszthatjuk a Keme-
nesi Tejet és az abból készült tejtermé-
keket, nemcsak kistérségünk határain
belül, hanem azon túl is. A Pápai úton
található Kemenesi Tejüzem és nagyke-
reskedelmi egység – a fogyasztói keres-
let minél magasabb szintû kielégítése ér-
dekében – nemrégiben új üzemcsarnok-
kal bôvült, melyben a beruházásnak kö-
szönhetôen a poharas tejtermékek
professzionális elôállíthatósága való-
sult meg. A cég jelenérôl és jövôbeli ter-
veirôl kérdeztük Zavracsányi Melinda
ügyvezetô igazgatót.

» Mielôtt az üzem jelenlegi helyzetérôl es-
ne szó, mit érdemes tudnunk a cég törté-
netérôl?

– A Kemenesi Tej elôdje a kemenesszent-
mártoni Úttörô Termelôszövetkezetben mû-
ködô tejpalackozó üzem volt. A Kemenesi Tej
jelenlegi tulajdonosai bérelték a palackozót,
de mivel a feldolgozás üteme hamar kinôt-
te az ottani kapacitást, úgy döntöttek, hogy
nagyobb helyet keresnek a mûködéshez. Vé-
gül 2001 októberében felavattuk a jelenle-
gi üzemet, mely a korábbi 2-3 ezer literhez
késpest 40 ezer liter tej feldolgozását teszi
lehetôvé naponta.
» Milyen termékeket gyárt illetve forgal-
maz jelenleg a Kemenesi Tej?
– Saját termékként fogyasztói tejeket, tej-
fölöket, kefírt és natúr joghurtot állítunk elô
különbözô kiszerelésekben. Itt fontos meg-
jegyeznem, hogy termékeink természetes
ízvilágára helyezzük a fô hangsúlyt, emiatt
van az is, hogy üzemünkben natúr termé-
kek készülnek, amelyekbe semmilyen ada-
lékanyag, ízfokozó nem kerül az elôállítás
során. Az üzemhez ezen kívül tartozik egy
raktárrész is, amelyben, mint nagykereske-
delmi egység, más élelmiszergyártók ter-

mékeit is tároljuk, továbbértékesítés céljá-
ból. Ezek fôleg tejtermékek – a sajttól
kezdve a túrón keresztül a joghurtig szin-
te minden –, valamint különbözô húskészít-
mények és konzervek.
» Honnan származik a gyártás során fel-
használt alapanyag, azaz a tej?
– Tekintettel arra, hogy friss, natúr termé-
keket gyárt kizárólag az üzem – tehát íze-
sített és desszert termékeket nem –, az ál-
landó jó minôség biztosításához elengedhe-
tetlenül fontos, hogy magas beltartalmi ér-
tékû alapanyagot használjunk fel a gyártás
során. Ennek tükrében választottuk meg be-
szerzési forrásainkat, amelyek nagy része Vas
megyében, ezen kívül Veszprém megye nyu-
gati részén és Gyôr-Moson-Sopron megye
déli részén találhatók. Van közöttük kis- és
nagytermelô egyaránt. A nyerstej szállítását
három tartályautóval biztosítjuk.
» Hány fôt foglalkoztat az üzem, illetve mi-
lyen a dolgozói összetétel?
– Celldömölkön hetven fô dolgozik, a bu-
dapesti nagykereskedésben pedig húsz. Al-
kalmazottaink többsége szakképzett mun-
kaerô, férfiak és nôk vegyesen megtalál-
hatók a dolgozók között. A foglalkoztatot-
tak többsége fiatal és lakóhelyük szerint
legtöbbjük a Celldömölki Kistérséghez kö-
tôdik, itt él. 
» A piaci lefedettség tekintetében mekko-
ra hatókörrel bír a Kemenesi Tej?
– Fôleg a Nyugat-Dunántúli régióban érté-
kesítünk, itt körülbelül 400 kiskereskedel-
mi egységgel, üzemi konyhákkal, éttermek-
kel, szállodákkal állunk kapcsolatban, a bu-
dapesti nagykereskedésünk pedig – itt rea-
lizálódik termékforgalmunk fele – a fôvárosi
vevôinket látja el. Budapestrôl az ország ke-
leti részét is elérjük. Jelenleg 32 hûtôkocsi
áll rendelkezésünkre, amelyekkel biztonsá-
gosan le tudjuk bonyolítani a terjesztést.
» Említette, hogy az üzem a közelmúltban
kisebb bôvítésen esett át. Mit foglal magá-
ban a megvalósult beruházás?
– Valóban, nemrégiben adtunk át az üzem-
ben egy új csarnokot, melyben a poharas
termékeinket készítjük. Ebben az új csarnok-
ban a beruházásnak köszönhetôen lehetô-
vé vált az említett poharas készítmények
magas szintû technológiával történô gyár-
tása és ellenôrzése, melyet már két pro-
fesszionális gyártógép tesz lehetôvé. 
» Milyen tervek vannak kilátásban a Ke-
menesi Tejnél a jövôt illetôen?
– Az elôbb említett bôvítés mondhatni csak
a kezdet volt, ugyanis további beruházás
elôtt áll társaságunk. A nyár folyamán egy
nagyteljesítményû hôközpontot helye-

zünk üzembe, valamint csomagológépeket
is telepítünk a jelenlegiek mellé. Egyes új
piacok elôtérbe kerülésével az eddigi
zacskós tej gyártása mellett dobozos tej
elôállítását is megcéloztuk, ezért tejdobo-
zoló gép, illetve – a nagy kiszerelést
elônyben részesítô vevôk kiszolgálására –
vödörtöltô automata üzembe helyezését
tervezzük. Ezenkívül elôreláthatólag az
ôsz folyamán sor kerül a raktár bôvítésé-
re is, különösen a hûtôraktár-kapacitás te-

kintetében. A tervezett új beruházások
megvalósulásával néhány fô munkaerô-bô-
vülés is várható majd. 
» A világban gyûrûzô gazdasági válság
mennyiben éreztette/érezteti negatív ha-
tásait a cégnél?
– A válság pénzügyi része szerencsére
nem érintett minket, mivel nincs felvett hi-
telünk. Az egyéb negatív hatások fôleg a vá-
sárlók oldalán jelentkeznek és rajtuk keresz-
tül hatnak ránk is. Ugyan napi fogyasztási
cikkek gyártójaként kicsit jobb a helyzetünk,
sajnos be kellett látnunk, hogy a válság kö-
vetkeztében a fogyasztók jobban meg-
gondolják, hogy vásárláskor mibôl mennyit
tesznek a kosaraikba. Ennek eredménye-
képp év eleje óta 15 százalékos forgalom-
csökkenést tapasztaltunk a meglévô vevôink-
nél, amit új piacok bevonásával kellett illet-
ve sikerült pótolnunk. Ennek függvényében
a várható árbevételünk hozzávetôlege-
sen 2 milliárd Ft lesz az idei évben, ami a
tavalyi 1,6 milliárddal összevetve biztató-
nak ígérkezik.

»IHÁSZ ILDIKÓ

A Kemenesi Tejüzem újításairól
» K I Z Á R Ó L A G  F R I S S ,  N A T Ú R ,  M I N Ô S É G I  T E J T E R M É K E K

az új, a poharas termékeket elôállító 
gyárcsarnok csomagoló részlege

a tejüzem a pápai úton található
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Különös élettörténetet mondhat magáénak
Lustig József, aki Bécsben született
1926-ban, gyermek- és ifjúkorát Celldömöl-
kön töltötte. Nagyszülei nevelték, itt járt
elemibe, majd polgáriba. A négy polgári el-
végzése után asztalos inasnak állt. Osztály-
idegenként nem tanulhatott tovább a
gimnáziumban. 1943-ban Pestre került,
1944-tôl, a német megszállás ideje alatt,
késôbb, a nyilasok hatalomátvétele után
bujdosnia, rettegnie kellett számos sorstár-
sával együtt. 
1945. elején csatlakozott a cionista ifjúsá-
gi mozgalomhoz. Kivándorlásra készítették
fel az árván maradt zsidó gyerekeket, fia-
talokat. Több hónapig bujdostak, míg ha-
jóra szállhattak, és megérkeztek Libanon
mellé egy kibucba. Lustig József idôközben
feleségül vette az egyik általa menekített
fiatal lányt, Évát. Alapítottak egy önálló ma-
gyar kibucot, de hamar rájöttek, ha be akar-
nak illeszkedni, meg kell tanulniuk hébe-
rül. Ez a magyar közegben nem volt lehet-
séges, Jeruzsálembe mentek. Éva tanító-
képzôt, József testnevelés szakon végzett,
Cfát városban kaptak munkát. 
A ‘80-as évek közepétôl egyre több magyar
turista látogatott el hozzájuk, és kiderült,
a magyar zsidóságról nem tudnak mit mu-
tatni látogatóiknak. Ekkor határozták el,
hogy felhívást tesznek közzé: aki tudja, se-
gítse a magyar ajkú zsidóság emlékének
ôrzését. Eleinte a városi könyvtárban kap-
tak erre a célra egy helyiséget, késôbb ala-
pítványuk erre a célra vásárolt egy házat,
itt helyezték el a kapott tárgyi és írásos ma-
gyar zsidók emlékeit. 
» Lustig József harmadszor járt távozása
óta Celldömölkön. Mit jelent az Ön számá-
ra visszatérni gyermekkora színhelyére?
– Élmény számomra ide visszatérni, de
örültem volna annak, ha a nagypapám is

részese lehetett volna annak, hogy Celldö-
mölk város polgármestere fogadott. Nehez-
ményezem, hogy sem az orthodox, sem a
neológ zsinagóga helyét nem ôrzi egyet-
len emléktábla sem. 
» Létrehozták a Magyar Nyelvterület-
rôl Származó Zsidóság Emlékmúzeumát,
ahol magyar zsidó emlékeket ôriznek.
Kalandos úton jutottak hozzá ezekhez
a dokumentumokhoz. Miért érdekesek
ezek?
– A mi múzeumunk legfôbb érdekessége,
hogy nem vásárolunk tárgyakat. Amit a
múzeum baráti köre rendelkezésünkre
bocsát, az képezi az állományunkat. Így
gyûlt össze az a hatalmas mennyiségû tár-
gyi és szellemi emlék az egész történelmi
Magyarország területérôl. 
» Mekkora az Önök múzeuma?

– Nem nagy. Nem Nemzeti Múzeumi mé-
reteket kell elképzelni. Mi 20 éve szervez-
zük ezt a múzeumot, nem is álmodtunk
önálló épületrôl. Egy emléksarkot szeret-
tünk volna berendezni a városi könyvtár-
ban. Attól a perctôl kezdve, ahogy a
magyar nyelvû zsidósághoz fordultunk, a
mai napig olyan értékeket kapunk, ame-
lyek tárgyi és szellemi emlékek (fényké-
pek, könyvek, dokumentumok). Mindent
számítógépre viszünk kezdettôl fogva. Ma
minden kapott adat fenn van, és az inter-
neten keresztül megtalálható. Most indí-
tottuk el a munkaszolgálattal kapcsolatos
dokumentumokat tartalmazó projektün-
ket. Erre is rákereshetnek az érdeklôdôk
a www.hjm.org.il honlapon magyar, hé-
ber vagy angol nyelven.

»LOSONCZ ANDREA

Régi emlékek felidézése
» V Á R O S U N K B A N  J Á R T  L U S T I G  J Ó Z S E F

josef és chava lustig itt jártukkor, fehér lászló polgármesterrel

a celldömölki neológ zsinagóga épülete 1900-ból balról az elôtérben a celldömölki orthodox zsinagóga épülete látható
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A június eleji 80. Ünnepi Könyvhéthez a ta-
valyi évhez hasonlóan idén is csatlakozott
a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtára.
Június 4. és 6. között az intézmény bejára-
tánál kihelyezett standnál három kiadó
könyveit értékesítették a könyvtár munka-
társai. Németh Tibor könyvtárvezetô a ta-
pasztalatokról beszámolva elmondta, a
helyi Apáczai Kiadó, a BKL Kiadó és a Ma-
gyar Nyugat Könyvkiadó kötetei sok érdek-
lôdôt vonzottak, az árusításból származó be-
vétel is meghaladta az elôzô évit. Míg ta-
valy százezer forint értékben sikerült az ér-
tékesítés, addig idén meghaladta a 150 ezer
forintot. Németh Tibor szerint a könyvhe-
ti árusításnak hiánypótló szerepe is volt, hi-
szen ily módon az értékes, és kevesebb pél-
dányszámú könyvekhez is hozzájuthatott
az olvasóközönség. A kínálatot minden év-
ben igyekeznek bôvíteni, és a jövôre néz-
ve akár dedikálással egybekötött könyváru-
sítás sem elképzelhetetlen.

A 80. Ünnepi Könyvhét és a Nemzetközi Csil-
lagászat Éve alkalmából Grandpierre Attila
csillagász tartott elôadást a könyvtárban
Agyunk és a kozmosz üzenete címmel, jú-
nius 4-én.
Az elôadás témakörei a Milyen mûködési el-
vek alapján képes az agy a kozmosz megér-

tésére?; Hogyan játszik szerepet mindenna-
pi életünkben, és hosszútávú életvitelünkben
a Világegyetem?; Mit üzen a Világegyetem
az emberiség jövôje számára? kérdések
köré csoportosultak.
Az agyunk nem csak véges atomokból áll, ha-
nem azokból a természeti törvényekbôl,
amelyekkel él és gondolkodik. Az agyat ezek
hatják át, és kötik össze a Világegyetemmel.
Amikor gondolkodunk, akkor is természeti,
vagyis kozmikus erôket használunk, és ami-
kor érzünk, továbbá az elménk teljességét
megnyitjuk a Világegyetem elôtt, akkor él-
jük át igazán ezeket a kapcsolatokat. A vilá-
gon minden a Világegyetemnek a része,
mely azt üzeni az emberiség jövôje számá-
ra, hogy a boldogságkeresésben nem va-
gyunk egyedül, hiszen a Világegyetem leg-
fôbb természettörvénye az élet. A biológia
és fizika törvényei az életet fenn akarják tar-
tani és kiteljesíteni, ahogy a virág virágzik,
úgy az embernek is virágoznia kell, és a Vi-
lágegyetem ebben mellettünk áll – hangzott
el az elôadáson.

»REINER ANITA

Szavalóverseny Ostffyasszonyfán

80. Ünnepi Könyvhét városunkban

IZSÁKFAI FALUNAP
2009. július 04.
13.30 – Öregfiúk labdarúgó 
mérkôzés

15.00 – Izsákfa–CVSE labdarúgó
mérkôzés

16.30 – Falunapi megnyitó és a
sportöltözô avatása – Köszöntôt
mond: Farkas Zoltán részönkor-
mányzat-vezetô és Fehér László
polgármester

17.00–18.00 – Gulyás-parti
nosztalgia zenével

18.00 – Oszvald Marika színmû-
vész, operett-énekes mûsora

18.45 – Szakos Viktória
show-tánc bemutatója

19.00 – Slágerrôl slágerre 
– a Septeam Musical Stúdió
(Kemenesmagasi) mûsora

20.00–02.00 – Falu-bál – 
zenél: a Koktél duó.

A rendezvény ideje alatt Rozmán
Ferenc hintója, arcfestés, mesefo-
tózás, valamint légvár és kisvasút
várja a gyerekeket.

„Aki a szót megragadja/sugarát is ragyogtat-
ja/árnyékát is megmutatja.” Így kezdôdik
Weöres Sándor Szó címû verse. Akik a május
29-én Ostffyasszonyfán rendezett hagyo-
mányos Weöres Sándor versmondó-verse-
nyen részt vettek, megélhették ezt a csodát.
Fontos megjegyezni, hogy idén 112 tanu-
ló jelentkezett versmondásra 26 iskolából,
amely a verseny elfogadottságáról tanús-
kodik. Nemcsak megyénkbôl, de Zala és
Gyôr-Moson-Sopron megyébôl is voltak
résztvevôk. 
A versenyzôk két verssel készültek, a köte-
lezô egy Petôfi- vagy egy Weöres-vers volt,
ezenkívül egy szabadon választott verset is
mondtak a versenyzôk. Az elsôsöktôl a
nyolcadikosokig összesen négy korosztály-
ban hallgatta meg a versmondókat a zsûri.
Idén a Kazinczy-év jegyében az elsô három
díjazotton és a különdíjasokon kívül minden
korosztályban a legszebben artikuláló ver-
senyzôt a Kazinczy Ferencrôl elnevezett kü-
löndíjban is részesítették. 
A megmérettetésen Celldömölkrôl és környé-
kérôl a következôk részesültek díjazásban: 
Az I. korcsoportban különdíjasok lettek: 
Erdélyi Natália (Celldömölki Városi Általá-
nos Iskola Alsósági Tagiskola); Ambrus Gá-
bor (Petôfi Sándor ÁMK Általános Iskolája,
Ostffyasszonyfa). 
A II. korcsoportban Kazinczy különdíjban
részesült: Hajba László (Celldömölki Váro-

si Általános Iskola); különdíjat kapott: Bakk
Kristóf (Celldömölki Városi Általános Iskola
Alsósági Tagiskola); Szabó Benedek (Cell-
dömölki Városi Általános Iskola); Koronczai
Fanni (Petôfi Sándor ÁMK Általános Iskolá-
ja, Ostffyasszonyfa).
A III. korcsoportban különdíjas lett Berta
Gréta (Petôfi Sándor ÁMK Általános Iskolá-
ja, Ostffyasszonyfa).
A IV. korcsoportban 3. helyezett lett Kovács
Georgina (Kemenesmagasi Általános Iskola).

»LA

gregorich ferenc díjat ad át az egyik nyertesnek

K Ö N Y V V Á S Á R … É S  E L Ô A D Á S
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A háromnapos Vulkán Futball Fesztivál ke-
retén belül a Cselekvô Összefogással Cell-
dömölkért Egyesület együttmûködésével
családi nap került megrendezésre június
27-én, szombaton a Kemenesaljai Mûve-
lôdési Központ és Könyvtár elôtti téren.
A szórakoztató mûsorokat felvonultató
rendezvény kiállítás-megnyitóval vette
kezdetét délután fél hattól. A közszemlé-
re bocsátott, A világ labdarúgói A-tól Z-ig
címet viselô fotógyûjtemény több ezer fut-
ballcsillagtól begyûjtött dedikált fényképet
sorakoztat fel, mely Molnár István 35 éve
tartó töretlen gyûjtômunkájának köszönhe-
tô. A tárlat augusztus 10-ig tekinthetô
meg a Mûvelôdési Központ elôcsarnokában. 
A rendezvény zenés, táncos mûsorainak so-
rát kicsit késôbb, a sárvári Kanona Band Fú-
vószenekar kezdte meg, melyet a helyi
mazsorettesek követtek. Mûsoruk közben 
Fehér László polgármester, mint a Cselek-
vô Összefogással Celldömölkért Egyesület el-
nöke köszöntötte a megjelenteket, majd Sza-
bó Lajos országgyûlési képviselôvel együtt
adtak át díjakat a Sághegy-Kissomlyó bor-
verseny helyezettjeinek. I. helyezett: Németh
Gyula, II. helyezett: Kovács István, III. he-
lyezett: Fehér Tamás, Celldömölk Város
különdíja: Dr. Miklós Egon, Celli-Sághegyalja

Zrt. különdíja: Laczi Ferenc, Ság hegy-
Kissomlyó Hegyközség különdíja: Végh Re-
zsô. Az eredményhirdetés után a KMKK mû-
vészeti csoportjai: néptáncosok, rockysok,
show-táncosok léptek színpadra, majd es-
te nyolc órától a Drazsé együttes jóvoltából
utcabál vette kezdetét, amelyen Auth 
Csilla és Hevesi Tamás sztárvendégek léptek
fel. A rendezvény ideje alatt szabadtéri játé-
kok, ugrálóvár, rodeó bika és tandem is szí-
nesítette szórakoztató programok kínálatát.

»IHÁSZ ILDIKÓ

Vas megyei építészek fotódokumentációs ter-
vei kerültek közszemlére június 12-én a Ke-
menesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár
elôcsarnokában. A Vas Megyei Építészkama-
ra vándorkiállításán Fehér László polgármes-
ter köszöntötte a megjelenteket, aki elmond-
ta, hogy a város kapcsolata a Vas Megyei Épí-
tészkamarával már nem új keletû, hisz a ka-
mara aktív közremûködôje volt Celldömölkön
a Polgármesteri Hivatal helyszínkiválasztá-
sának és a Vulkánpark-projekt tervezésének
is. A polgármester kiemelte: külön öröm szá-
mára, hogy a kamara elnöke celldömölki kö-
tôdésû. A kiállításon ugyanis Ábrahám 
Ferenc okl. építészmérnök, – a kamara elnö-
ke – képviselte a tárlat anyagának készítôit.
Az elnök nyitóbeszédében elmondta, a tár-
lat célja elsôsorban az, hogy népszerûsítse
a magyar tervezôket a megye területén, és
minél szélesebb körben keltse fel az érdek-
lôdést a vizuális kultúra iránt, nemcsak a hoz-
záértô építészek, de a laikus lakosság köré-
ben is. Az építészeti biennálén a fotódoku-

mentációs tervek között az érdeklôdôk a tár-
sasháztól kezdve az ipari épületeken és in-
tézményeken keresztül, idegenforgalmi lé-
tesítményeket is láthattak a kiállított anya-
gok között, még Hédi Zoltán Borgátai Fürdô-
rôl készült anyagát is megtekinthették. 

»IHÁSZ I.

» PROGRAMAJÁNLÓ Szórakoztató programok
a Vulkán Fesztiválon

NYÁRI TÁBOROK
Augusztus 3–7. – NÉMET NYELVI TÁBOR
– Vezeti: Riczingerné Nagy Mária, szer-
vezô: Lónainé Kondics Zsuzsanna. 

Július 6–10. – KÉZMÛVESTÁBOR – Veze-
ti: Németh Gyula (fafaragás), Bene-
dekné Gasztonyi Hajnalka ( szalma-
fonás), Sipos Ágnes (korongozás),
szervezô: Tóth Andrea.

Augusztus 3–7., 9.00–16.00 – Tarisz-
nyás tábor – délelôtt kreatív játékok,
kézmûves foglalkozások, filmvetí-
tés, délután fürdôzés. Ára: 7.000 Ft.

Szervezô: Lónainé Kondics Zsuzsanna.

Augusztus 3–8. és 17–22. – LOVAS- ÉS
KÉPZÔMÛVÉSZ TÁBOR KISSOMLYÓN –
Vezeti: Major Albert oktató és Illés Eri-
ka szobrászmûvész, szervezô: Pálné
Horváth Mária. 

Augusztus 10–15. – MAG-TÁR ALKOTÓ-
TÁBOR Nemeskocsban – Vezeti: Illés
Erika szobrászmûvész, szervezô:
Lónainé Kondics Zsuzsanna.
A KMKK várja azoknak a 12–16 éves
fiataloknak a jelentkezését, akik
szeretik a néptáncot, a népzenét, a
népi játékokat, meséket, mondóká-
kat, és szívesen részt vennének a Ke-
menesalja Néptánccsoport nyári
szaktáborában! Helyszín: Balaton-
rendes. Ára: 18.000 Ft. Idôpont:
2009. aug. 24–29. Jelentkezés és in-
formáció: 0670/339-2126.

Építészek kiállítása

A KMKK tájékoztatja látogatóit, hogy az in-
tézmény 2009. július 13–augusztus 3. nyá-
ri szünetet tart. Nyitás: augusztus 3. (mû-
velôdési központ), augusztus 4. (könyvtár).

• Július 4. – IZSÁKFAI FALUNAP

• Július 11. 19.00, Egykortizenhárom, a
Göd-alsói Református Gyülekezet gospel
kórusának koncertje. Helyszín: Celldö-
mölk, református gyülekezeti ház.

• Július 22–23–24. dr. PERESZTEGI
SÁNDOR életmód-terapeuta diag-
nosztizál Celldömölkön. Információ:
Pálné Horváth Mária, tel.: 95/779-301.

• Augusztustól angol és német nyelv-
oktatás a Kemenesaljai Mûvelôdési
Központban maximum 5 fôs csopor-
tokban, igény szerint a társalgási
szinttôl a különbözô nyelvvizsgákra
való felkészítésig heti két alkalom-
mal (60 tanórában) Részletfizetési le-
hetôség, személyre szabott okta-
tás. Információ kérhetô: Némethné
Kocsis Andreánál 70/334-6981

a rendezvényen auth csilla is vendégszerepelt
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Az egészségügyi, gyermekvédelmi
és szociális alapellátás története II.
A két Öregek Napközi Otthonában (ÖNO-ban)
1983-ban összesen 100 férôhely volt. Ezek kö-
zül 64 részesült szociális ellátásban. Az I. szá-
mú kihasználtsága 85, a II. sz. otthoné csak
48%-ot tett ki. Ez az arány étkezéssel együtt
már 103, ill. 65%-ra emelkedett. Az öregek
klubjainak munkáját a házi szociális ellátás
egészítette ki, amit Celldömölkön 1983-ban

két hivatásos és tizenhét tiszteletdíjas gondo-
zónô látott el, akik harmincnégy gondozottal
törôdtek. A városkörnyéken tizenhat tisztelet-
díjas gondozónô húsz gondozottat ápolt. Az
osztály felügyelôje volt az Egyesült Szociális
Intézménynek (ESZI), amihez az öregek klub-
jai és a házi szociális ellátás tartoztak 
A 80-as években az I. számú Öregek Klub-
jában az épület állaga, míg a II. számúban a
szennyvízelvezetô lett felújítva, s megtörtént
az I. számú bölcsôde tatarozása is. Az I. sz. böl-
csôde 1986. augusztus 31-én kihasználatlan-
sága miatt megszûnt. Az 1. sz. Öregek Klub-
ja 1986 ôszétôl a Lenin u. (ma: Koptik Odó u.)
4. sz. alatt az ún. Bisiczky-házban mûködött,
mégpedig 1974. augusztus 1-jétôl 40, 1977.
szeptember 1-jétôl 60 férôhellyel. A II. sz. Öre-
gek Klubja 1977. augusztus 1-jétôl 40 férô-
hellyel dolgozott. A bölcsôde megszûnése és
az idôsek áthelyezése miatt felszabadult
Holéczy-házban (Kossuth u. 3.) kapott helyet
a Tüdôgondozó. 
A szociális étkeztetés engedélyezése kezdet-
ben hatósági feladat volt, majd ez is az intéz-
mény hatáskörébe került. Az idôsek és egyéb
okokból rászorulók étkeztetésének megszer-
vezése nem volt egyszerû feladat. Az ebéd biz-
tosítása hosszú ideig több helyrôl – kórház, is-
kolák, TSZ, vendéglátóhelyek – történt. Így pél-
dául az iskolai szünetek, hétvégék esetén más-
más volt a fôzôhely. A problémát némileg

csökkentette, amikor az I. sz. Idôsek Klubjá-
ban fôzôkonyha kialakítása történt. A 100 ada-
gos konyha mûködése lehetôvé tette, hogy
az idôsek számára ízlésüknek, hagyomá-
nyaiknak s az elôírásoknak is megfelelô ételt
szolgáljanak fel. A konyhai elôkészítô mun-
kákban a klubtagok is részt tudtak venni. A kö-
zös borsószemezgetés és egyéb feladatok a

közösséget összeforrasztották. Ennek az idô-
szaknak emlékezetes klubvezetôje Kovács D.
Ferencné Mimi volt, (korábban a II. sz. Idô-
sek Klubja vezetôje) aki személyiségével, szak-
mai tudásával sokat tett a klubért.
A szociális intézményi ellátás tulajdonkép-
peni fejlôdése akkor indult meg, amikor
1986-ban megszületett a területi gondozás-
ról szóló szakmai jogszabály. A területi
gondozás valóban területi volt, hiszen túl-
nôtt Celldömölk határain, feladatai ugyanis
kiterjedtek a környezô településekre is. Az
intézmény folyamatosan változó világban,
folyamatosan változó körülmények és fel-
tételek közt mûködött kezdetektôl fogva, hol
szûkebb, hol bôvebb területre kiterjedôen.
A Területi Gondozási Központ 1990. január
1-jével kivált a kórház gazdasági szerveze-
tébôl s önálló gazdálkodásra tért át, egyben
ellátta a KÖJÁL és a bölcsôdék költségveté-
sének bonyolítását is (a késôbb alakuló
ÁNTSZ már önállóvá vált). 
Az egészségügyi alapellátásban az 1990-es
évek szakmai változást nem, csak szerveze-
ti átalakulást hoztak. Részben önálló intéz-
ményként kezdett mûködni dr. Bérdi Gusz-
táv fôorvos irányításával, míg gazdálkodása
betagolódott a többszöri névváltozáson
átesett Területi Gondozási Központ, ké-
sôbb Szociális Segítô Szolgálat (még késôbb
Népjóléti Szolgálat) költségvetésébe.

Ugyancsak e szervezeti keretek közé tartozott
az ügyeleti ellátás is. A munkaidô leteltével
16.00-tó1 18.00 óráig az orvosok készenlét-
ben maradtak, ezt követte az ügyeleti idô,
mely alatt a nyolc alapellátó orvos és a MÁV
orvosai teljesítettek szolgálatot. Ügyeleti idô
alatt ügyeletes gépkocsi állt az ügyeletes
egészségügyi személyzet rendelkezésére.
A korábban részben önálló intézmény a fo-
gászati alapellátás hozzákapcsolásával telje-
sen beintegrálódott az intézménybe. Ugyanez
történt az ügyeleti ellátással is. 
A bölcsôdében csoport megszüntetésre került
sor, s épületében 1991-ben húsz férôhellyel
kialakításra került a III. sz. Idôsek Klubja (Vas-
vári P. u. 2.), továbbá pályázati pénzbôl és vá-
rosi hozzájárulásból a tízfôs Gondozóház,
majd létrejött a Családsegítô Szolgálat is. Ezen
szolgáltatások kialakítása és mûködtetése a
megyében is példaértékû volt, megelôzte az
1993-as szociális törvény útmutatásait is.
Az egészségügyi alapellátás tehát 1992. jú-
lius 1-jétôl tartozott az intézményhez, míg
1993. január 1-jétôl a bölcsôde is ebbe az egy-
ségbe lett szervezve, ami által egy igen szer-
teágazó feladatkörrel rendelkezô, sokirányú
munkát és gazdálkodást feltételezô intéz-
mény, a Szociális Segítô Szolgálat jött létre.
Ekkor találta meg végleges helyét az intéz-
mény irányítási és szakmai központja is a
Szalóky utca 3. sz. alatt, a volt Mikes úti böl-
csôde, majd szakmunkás kollégium helyén.
A Szociális Segítô Szolgálat ebben az idôben
57 fôvel látta el szerteágazó gazdálkodó, gon-
dozó, segítô feladatait. A szolgálat költségve-
tése 1995-ben 100 millió Ft-ot tett ki.
A lakosság elszegényedése miatt a szociális kér-
dés társadalmi problémává nôtt. Az önkormány-
zat szociálpolitikai feladatai megsokszorozódtak.
A Szociális Segítô Szolgálat által nyújtott szemé-
lyes szociális szolgáltatások mellett pénzben és
természetben adott támogatások is voltak.
Számos pénzbeli ellátás, segélyezési forma igye-
kezett csökkenteni a rossz anyagi helyzetben lé-
vôk gondjait. Ilyen pénzbeli és természetbeni
ellátási forma volt a rendszeres szociális segély,
a munkanélküliek jövedelempótló támogatása,
a lakásfenntartási támogatás, az átmeneti se-
gély, a kamatmentes szociális kölcsön, a teme-
tési segély, a köztemetés, az ápolási díj, a köz-
gyógyellátási igazolvány, a mozgáskorlátozot-
tak különféle támogatásai. A segélyek megál-
lapításai az önkormányzat szociális bizottsága
hatáskörébe, míg a kifizetése a Szociális Szol-
gálat feladatkörébe tartozott.

KÖVETKEZÔ LAPSZÁMUNKBAN FOLYTATJUK
»ÖSSZEÁLLÍTOTTA ÉS ÍRTA:

CSIZMAZIÁNÉ HUBERT MÁRIA

rendezvény az i. számú idôsek klubjában
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Odafigyel az egészségére?Megkérdeztük
» válaszoltak

Fontosnak tartom az egészsé-
ges életmód követését, fôleg
így, negyven év felett már
jobban oda is kell figyelni.
Hosszú sportpályafutásom so-
rán sajnos elhasználódtak a
térdízületeim, így rendszeres
testmozgást nem tudok vé-
gezni. Inkább az egészséges
táplálkozásra fektetem a hang-
súlyt, éves szinten két-három
alkalommal tartok kéthetes
méregtelenítô kúrát. Ilyenkor
némi súlyfeleslegtôl is megsza-
badulok. Az étkezésben pedig
inkább az egészségesebb zöld-
ség-gyümölcsöt szorgalmazom
a húsok helyett.

Az én koromban különösen
fontosnak érzem az egész-
ségre odafigyelést. A fiata-
loknak rendkívül lényeges len-
ne a sok mozgás és az egész-
séges életmód követése, hi-
szen ilyenkor alapozzuk meg
késôbbi jó, vagy éppen rossz
állapotunkat. Én futballozok,
heti két alkalommal járok
edzésre, ezen kívül otthon is
edzek, illetve futok. Az egész-
séges táplálkozásra nem
annyira figyelek, de sokszor
eszem például teljes kiôrlésû,
rozs-, továbbá barna pékárut.
A dohányzást elítélem, mert
káros az egészségre.

Lényegesnek tartom az egész-
séges életmód betartását, ta-
lán azért is, mert aktívan spor-
tolok. Rendszeresen eszem
gyümölcsöt, zöldséget, és fi-
gyelek a napi vitaminbevitel-
re is. Ilyenkor a kerti gyümöl-
csökbôl, télen pedig C-vita-
minból szerzem be a szükséges
mennyiséget. A mai fiatalok
sajnos keveset mozognak. Én
naponta 15-20 percet moz-
gok, kerékpározom, úszom,
vagy focizom. Az alvásra is
odafigyelek, betartom a napi
hét-nyolc óra pihenést. A do-
hányzásnak ellene vagyok, így
nem is élek vele.

Sportolóként különösen fontos-
nak érzem az egészséges élet-
mód szerint élést, és általában
oda is figyelek, hogy eszerint él-
jek. Heti három alkalommal
van labdarúgó edzésem, így
kellô mennyiségben mozgok.
Ezen kívül nem dohányzom,
nincs súlyfeleslegem, alkoholt
mértékkel fogyasztok, és úgy
érzem, 45 évesen még jó kar-
ban vagyok, szerencsére az
egészségemmel sincs gond.
A táplálkozásban nincs olyan,
amit elônyben részesítenék
egészségesség szempontjából:
húst, fôzeléket, tésztafélét
egyenlô arányban eszem.

»fotó: major tamás»kérdez: reiner anita

Sebestyén
Attila

Somogyi
Cintia

Szûcs
Bernadett

Fodor
Zoltán

» NYÁRI ÜGYELETEK KÖZOKTATÁSI
ÉS NEVELÉSI INTÉZMÉNYEINKBEN
Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Ügyelet és tanácsadás a fô épületben: 8.00–12.00 között
2009. július 07. • 2009. július 21. • 2009. augusztus 04.
Ádám Jenô Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
Ügyelet idôpontja: 9.00–13.00 között
2009. július 07. • 2009. július 21. • 2009. augusztus 04.
Berzsenyi Dániel Gimnázium
Ügyelet idôpontja: 9.00–12.00 között
2009. július 08. • 2009. július 22.
2009. augusztus 05. • 2009. augusztus 19.
Szent Benedek Katolikus Általános Iskola
Ügyelet idôpontja: 8.00–12.00 között
2009. július 07. • 2009. július 21. • 2009. augusztus 04.
Celldömölki Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola
Nyári ügyelet idôpontjai:
2009. július 1.–augusztus 15. között hétköznap 8.00–10.00 
Városi Óvoda – Takarítási szünet idôpontjai:
A Koptik úti Óvoda 2009. június 22-tôl július 24-ig zárva tart
(a gyermekeket a Vörösmarty úti Tagóvoda fogadja).
A Vörösmarty úti Tagóvoda 2009. július 27-tôl augusztus 28-ig zárva
tart (a gyermekeket a Koptik úti Óvoda fogadja).
Az Alsósági Tagóvoda 2009. július 20-tól augusztus 28-ig zárva
tart (a gyermekeket július 20-tól 24-ig a Vörösmarty úti
Tagóvoda, július 27-tôl augusztus 28-ig a Koptik úti Óvoda
fogadja).
Hajnalcsillag Evangélikus Óvoda
Nyári szünet ideje: 2009. július 20–augusztus 21.

BÔVÜLÔ SZOLGÁLTATÁSOK A VULKÁN FÜRDÔN

A képviselô-testület döntése értelmében 15 millió forintot ru-
ház be a Vulkán fürdô szolgáltatásainak bôvítésére. Ezekbôl
a nyári elárusító pavilonok már elkészültek, benn elkészült
a fordulófal, és üzembe helyezték a sódézsa-fürdôt is. A ter-
mészetes sós vizekben való fürdés áldásos hatása régóta is-
mert egyes ízületi, nôgyógyászati és bôrbetegségek gyógyí-
tásában. A sófürdô ezt az élményt kínálja nagyobb hatásfok-
kal, és természetesen elônye, hogy nem idôjárás-függô. Spe-
ciálisan elôkészített parajdi sót használnak. A víz összetétele
a Medve-tó vizéhez hasonló, a sóoldatnak 24–26%-osnak kell
lennie az elôírás szerint. Ez a töménység biztosítja ugyanis
az irritációmentes ozmózisos áramlást a szervezetbe, vala-
mint a baktériumölô, sterilizáló hatást. A víz hôfoka 32°C fo-
kos, ez az elôírt hômérséklet egy harminc perces fürdôhöz. 
Egy hónapig érvényes a fürdô akciós ajánlata a sódézsa-fürdô-
re: aki ugyanis infraszauna-jegyet vált, ingyenesen kipróbálhat-
ja az új szolgáltatást. A továbbiakban sóbarlanggal és aroma-
kamrákkal bôvítik a szolgáltatások számát, ezeket augusztus-
ra tervezik megvalósítani. 

»LA

É R T E S Í T É S
2009. július 1-jétôl a helyi autóbusz-közlekedés menet-
jegy- és bérletárak az ÁFA-változások miatt a következô-
képpen módosultak: Menetjegy 135 Ft • Egyvonalas havi
bérletjegy 2.710 Ft • Egyvonalas félhavi bérletjegy 1.775 Ft
• Tanuló-nyugdíjas havi bérletjegy 1.095 Ft • Tanuló-nyug-
díjas negyedéves bérletjegy 3.335 Ft.
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Foci, nyár, Vulkán-kupa

Elsô alkalommal rendezték meg a Magyar
Gyermek Labdarúgó Szövetség irányítá-
sával a Góliát Kupa 20 éves hagyományai-
ra épülô Tanévzáró Labdarúgó Fesztivált
Budapesten.

A háromnapos döntôn négy korcsoport 200
csapata, mintegy 3000 sportoló vett részt,
köztük a Celldömölki Városi Általános Isko-
la I. korcsoportos labdarúgói.
A Vas megye bajnokaként érkezô celli fiúk
mögött hosszú menetelés állt: 19 veretle-
nül lejátszott selejtezô mérkôzés. A jó for-
mát sikerült átmenteni az országos döntô-
re is: a csoportmérkôzések mérlege egy
döntetlen (Pécs 1:1) és három gyôzelem.
(Csorna 4:1, Bonyhád 1:0, Maglód 3:1). Az
egyenes kiesési szakaszt két magabiztos
gyôzelemmel (Mohács 3:0, Sándorfalva
2:0) zárta a csapat, így sikerült a legjobb
négy csapat közé kerülni.
Az elôdöntôben sajnos megbosszulta ma-
gát a rövid kispad és a nap folyamán, a pá-
lyán eltöltött 120 perc: az eddig maximu-
mot nyújtó együttes mérlege két fájó ve-
reség a Békéscsaba és Encs csapataival
szemben és így, az erejükkel teljesen el-
készülô fiúk végül a rangos negyedik he-
lyet szerezték meg. A díjak átadását Jorge
Dias, a FIFA gyermek-labdarúgással foglal-

kozó vezetô szakembere mellett olyan fut-
ball-legendák vállalták, mint a kapus Gelei
József, illetve az Aranycsapat tagja,
Buzánszky Jenô.
A tornán nyújtott játékot Kazári József
edzô a következôképpen értékelte: a csa-
pat ereje az egységben volt, de a siker
eléréséhez, a kiváló csapatmunka mel-
lett sok jó egyéni teljesítményre is
szükség volt. Hujbert Laci hiba nélkül vé-
dett, Péter Dávid esze, irányítója volt a
csapatnak. Salamon Zalán védekezése
nem ismert kegyelmet, Komáromi Szi-
lárd és Lôrincz Marcell óriási futóteljesít-
ményt nyújtott a középpályán. Vizi Pé-
ter 8 góljával a torna góllövôlistájának
a hatodik helyén végzett, míg Horváth
Bence és Hérincs Bálint az adott pillana-
tokban jól helyettesítették a kezdô ötös
tagjait. Remélhetôleg az elért szép
eredmény még több erôt ad a további
munkához és így egy-egy szép siker ap-
ropóján fogunk még a fiúk nevével ta-
lálkozni a jövôben is.
Az elért kimagasló eredményhez csak gra-
tulálni lehet mind a csapatnak, mind pe-
dig felkészítôjüknek. Hajrá fiúk, csak így
tovább!

»DOTTO

Az elmúlt évi 7 csapat helyett idén már 12
csapat versengett a végsô gyôzelemért.
A 11 forduló elsô játéknapjára április 7-én
került sor, az utolsóra június 16-án. A lige-
ti mûfüves pályán keddenként hat mérkô-
zést rendeztek és szinte mindegyik sport-
szerûen, jó hangulatban folyt le. A mezôny-
bôl kiemelkedett a Szivacsok fantázianevû
együttes, akik veretlenül nyerték meg a tor-
nát. Utánuk aztán közel egyforma játékerôt
képviselt a többi együttes, fordulóról for-

dulóra nagy volt a mozgás a tabellán. A baj-
nokság 373 gólján 114-en osztoztak, a gól-
király Horváth Balázs (Szivacsok) lett 17 gól-
lal, második Szûcs Zoltán (König Maschinen
Kft.) 14 találattal, harmadik Nyári Norbert
(Szalai Szaki) 12 góllal.
A VulkánSport Egyesület profi szervezésé-
ben zajló torna remélhetôleg jövôre is meg-
hirdetésre kerül, akár kétfordulós tavaszi-
ôszi rendszerben. Úgy tûnik, fogadókész-
ség van a csapatok és a nézôk részérôl is.

vizi péter, komáromi szilárd, péter dávid, salamon
zalán, hérincs bálint, horváth bence, lôrincz mar-
cell és a kapus hujbert lászló, edzô: kazári józsef

Szép volt, fiúk!

szentkereszt. Legtechnikásabb játékos: Frigy
Szilvia (Táplánszentkereszt). Legjobb kapus:
Nagy Katalin (Alsósági Tigrisek).
Gólkirály: Orbán Szandra (Celldömölk).

»DOTTO

Immáron hatodik alkalommal rendezte
meg a VulkánSport Egyesület a Vulkán Fut-
ball Fesztivált. Csepereghetett, zuhogha-
tott az esô, süthetett hétágra a nap, a
meccsek június 26-tól 28-ig a megadott
forgatókönyv szerint pörgôsen, szervezet-
ten zajlottak. A három kategóriában a kö-
vetkezô eredmények születtek:

„E” kategória (férfi) a Mávépcell Kupáért 25
csapat nevezésével. 1. helyezett Cell-Coop,
2. helyezett Kemenes, 3. helyezett Velô
Team, 4. helyezett Inter-Thermo Pápa. Leg-
technikásabb játékos: Lendvai Gábor (Kemenes).

Legjobb kapus: Szép Tamás (Cell-Coop). Gól-
király: Sebestyén Balázs (Velô-Team).
„F” kategória (öregfiúk) a K&H Bank Kupáért
16 csapat nevezésével. 1. helyezett Kertvá-
ros Pápa, 2. helyezett Fregatt Veszprém, 3.
helyezett Csütörtök Celldömölk, 4. helyezett
Kórház Ajka. Legtechnikásabb játékos: Nagy
László (Fregatt Veszprém). Legjobb kapus:
Szepessy Gábor (Kertváros Pápa). Gólkirály:
Szabó Attila (Csütörtök).
„G” kategória (nôi) az OTP Bank Kupáért 12
csapat nevezésével. 1. helyezett Fortuna FC
Budapest, 2. helyezett Alsósági Tigrisek, 3.
helyezett Celldömölk, 4. helyezett Táplán-

Befejezôdött a kispályás bajnokság
H Csapat neve J GY D V Góla. P
1. Szivacsok 11 10 1 0 44:9 31
2. „Esély SE” 11 7 1 3 35:33 22
3. Merse Amigo 11 6 1 4 35:34 19
4. Szalai Szaki 11 6 1 4 44:26 19
5. Cellcomp-Panel 11 6 0 5 27:17 18
6. Aranyhordók 11 5 0 6 34:44 15
7. Demi-Kalap 11 5 0 6 26:27 15
8. Benkô Fürdôsz. 11 4 1 6 25:31 13
9. Áramütöttek 11 4 1 6 33:33 13
10. DC Ördögei 11 4 0 7 27:39 12
11. König M. Kft. 11 3 1 7 31:38 10
12. CVCKÖ 11 1 3 7 24:54 6
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Kemenesalja
Új
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CELLDÖMÖLK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

megjelenik kéthetente

I M P R E S S Z U M felelôs kiadó: Bakó István • felelôs szerkesztô: Györéné Losoncz Andrea • szerkesztôség: Csuka László,
Dummel Ottó, Farkas Gábor, Káldos Gyula, Major Tamás (fotó), Reiner Anita, Rozmán László, Takács
Mária, Horváth Lajos (örökös tag) • hirdetésszervezô: Nagy Antal (06 70/338-9880) • szerkesztôség: 9500
Celldömölk, Szentháromság tér 1. Telefon: 95/525-810 • E-mail: ujkemenesalja@ freemail.hu; ujkeme-
nesalja@gmail.com • lapterv: Horváth Attila • nyomda: Antók Nyomda Celldömölk • ISSN 0865-1175
• Lapzárta: minden páratlan hét péntek • Elôfizetés vidékre: egy évre 1.440 Ft, félévre 780 Ft, egy
hónapra 170 Ft.

A celldömölki Lokomotív Horgászegyesület má-
jus 31-én tartotta a merseváti tavon hagyomá-
nyos gyermeknapi horgászversenyét. Amint azt
Csiszár István, az egyesület elnöke elmondta,
ez a rendezvény elsôsorban nem a verseny-
re helyezi a hangsúlyt. A legfontosabb a ter-
mészet, a horgászat megkedveltetése a gye-
rekekkel, valamint a környezetvédelemre va-
ló nevelés. Ennek szellemében nevezési díj sem
volt a versenyen, sôt azok a kicsik is pecázhat-
tak, akik még nem rendelkeznek horgászen-
gedéllyel. A jó idônek köszönhetôen nagyon
sok szülô hozta el gyermekét a családias, jó

hangulatú összejövetelre. A verseny után pe-
dig mindenki ehetett a bográcsban fortyogó
gulyásból, a kicsik üdítôt is kaptak. Hogy legyen
azért egy kis versenyjellege is az eseménynek,
az elsô három helyezettet értékes díjakkal ju-
talmazták, de a versenyen részt vett minden
gyerekhorgász kapott ajándékot. Elsô lett
Csótár Csaba 700 grammos fogással, második
helyezést ért el Szalai Norbert 450 grammos
teljesítménnyel, a harmadik helyen pedig
holtversenyben Szélesi Sára és Molnár Ale-
xandra végzett 400-400 grammos fogással.
A celldömölki Lokomotív Horgászegyesület

ezúton is szeretné megköszönni a támogatók
segítségét, hogy ez évben is sikerült megren-
dezni jó hangulatban és nagy létszámmal a
gyermeknapi horgászversenyt.

»HP

Gyermeknapi horgászverseny

Felemásra sikerült a Celldömölki VSE kézi-
labda szakosztályának 2008/2009-es baj-
noksága. A nôi szakág egy nagyszerû évet
produkálva a tabella negyedik helyén
zárt, míg a férfiak az utolsó helyen fejez-
ték be az idei pontvadászatot. 
Kezdjük összefoglalónkat a sikerkovács nôi
csapattal. Már az ôszi szezon végén kisebb
meglepetésnek számított, hogy a lányok do-
bogósként folytathatták a küzdelmeket. A ta-
vasz nem indult igazán zökkenômentesen,
hisz a nyitányon tizenegy gólos vereségbe
futott bele az együttes, de a folytatásban két
gyôzelemmel nyugtatták meg szurkolóikat
Salamonné Csótár Adrienn tanítványai. Elôbb
az Alsóörs, majd a Mosonszolnok volt a szen-
vedô fél. Az elsô három forduló után tehát
ismét bizakodtunk, de a gyôri ellenfelek tör-
tek némi borsot az orrunk alá. Az ETO harma-
dik csapatától hazai pályán szenvedtek el a
lányok egy peches, 31-30-as vereséget,
egy héttel késôbb pedig a gyôri egyetemis-
ták tudtak pontot rabolni az éremre hajtó Cell-
dömölk ellen. Innentôl azonban már csak az
utolsó elôtti fordulóban torpant meg a CVSE.
Zsinórban nyerte a meccseket a gárda, és
mindvégig kiegyenlített, jó teljesítménnyel
örvendeztette meg közönségét. Ekkor már
lehetett számolgatni, hogy milyen esély mu-
tatkozik a dobogóra kerülésre. Jött azonban
egy fájó vereség a megyei rangadón. A re-
mek mérkôzésen, kissé fáradtan játszó
celliek 27-23-ra kikaptak a Sárvár otthoná-
ban, és mint azt már tudjuk, ez bizony sok-

ba került. Hiába okozta a forduló meglepe-
tését városunk csapata Komáromban, az
érem sajnos elúszott. Pedig a bajnok ottho-
nában hatgólos sikert arattak a lányok. A ri-
válisok azonban nem tudtak hibázni, így be
kellett érnünk a negyedik hellyel, ami egy
igazán szép és megsüvegelendô eredmény.
A bajnokság során végig egységes, összeko-
vácsolt csapatot láthattunk pályára lépni,
olyan csapatot, amelyik a végsôkig küzd a
gyôzelemért. Ehhez a produkcióhoz csak gra-
tulálni lehet a lányoknak.
A férfi gárda produkciója sajnos korántsem
sikeredett ilyen fényesre. Az ôszi szezont
egyetlen pontocskával záró együttes a téli
szünetben komoly átalakuláson ment át. Jó
pár játékos visszatért a csapathoz, és hatá-
rozottan erôsebb lett Fancsali Ferenc legény-
sége. Ezt bizonyítja, hogy az elsô fordulóban
elszenvedett vereség után, hazai pályán
megszületett az elsô celldömölki gyôzelem.
A késôbbi negyedik helyezett Gyôri ETO II-t
31-27-re verte csapatunk, és egy újabb ve-
reség után ismét hazai sikert ünnepelhettünk
a szombathelyi egyetem ellen. Hiába hozta
meg a két gyôzelem némiképp a fiúk önbi-
zalmát, a folytatásban újabb és újabb vere-
ségek következtek. Volt, amikor a gyenge tel-
jesítmény, olykor azonban a pech volt a fias-
kók okozója. Az utolsó elôtti felvonásban
megint megérezhettük a gyôzelem ízét, hisz
a Várpalotai Uniót hat góllal hagyta helyben
a Celldömölk, és egy esetleges, utolsó for-
dulóban aratott sikerrel, elmozdulhatott

volna a sereghajtó pozícióból. A siker azon-
ban elmaradt, hisz hat góllal kikaptunk Ta-
polcán, így maradt a tizenegyedik hely. Saj-
nos az ôszi, igen gyenge teljesítményt már
nem tudta kiheverni a csapat, ezért utolsó-
ként zárta a bajnokságot. Küzdeni tudásukért
és lelkesedésükért mindenképpen dicséret
illeti a fiúkat.

»CSUKA

Negyedikek a nôk, utolsók a férfiak

A nôi bajnokság végeredménye
1. Komárom 22 18 1 3 684:557 37
2. Tapolca 22 15 1 6 637:538 31
3. SZESE Gyôr 22 15 2 5 667:569 31
4. Celldömölk 22 14 3 5 689:631 30
5. S. Kinizsi 22 10 3 9 599:576 23
6. Bük 22 11 0 11 522:515 22
7. MOGAAC 22 11 0 11 559:582 22
8. Gyôri ETO III. 22 10 2 10 640:626 22
9. Alsóörs 22 5 0 17 519:669 10
10. Mór 22 3 2 17 556:690 8
11. Gyôrújbarát 22 2 3 17 606:708 7
12. Körmend 22 2 3 17 606:708 7

A férfi bajnokság végeredménye
1. Várpalotai B. 20 19 0 1 705:450 38
2. Komárom 20 17 1 2 709:541 35
3. Ács 20 12 1 7 595:564 25
4. Gyôr II. 20 12 0 8 623:587 24
5. Szentgotth. 20 11 1 8 553:551 23
6. Tapolca 20 8 3 9 542:585 19
7. Georgikon 20 7 1 12 542:568 15
8. Veszprém 20 7 1 12 523:621 15
9. Várpalotai D. 20 5 0 15 571:641 10
10. Szombathely 20 4 1 15 564:636 8
11. Celldömölk 20 3 1 16 501:684 7
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F E L H Í V Á S
2009. július 1-jével változik a közúton történô veszélyes
anyagok és tárgyak szállítása (ADR). A Vas Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság felhívja a magánszemélyek figyelmét,
hogy az általuk történô veszélyes áru szállítása abban az eset-
ben nem tartozik az ADR hatálya alá, amennyiben az áru kis-
kereskedelmi csomagolásban van és személyes vagy háztar-
tási használatra, továbbá a szabadidô vagy sport célokra szol-
gál, feltéve, hogy a veszélyes áru normális szállítási feltételek
melletti kiszabadulásának megakadályozására szükséges intéz-
kedéseket megtették (az áru rögzítve van, és lezárt csomago-
lásban van). Amennyiben ez az áru magánszemély által vagy
magánszemély részére megtöltött, újratölthetô tartályokban szál-
lított gyúlékony folyékony anyag, akkor az összes mennyiség
egy tartályban legfeljebb 60 liter és egy szállítóegységen leg-
feljebb 240 liter lehet. Az IBC (1m3-es csomagoló eszköz), a
nagycsomagolás, ill. a tartály nem tekinthetô kiskereskedelmi
csomagolásnak. A 240 liter feletti gyúlékony folyékony anyag-
szállításra az ADR megfelelô pontjainak betartása vonatkozik,
a be nem tartása közigazgatási bírságot von maga után. Legala-
csonyabb bírságtétel 100.000 Ft, a legmagasabb 800.000 Ft. A bír-
ságok összeadódhatnak, és akár a 4.500.000 Ft-ot is elérheti.
A vállalkozókra, vállalkozásokra más szabályok vonatkoznak, ér-
deklôdjenek a változásokról az ADR Biztonsági Tanácsadások-
kal foglalkozó személyeknél. A veszélyes áruszállítást el-
lenôrizheti és szankcionálhatja: Katasztrófavédelem, Nemzeti
Közlekedési Hatóság, Vám- és Pénzügyôrség, Rendôrség.

FARKAS JÁNOS PV ALEZREDES – ADR REFERENS

H I R D E T M É N Y
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 tár-
sasház tulajdonában álló épületrészekkel és eszmei tulajdo-
ni hányaddal együtt. A lakás eladási ára: 12.000.000 Ft. A ga-
rázs 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 ga-
rázs. 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 épület-
részt, 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 8.00–16.00 óráig.
További felvilágosítás a polgármesteri hivatal vagyonkezelôjé-
nél a 95/525-813-as telefonon kapható.

K Ö Z L E M É N Y
NEMESKOCS Község Önkormányzata értesíti az építkezni szán-
dékozó fiatalokat, hogy a Nemeskocs, Rákóczi utcában az ön-
kormányzat tulajdonában lévô 5 db, 1522 m2 –1589 m2 nagy-
ságú, közmûvesített építési telkeit eladásra kínálja. Az eladá-
si ár: 100 Ft/építési telek valamint a közmûvek költsége, amit
a szerzôdéskötéskor kell megfizetni. Az építkezést az adás-
vételi szerzôdés megkötésétôl számított két éven belül el kell
kezdeni és négy éven belül be kell fejezni. 
Érdeklôdni: Önkormányzat Nemeskocs, Petôfi u. 68. Tel.:
0695/438-034 vagy a 0620/285-43-05 telefonon lehet.

»LÁSZLÓ ERVIN – POLGÁRMESTER 

MIT TEGYÜNK, HA ROBBANÓTESTET TALÁLUNK?

Ismét elérkezett a nyár, a kirándulások és a szabadban megszer-
vezett programok idôszaka. A jólesô szabadságérzés sem adhat
okot az alapvetô biztonsági szabályok betartásának elmulasztá-
sára, a felelôtlenségre.
Fokozottan igaz ez az iskoláskorú gyermekekre, akik ilyenkor na-
gyon szívesen fedeznek fel eldugott helyeket, erdôket, vízpar-
tot. Ezek a vidám túrák azonban gyakran nem várt fordulatot is
vehetnek, ezért néhány jó tanács betartásával elkerülhetjük a kel-
lemetlen meglepetéseket, tragédiákat. 
A robbanótest megtalálásakor követendô szabályok ismeretével
jó, ha mi, felnôttek is tisztában vagyunk, hiszen ilyen tárggyal
bárki bárhol találkozhat. 
Hazánk területén napjainkban is, évtizedekkel a világháború be-
fejezôdése után, évente több esetben kerül napvilágra robbanó-
szer. Ezeket általában a földben találják épületek, utak alapozá-
sa, közmûvezetékek építése, épületek bontása során.
• A földben talált, gyanúsnak tûnô tárgy esetében azonnal be

kell szüntetni minden további munkát, és a munkaterületet el
kell hagyni;

• a munkaterület közvetlen környékét jól látható módon körül
kell határolni, és meg kell akadályozni, hogy azt bárki meg-
közelíthesse. Szükség esetén egy vagy több személyt kell a hely-
színen hagyni azzal a feladattal, hogy az illetéktelenek beha-
tolását megakadályozzák;

• haladéktalanul le kell állítani a közelben esetleg mûködô mun-
kagépek motorját. A megbolygatott robbanóeszközök ugyanis
az enyhe talajrezgés hatására is mûködésbe léphetnek;

• a robbanóanyag vagy robbanóeszköz megtalálásának tényét
és körülményeit a lehetô legrövidebb idôn belül közölni kell
a hatóságokkal, az illetékes önkormányzattal:

Segélyhívó központ: 112 • Rendôrség: 107
Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 94/513-430. A továbbiakban a
tûzszerészek vagy a rendôrség utasításait kell követni.

KOVÁCS IMRE MK. PV ALEZ.
SÁRVÁRI POLGÁRI VÉDELMI KIRENDELTSÉG VEZETÔJE
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A Celldömölk, Kossuth u. 16. sz.
(Kontyos udvar) alatt épülô

11 lakást, 1 irodát és 5 üzletet
tartalmazó társasházban

lakások eladók.

A Celldömölk, Sági u. 43. sz. alatt
garázsok még eladók.

Lakások: 34 m2–67 m2

Lakásárak: 8.416.685–16.990.731 Ft

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

az Aktuális menüpont alatt
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JÚLIUS 10-ÉN, PÉNTEKEN
21.30 ÓRÁTÓL 01.00

ÓRÁIG KÉSÔ ESTI
STRANDFÜRDÔZÉS

A VULKÁN GYÓGY- ÉS
ÉLMÉNYFÜRDÔBEN!

BELÉPÔ 950 FORINT • ÉLÔ ZENE: KOKTÉL DUÓ
23.00 ÓRAKOR HASTÁNC-MÛSOR

HASZNÁLHATÓ MEDENCÉK:
GYÓGYVIZES-, TERMÁL- ÉS KÜLTÉRI ÉLMÉNYMEDENCE

BÜFÉ, LACIKONYHA ÉS PIZZÉRIA ÜZEMEL
ROSSZ IDÔ ESETÉN A PROGRAM JÚLIUS 17-ÉN KERÜL MEGRENDEZÉSRE.

PRÓBÁLJA KI A PARAJDI
SÓOLDATTAL TÖLTÖTT JAKUZZI
DÉZSAFÜRDÔT!
Július 20-ig minden 
infra szaunát használó
vendégünk JEGY VÁLTÁSA NÉLKÜL  
veheti igénybe 
a 20 PERCES DÉZSAFÜRDÔT! 
(szabad kapacitás terhére)

Vulkán Gyógy- és Élményfürdô
Celldömölk, Sport utca 8., Tel.: 95/525-070, www.vulkanfurdo.hu 

Celldömölk központjában 

az Átrium Házban igényesen kialakí-

tott 36 m2-es üzlethelyiség ár alatt KIADÓ!

Fodrászatnak, természetgyógyásznak,
kozmetikusnak, 

rendelônek is alkalmas kialakítással!

Tel.: 06 20/912-0796

TERMÉSZETGYÓGYÁSZATI
RENDELÉS

CELLDÖMÖLK, HUNYADI U. 2. (A VOLT ORVOSI RENDELÔ)

• Természetgyógyászati kezelés
• Káros földsugárzás mérése
• Gyógyító masszázs
• Elektroszmog mérése
• Asztrológiai elemzés

AZ ELSÔ KEZELÉS INGYENES!
Rendelés: minden második szombaton.

Szeretettel várok minden kedves érdeklôdôt!

Süle László
Természetgyógyász, gyógymasszôr

Bejelentkezés: 06/30/981-1325

ÚJ ÉTKEZÉSI LEHETÔSÉG
A Kemenesaljai Egyesített Kórház konyháján 

igény szerint normál menüt és különbözô, akár
speciális diétás ebédet rendelhetnek.

Lehetôség van az ebédlôben helyben fogyasztásra,
illetve éthordóban történô hazaszállításra.
Diétás igény esetén dietetikai tanácsadás.

Normál ebéd ára ................................ 523 Ft/adag
Diétás ebéd ára .................................. 576 Ft/adag

Igények bejelentése a kórház élelmezésvezetôjénél
személyesen, vagy a 95/420-004 telefonon.

ISMÉT ÁRUCSERE ÁRUHÁZUNKBAN!
MOST AZ ÁRUKÉSZLET 2/3-ÁT LECSERÉLJÜK, EZÉRT

ÁRUHÁZUNK JÚLIUS 7-ÉN, KEDDEN ZÁRVA TART.

NYITÁS: JÚLIUS 8-ÁN, SZERDÁN 
A MEGÚJULT NYÁRI ÁRUKÉSZLETTEL.
JÚLIUS 6-IG HÉTFÔIG MÉG VÁSÁROLHAT AKCIÓS

TERMÉKEINKBÔL MÁR 90 FT/DB ÁRON.

Robi-Tex
HASZNÁLTRUHA ÁRUHÁZ
Sárvár, Rákóczi u. 75. a Rába-hídnál, 600 m2-en

Nyitva tartás: 
hétfô–szombat: 9.00–19.00, vasárnap: 13.00–19.00
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