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AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT.
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Útjaink százfelé válnak…
Május lévén ismét elérkezett a középiskolai ballagások ideje. A Berzsenyi Dániel
Gimnázium végzôsei április utolsó napján, a Mûszaki Szakközép- és Szakiskola diákjai
pedig május elsején búcsúztak iskolájuktól.

A Berzsenyi Dániel Gimnáziumban idén ötvenhét diák számára jelezte az utolsó csengôszó, hogy eljött a búcsúzás ideje iskolától,
tanároktól, osztálytársaktól. A hagyományoknak megfelelôen a névadó szobrának
megkoszorúzásával vette kezdetét a ballagási ünnepély, majd Vinter József igazgató
ünnepi beszédét megelôzôen vers hangzott
el az egyik végzôs elôadásában. Az intézményvezetô megszívlelendô gondolatokkal
bocsátotta útjukra a maturandusokat, miszerint: az eredményes munkához nem csak tudni, akarni is kell. Az iskolában szerzett ismeretanyag és tudás, a nemes emberi vonások,
értékek pedig belépôk az életbe, de fejlesztésük lehet a boldogulás alapja. Az iskola
énekkara búcsúzásról szóló népdalt énekelt,
majd Fehér László polgármester szólt a ballagókhoz, és köszöntötte ôket Celldömölk Város Önkormányzatának nevében. Kovács

Ferenc országgyûlési képviselô, Vas Megye
Közgyûlésének elnöke ünnepi szavainak
tolmácsolása után az elnök-képviselô ajándékkal köszöntötte Vinter József igazgatót.
Berzsenyi Dániel „Búcsúzás Kemenesaljától”
címû költeményének megzenésített változata az iskola énekkarának elôadásában
hangzott el, majd a ballagók, és a még maradók nevében is beszédet mondott egy-egy
tanuló. A ballagási ünnepély a két végzôs osztály közös dalával ért véget.
A Mûszaki Szakközép- és Szakiskolában
idén két osztály harmincöt végzôse búcsúzott. Elsôként Reményik Sándor: „Mi mindig
búcsúzunk” címû verse hangzott el az egyik
végzôs tolmácsolásában, majd Fehér László polgármester köszöntötte Celldömölk Város Önkormányzata nevében néhány gondolattal a ballagókat. A maradók és a búcsúzók

JÚNIUSTÓL ÚJ KARDIOLÓGUS

nevében is szólt egy-egy diák, majd Sipos Tibor igazgató mondott ünnepi beszédet, aki
a végzôsök elôtt álló érettségi és szakmai
vizsgákon való minél jobb megfelelésre
biztatta ôket hangsúlyozva, hogy az élet a
folytonos haladásról, küzdelemrôl, és tapasztalatszerzésrôl szól. Az intézményvezetô az
iskola elôtt álló fejlesztésekrôl is szólt, miszerint a nyáron megvalósul a szakközép- és
szakiskola teljes akadálymentesítése, valamint szintén az idei évben egy közel ezer
négyzetméteres új tanmûhely kerül megépítésre. A ballagási ünnepély keretében búcsúztatták el nyugdíjba vonulása alkalmából
Bertha Gyula gyakorlati oktatásvezetôt,
majd a végzôsök körében kiemelkedô tanulmányi eredményt és közösségi munkát
nyújtó, illetve országos versenyeken elôkelô helyezést elért diákokat jutalmazták.
»REINER ANITA

Vihar után

Felröppent a hír a városban, hogy a kórházból hamarosan távozik dr. Kovács Erik osztályvezetô fôorvos, kardiológus. A közeljövôben várható változásokról, a további teendôkrôl kérdeztük dr. Farkas Pétert, a Kemenesaljai Egyesített Kórház igazgatóját: – Valóban május 31-ével
távozik intézményünkbôl dr. Kovács Erik belgyógyász fôorvos. Szeretném megnyugtatni a lakosságot: a fôorvos úr intézményünkben az osztályvezetôi funkciót és a kardiológiai szakrendelést folytatta. Kardiológiai szakrendelésre találtunk egy nagyon komoly szakembert, dr.
Krizmanich Mária személyében, aki jelenleg a pápai kórházban dolgozik. Ô legkésôbb június 1-jétôl átveszi a kardiológiai szakrendelést. Így intézményünk nem marad kardiológus
nélkül. A lista alapján július második felénél tart az elôjegyzés, így az elôjegyzett ellátás is
zökkenômentesen fog történni. Legfeljebb annyi változás várható, hogy a május végére elôjegyzett betegek új elôjegyzést kapnak egy héttel késôbbre. A doktornô – mivel nem lesz
elfoglalva az osztály ügyes-bajos problémáival –, a legteljesebb mértékig csak a szakrendelésre tud majd koncentrálni, így – reményeink szerint – egy kissé felgyorsul a rendelés tempója is. Az elôjegyzett betegeket ki fogjuk értesíteni az esetleges új idôpont lehetôségérôl,
illetve a háziorvosoknál lehet majd idôpontot egyeztetni a kardiológiai szakrendeléssel.

Viharos erejû szél tombolt a hétvégén szerte az országban. Városunkban is hatalmas, öreg fákat csavart
ki. Képünk a Lottózó és az ABC elôtti képet mutatja vihar után. A vihar
okozta károkról következô lapszámunkban olvashatnak, kedves olvasóink!

»LOSONCZ ANDREA
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Vita az új transzformátor-állomás körül
2010. április 29-én ülésezett Celldömölk Város képviselô-testülete. Egyik legnagyobb vitát kiváltó pont az új városháza mellett felállított transzformátor-állomás volt. Az épület
mögötti lakásokban élô lakók ugyanis aggodalmukat fejezték ki, hogy az épület mellé
létesített trafó mûködése zavaró lesz rájuk
nézve. Az ülésen jelen volt többek között Vörös László, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. szombathelyi régióvezetôje, aki a
lakók megnyugtatására elmondta, hogy az
új transzformátor-állomás felállítása nagyon
szigorú szabályokhoz és engedélyekhez kötött, ezeknek eleget téve helyezték el az
adott helyre. Az állomás nemcsak az új városháza, hanem a környék biztonságos
áramellátását is szolgálja majd. Ez egy teljesen biztonságos rendszer, amelynek nincs
káros sugárzása és zajfertôzés szempontjából is megfelelô. A képviselô-testületi ülésen
hagyták jóvá a költségvetésbôl a civil szervezeteknek szánt kétmillió-négyszáznyolcvanezer forintos elosztását is. A pénzelosztás a következôképpen alakult: • Alsósági Tig-

risek Sport Szabadidô Egyesület 40.000 Ft •
Új Barátok Alkoholizmus Elleni Egyesület
30.000 Ft • Celldömölki Eötvös Lóránd Általános Iskola Diák Sportegyesület 100.000 Ft
• Soltis Lajos Színház Mûvelôdési Egyesület
300.000 Ft • Celldömölki Családokért Alapítvány 40.000 Ft • Mozgássérültek Vas Megyei
Egyesülete 100.000 Ft • Mûvészetoktatásért
Alapítvány 100.000 Ft • Kemenesaljai Baráti Kör Egyesület 100.000 Ft • Magyar Éremgyûjtôk Egyesülete celldömölki csoportja
80.000 Ft • Dukai Takách Judit Játékszín Alapítvány 50.000 Ft • Rocky-Dilly Akrobatikus
Rock And Roll Club 100.000 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 80.000 Ft • Az életért, a Holnapért Kemenesaljai Rákellenes Egyesület- a Magyar
Rákellenes Liga Helyi Szervezete 50.000 Ft
• Kemenesaljai Kistérségi Egészséges Életmód
Alapítvány 60.000 Ft • 2000 Celldömölk Utánpótlás Futball Club Közhasznú egyesület

100.000 Ft • Magyar Vöröskereszt Celldömölki Szervezete 50.000 Ft • Gáyer Gyula Általános Diáksportkör Tevékenységének Elôsegítéséért Alapítvány 100.000 Ft • Tücsök Bábcsoport Munkáját Segítô Alapítvány 100.000
Ft • Alsósági Evangélikus Fiatalokért Alapítvány 40.000 Ft • Kemenesaljai Szív- Érrendszeri és Cukorbetegekért Alapítvány 30.000
Ft • Benedek Sí Klub 100.000 Ft • Önkéntes
Tûzoltó Egyesület Celldömölk 500.000 Ft.
Jóváhagyta a testület a Vulkán fürdô belépôinek 2010. június 1-jétôl a strandszezonra megállapított díjszabását, mely a következôképpen alakul:
Felnôtt
Gyerek
Nyugdíjas

ÁR

HELYI ÁR

1.250
650
900

1.100
550
750

családi kedvezmény:
Felnôtt
1000
Gyerek
550
Nyugdíjas
800

850
450
650
»LA

IV. Kisebbségi napok Celldömölkön
Nagy volt az érdeklôdés a Celldömölk
Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata által az idén negyedik alkalommal megtartott kisebbségi napok rendezvényein,
melynek fô támogatója Celldömölk Város
Önkormányzata volt. A programok május
hetedikén este fél nyolckor kezdôdtek
egy fergeteges Jolly és a Románcok koncerttel. Ezután Villi és Pityu húzták a talpalávalót hajnalig.
Másnap a fôzôverseny résztvevôi négytagú cigányzenekar kíséretében készíthették
el bográcsban zsûrizésre váró finomságaikat. E mellett a kisebbségi önkormányzat,
mint minden évben, ezúttal is mesterszakácsok által készíttetett gulyással kedveskedett a programokra kilátogató vendégeknek. Délután szépségverseny volt, majd jánosházi és devecseri táncosok által vezetett táncház várta a fiatalabb korosztályt.
Délután öt óra körül megérkezett a kisebbségi napok sztárvendége, Stefano, aki
hangulatos koncertet adva tette még emlékezetesebbé a napot. A koraesti órákban
megérkezô felhôszakadás sem tántorította el a közönséget a további jó hangulatú együttléttôl. Fehér László, Celldömölk Város polgármestere is köszöntötte
a kisebbségi napokon részt vevôket. Beszédében kiemelte a békés egymás mellett
élés fontosságát, a cigány kultúra megôrzésének és ápolásának jelentôségét. A pol4

gármester megköszönte Bakonyi László elnöknek a négyéves munkáját és a további mûködéshez sok sikert kívánt.
A programsorozat a Rupa Duó zenéjére
megtartott bállal ért véget. A IV. Kisebbségi napokat megtisztelte jelenlétével Kovács
Ferenc országgyûlési képviselô, a Megyei
Közgyûlés elnöke is. A rendezvényre kilátogattak Söptei Józsefné alpolgármester,
Hetényi László képviselô és Farkas Gábor,
a Polgármesteri Hivatal titkárságvezetôje. Pálné Horváth Mária képviselô asszony, valamint
Mayer Noémi a kistérségi munkaszervezet vezetôje tevékenyen is részt vettek a rendezvények lebonyolításában. Celldömölk Város Cigány Kisebbségi
Önkormányzata köszönetét fejezi ki a támogatóknak: a Kistérségi Munkaszervezetnek, a a
kemenesmagasi Fehér Pecsenye Kft.-nek, a Mávépcell Kft.nek, Német Rolandnak, az OTP
Bank Nyrt. helyi fiókvezetôjének, a Vasvirág Hotelnek, Raska
Zsolt vállalkozónak a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtárnak, az Apáczai Könyvkiadónak, az Euro-Siló Kft.-nek,
a Ferrosüt Kft.-nek, a Holstein
Sörözônek, Banyó Csaba vállal-

kozónak, Czeglédi József vállalkozónak,
Balog Zsolt vállalkozónak, a Boros-Teamnek,
Rozmán Ferencné vállalkozónak, Molnár Tamás vállalkozónak, a Marics Virágkereskedésnek, a Bobas Sper.-nek, a merseváti
Wölfer Bau Kft.-nek, Dömötör Zoltán vállalkozónak, Forró Sándor vállalkozónak, Kovács
Frigyes vállalkozónak valamint a Bagoly
Ételbárnak.
»MIRA
pálné horváth mária és bakonyi lászló díjat ad át
a fôzôverseny egyik résztvevôjének
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Dinamikusabb szolgáltatások
a városi könyvtárban
A tavalyi évben pályáztak a Vas megyei közkönyvtárak a közkönyvtári tudásvagyon
megosztását támogató infrastrukturális fejlesztésre, köztük a celldömölki Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ és Könyvtár könyvtára is.
A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtár és konzorciumi partnerei 8 millió forint önrész nélküli vissza nem térítendô támogatást nyertek, melybôl könyvtárunk közel ötmillió forintot kapott. Az eredményes pályázatot mutatták be a konzorciumi partnerek
2010. április 23-án, a városi közkönyvtárban.
A rendezvényen Fehér László polgármester
hangsúlyozta: a város vezetése büszke rá,
hogy 57 éve mûködik közkönyvtár Celldömölkön. A kezdeti nehézségek után 1972. egy
újabb mérföldkövet jelentett a könyvtár életében, hiszen ekkor költözhetett az ôt megilletô helyre, a mûvelôdési központ épületébe.
Újabb mérföldkô volt a 2008-as esztendô, hiszen ekkor újították fel az egész épületet, és
a 21. századi igényeknek megfelelô könyvtárat sikerült kialakítani. Ez a pályázat is a fejlesztés része, hiszen segítségével esélyegyenlôséget teremt a kistérségben, valamint
a fogyatékossággal élôk számára is.
Kovács Ferenc, Vas Megye Közgyûlésének elnöke is örömét fejezte ki a nyertes pályázat
iránt, és fontosnak tartotta, hogy ezt épp a magyar nyelv, a magyar könyv napján ismertetik.

Elmondta, hogy az emberiség történetében milyen nagy szerepe van a digitalizálásnak, a nagy
világrendszerekhez való csatlakozásnak, de reményét fejezte ki, hogy a papíralapú könyvet
még sokáig fogják használni, és hogy a könyvtárak még sokáig mûködni fognak.
Ezután Pálné Horváth Mária, az intézmény igazgatója szólt a jelenlévôkhöz. Szerinte az intézmény 21. századi története egyenlô a sikeres
pályázatok megvalósításának idejével. Hangsúlyozta, a jó szakemberek folyamatosan képesek megújulni. Elmondta azt is, hogy 2005
óta a könyvtár és a mûvelôdési központ egy
intézményként mûködik, de a két szakma autonómiáját megtartották, ez a siker záloga.
Németh Tibor könyvtárvezetô szándéka,
hogy a megnyert összegbôl 10 darab számítógépet szerezzenek be, amelyek használata vezeték nélküli internet-hozzáférést tesz lehetôvé, és – hogy a fogyatékossággal élôk esélyeit is javítsák – egy speciális képernyôolvasó illetve -nagyító szoftvert szeretnének
vásárolni. Szó esett egy másik nyertes pályázatról is, melynek segítségével szintén megkönnyítik a könyvtárhasználatot: ezáltal
ugyanis lehetôvé válik a virtuális nyitva tartás. Ez azt jelenti, hogy pl. egy dokumentum
hosszabbításáért nem kell személyesen bemenni a könyvtárba, azt otthonról skype-on
vagy e-mailben is megteheti a használó.
»LOSONCZ ANDREA

A közbiztonság volt a téma
Az Együtt Celldömölk Városért Egyesület
legutóbbi fórumán, május 4-én Kovács József
rendôr alezredes, Celldömölk Város rendôrkapitánya volt a vendég. A téma a város és a város környékének közbiztonsága volt. Kovács József elmondta, hogy tavaly 7,8%-kal csökkent
az ismertté vált bûncselekmények száma, a testi sértések száma is kevesebb lett, de Celldömölkön kívül emelkedett, emberölés nem
volt. Az élet elleni elkövetések számát tekintve Celldömölk jól áll. Tavaly a vagyon elleni bûncselekménybôl is kevesebb volt. A betöréses
lopások számát nem sikerült csökkenteni – pedig mindig célul tûzik ki. Tavaly Celldömölk volt
leginkább érintett ez utóbbiakat illetôen. Múlt
évben a rendôrség meghirdette a Közbiztonsági háló elnevezésû programot, melynek keretében Jánosházát veszélyeztetett településnek nyilvánították. Ennek lényege, hogy egy
közbiztonsági háló keretében fokozott ellenôrzés alá vonták Jánosházát – a szombathelyi rendôrséggel karöltve. Ott jelentôsen csökkent a bûncselekmények száma, de mivel erôiket oda koncentrálták, Celldömölkön megnôtt a betöréses

lopások száma. Most fokozott ellenôrzés folyik
a városban és környékén illetve Jánosházán és
környékén. Ez azt jelenti – mint ahogy már korábban hírt is adtunk róla –, hogy hetente háromszor különbözô idôpontokban több rendôr
ellenôrzi ezeket a településeket. Kovács József
elmondta azt is, hogy a rendôrség számára fontos a lakók szubjektív biztonságérzete. Ha ez és
a statisztikailag kimutatott csökkenés nincs összhangban, akkor ez valami gondot jelez.
– Fontos számunkra a média – ez nagyban befolyásolja a szubjektív biztonságérzetet. Minden
évben célunk a szubjektív biztonságérzet javítása – hiszen ezzel tudjuk mérni, mennyire vannak megelégedve a munkánkkal – összegezte
a rendôrkapitány. Kérdések, vélemények hangzottak el továbbá a városlakók részérôl: egyik
résztvevô kevesellte az éjszakai járôrözést,
egyébként elégedettségüket fejezték ki az
igazoltatást tekintve, udvariasak a rendôrök. A fórum vége felé szó esett a tervekrôl, az új térfigyelô rendszer jelentôségérôl is, mely nagyban
megkönnyítené a rendôrség munkáját.

MEGTISZTULT AZ ALSÓSÁGI
TEMPLOM KÖRNYÉKE
Május 8-án megtisztították az alsósági
evangélikus templom környékét, a gyülekezeti ház és a lelkészlak udvarát, valamint az I. világháborús emlékparkot az
Alsósági Életfa Egyesület, az alsósági
evangélikus gyülekezet, az Együtt Celldömölk Városért Egyesület, valamint a Vasi
Tallér Egyesület tagjai. A 42 hôsi halott
emlékét ôrzô park kiszáradt fáit is pótolták a lelkes önkéntesek.

KIÁLLÍTÁS
SZOMBATHELYEN
Május 5-én rendezett kiállítást a
Mozgássérültek Vas Megyei Egyesülete a megyeszékhelyen, a Mûvelôdési és Sportházban, melyen kézimunkáikkal részt vettek a celldömölki csoport tagjai is. Megnyitó beszédében dr. Dalos János, az egyesület
megyei elnöke hangsúlyozta: értékesek ezek az alkotások, mert az alkotók céltudatosságát, kitartását
tükrözik. Azt, hogy elfogadták ugyan
állapotukat, amibe az élet kényszerítette ôket, de nem akarnak magányosak lenni. Céljuk, hogy kitörjenek
a magányból, és megmutassák a
többségi társadalomnak: ôk is értékesek, tudnak teremteni, értékeket
létrehozni. Képünk a celldömölki csoport kézimunkáiról és jelenlévô tagjairól készült.

»LA
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Igények és lehetôségek
Tizenhét éve, amikor Celldömölkre költöztünk, úgy mutatták be a várost, hogy itt nincsenek távolságok. Azóta elég jól megismertük, és noha nem teljesen értek egyet
ezzel az állásponttal, hiszen a város egész
közigazgatási területét tekintve azért csak
el kell ismerni, hogy bizony kellemesen elfárad, aki Dömölkrôl Alsóságra, netán
Izsákfára szeretne gyalogolni, de annyiban
valóban igaza van annak, aki a nem nagy
távolságokra hivatkozik, hogy a városban
lakók a város szélérôl a központot bárhonnan – gyalog – tíz-tizenöt percen belül megközelíthetik. A továbbiakban egy, az év elején vihart kevert ügyrôl, a 2. számú háziorvosi rendelô áthelyezésérôl lesz a továbbiakban szó.
Hogy az elején kezdjük: Celldömölk Város Önkormányzata régóta szeretné az egészségügyi szolgáltatásokat egy épületkomplexumon belül elhelyezni. Erre tett is lépéseket.
Az elaprózottságot enyhítendô vállalta fel néhány éve, hogy a Temesvár utcai mentôállomás felújítása helyett a kórház területén
alakítsanak ki egy korszerû, a 21. századi elvárásoknak megfelelô épületet, amely magában foglalja az ügyeleti rendelést is. A 2.
számú háziorvosi rendelô akkori bérlôjének
kérésére alakultak úgy a dolgok, hogy – ideiglenes ÁNTSZ-engedéllyel ugyan, de – a háziorvosi rendelést is ugyanott tudták megoldani a Hunyadi utcai rendelés helyett. Az érintetteket kérdeztük, valójában mi a probléma lényege.
Fehér László polgármester: – Néhány éve adódott egy lehetôség – az önkormányzat az Országos Mentôszolgálattal karöltve úgy döntött, hogy a Temesvár utcai mentôállomás
felújítása helyett inkább újat épít a kórház területén. A Regionális Fejlesztési Tanács által
kiírt pályázaton is nyertünk, és a Miniszterelnöki Hivatal is támogatta ezt az elképzelést.
Összefogással és áldozatvállalással sikerült ezt
a mintegy 100 millió forintos épületet
megépíteni. Örültünk, hogy az ügyeleti rendelô is végre méltó helyet kap, és hogy a kórház és a mentôállomás szomszédságában helyezkedik el. Az orvosi ügyeleten egyszerre
csak néhány beteg tartózkodik, egy idôben
5-10 betegnél több nincs jelen. Az ÁNTSZ
ideiglenes engedélyt adott a korábbi bérlônek, hogy használhassa háziorvosi rendelôként is. Ez jelenleg – mivel az ügyelet és a 2.
számú háziorvosi körzet két különbözô személy tulajdonába került – nem jelent jó
megoldást. Az ügyelet szervezési jogát
ugyanis dr. Kovács Zoltán, a 2. számú háziorvosi körzetet dr. Borovszky Tamás vásárolta meg. Képviselô-testületi ülésen tárgyaltuk
6

a mentôállomás épületében található ügyeleti rendelô

az ügyet. Az önkormányzat, mint tulajdonos,
és az érintett orvosok sem szeretnék, ha közös felelôsséget kellene vállalniuk a mentôállomás épületében található rendelôért.
Az önkormányzat terve az volt, hogy pályázik a kórház rekonstrukciójának folytatására. Azt terveztük, ha sikerrel pályázunk, a Hunyadi utca felôli részen kialakítunk egy háziorvosi rendelôt is. Sajnos, a pályázatot nem
tudtuk benyújtani, hiszen a nagyobb, súlyponti kórházakat támogatták. Reméljük, a jövôben kedvezôbb pályázati lehetôségek
adódnak erre.
A Hunyadi utcai rendelôt is megvizsgáltuk:
a kor színvonalának nem felel meg, hiszen
ott is kevés a hely. Arra az egyezségre jutottunk, hogy hosszabb távon a rendelôintézet
földszintjén fogjuk elhelyezni a 2. számú háziorvosi rendelôt. Egyelôre átmeneti helyzetrôl beszélhetünk, hiszen ide tartozik, hogy
Celldömölk Város Önkormányzata nyert egy
elég komoly, mintegy 40 millió forintos pályázatot az Ady utcai rendelôk illetve több kisebbet az azt körülvevô utak, utcák, közmûvek felújítására. A gyermekorvosi rendelôk
és dr. Bérdi Gusztáv rendelôje a tervek szerint szeptemberben kezdi meg újra eredeti
helyén a rendelést. Ez azt jelenti, hogy a 2.
számú körzet betegeitôl addig türelmet és
megértést kérünk, amíg a költözés le nem
bonyolódik. Ezután egy kényelmesebb, korszerûbb rendelôbe kerülnek át a betegek, a
rendelôintézet földszintjére.
Dr. Farkas Péter kórházigazgató: – Amikor ez
a kérdés felmerült a lakosság körében és
megkezdôdött az aláírásgyûjtés, Végh Szilárd
képviselô és Dankovics József kerestek meg
azzal a kéréssel, hogy a kórház területén jelenleg tudnék-e helyet biztosítani: gondolatban körüljártuk a rendelkezésre álló lehetô-

ségeket. Sajnálattal állapítottuk meg, hogy
jelenleg itt, a kórház központi telephelyén
nem tudunk újabb rendelôt kialakítani. Az átszervezés kapcsán, ami az Ady utcai rendelô-felújítások miatt vált szükségessé, az önkormányzat úgy döntött, hogy ideiglenesen
a rendelôintézetben helyezi el a két gyermekorvosi rendelôt, és Borovszky doktor körzeti rendelôje is ott kapott helyet, egyelôre
az I. emeleten. A korábban a mentôállomás
területén kialakított, ügyeleti rendelôként
mûködô váróterem – ami háziorvosi rendelôként korábban is csak ideiglenes engedélyt
kapott az ÁNTSZ-tôl – nem alkalmas nagy
mennyiségû betegszám ellátására, hiszen fôként járványos idôszakban - felülfertôznék
egymást.
Dr. Borovszky Tamás: – A mentôállomáson
kialakított váró és rendelô eredetileg is csak
ideiglenes engedélyt kapott a háziorvosi
rendelô funkcióját betöltô mûködésre, hiszen
egyrészt a váró kicsi, másrészt a rendelô is
csak egy helyiséggel rendelkezik, tehát nincsenek kialakítva a háziorvos munkáját segítô feltételek. Nehézségbe ütközne továbbá,
hogy az ügyeletet és a háziorvosi rendelést
több személy használná, ami szintén lehetetlenné tenné a munkát mindkét fél számára.
Gondoljunk csak bele, hogy a háziorvosi rendelés jelenleg – gondolva a munkába járókra is – délután is fogadja a pácienseket, és
gyakran elôfordul, hogy rendelési idôn túl (jóval négy óra után) is vannak még betegek.
Ha egy helyiséget használnánk az ügyelettel, nem tudnánk dolgozni. Egyébként amennyiben a beteg nem tud bejönni a rendelésre, valamennyi indokolt esetben természetesen kimegyünk hozzá. Ez így volt eddig
is, ezután sem változik. A jelenlegi rendelô
állapota sem kielégítô, hiszen közös várót
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használunk a sebészettel, valamint a rendelô helyiség is igen kicsiny, de mivel erre is
ideiglenes engedélyt kaptunk az ÁNTSZ-tôl,
bízom benne, hogy az Ady utcai rendelôk
felújítása után, a gyermekorvosi rendelôk elköltözésével megkapjuk a földszinti rendelôk egyikét, és tágasabb, méltóbb körülmények között tudjuk fogadni a betegeket.
Dr. Kovács Zoltán: A 2. sz. háziorvosi körzet
lakosai beadvánnyal fordultak Celldömölk
Önkormányzatának Képviselô-testületéhez, amelyet 240 beteg írt alá, és amelyben nehezményezték a 2. sz. háziorvosi körzet rendelôjének áthelyezését a rendelôintézet épületébe. A Vörösmarty utcai épület
a központi orvosi ügyelet rendelôjének
lett megtervezve és felépítve, minek folytán nem felel meg a háziorvosi rendelôkre megszabott követelményeknek (kicsi a
rendelô és a váróhelyiség térfogata, nincs
orvos-beteg találkozást elôsegítô helyiség, nincs kialakítva vetkôzô és még sorolhatnám a hiányosságokat), amelyek miatt
az ÁNTSZ nem adott volna mûködési engedélyt a Vörösmarty utcai rendelô közös (háziorvosi és ügyeleti) használatára. A külön rendelô használatáról még a tárgyalások legelején (2009 decemberében) megegyeztünk
Borovszky doktorral (egyeztetve érveinket az
önkormányzattal is), tekintettel arra, hogy az
ügyelet vége reggelente és a háziorvosi ren-

» KÖZÉLET

delés kezdete a mûszerpark és a számítógéppark átállítása miatt bonyodalmakba ütközne (ugyanez a helyzet állna fenn a délutáni háziorvosi rendelés idején is), és az
emiatt megnyúlt várakozási idô nem tetszene a betegeknek. Másodlagos, de nem utolsó szempont volt a közös rendelô mûködési költségei megosztásának a kérdése. A
gyógyszertárak, valamint a még a rendelôintézetben mûködô szakrendelések közelsége jelenleg is és a jövôben is a betegek
érdekeit fogja szolgálni. Véleményem szerint a közeljövôben kialakítandó rendelô- és
váróhelyiség meg fog felelni a 21. század
háziorvosi rendelôjére szabott követelményeknek, valamint ki fogja elégíteni a 2. sz.
háziorvosi körzet összes betegének az igényeit és elvárásait. Addig is elnézést kérünk
a kellemetlenségekért!
Dankovics József: – Negyven éve lakunk itt,
a Vörösmarty utcában. Korábban a körzeti orvosi rendelônk a Hunyadi utcában volt. Amikor az önkormányzat elkezdte építeni a
mentôállomás épületét, eladták a Hunyadi úti
rendelôt, én kértem, hogy ha itt a kórház területén alakítják ki a mentôállomást, építsenek egy háziorvosi rendelôt is. Mindig is a köz
érdekében próbáltam szót emelni, elég sok
a környéken élô idôs ember. Az volt a javaslatom, hogy az eladott rendelô épületébôl befolyt összegbôl építsenek egy újat. Amikor a

Pánykó doktornô ide került, az ügyeleti rendelôben ellátta a háziorvosi körzetét is. Január
közepén hallottam, hogy megszûnik itt a háziorvosi rendelés. Ekkor kezdeményeztem az
aláírásgyûjtést. 240-en írták alá. A rendelôintézetben áldatlan állapotok uralkodnak,
hiszen ugyanabban a váróteremben várakoznak a 2. számú háziorvosi körzet és a sebészet betegei. Ha már egyszer az önkormányzat visszabérli az átépítések miatt a Hunyadi utcai rendelôt, miért nem a Borovszky doktor kapta meg, hiszen a körzete itt van. A Bérdi
doktor pedig arra a néhány hónapra rendelhetett volna a rendelôintézetben is. Úgy vélem, hogy az orvosi körzetünknek itt, a kórház közelében kellene lennie. Nekünk az nem
jelent megoldást, hogy a körzetünket a rendelôintézetben a földszintre helyezik, hiszen
a rendelôintézet épülete nem a mi körzetünk,
messzire kell gyalogolni.
A 2. számú körzet betegei tehát ragaszkodnak álláspontjukhoz, hogy az önkormányzat helyben, a kórház környékén oldja meg
a rendeô elhelyezését. Az önkormányzat erre nem lát reális esélyt, hiszen a 2007-ben
épült ügyeleti rendelô nem felel meg a háziorvosi rendelôk 21. század diktálta követelményeknek, az elôzô bérlô is – aki egy személyben látta el a háziorvosi és ügyeleti rendelést – csak ideiglenes ÁNTSZ-engedéllyel
rendelkezett.
»LOSONCZ ANDREA
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Városi majális a munka ünnepén
A Celldömölki Zenei Napok elsô napján színes kavalkád fogadta a helyi lakosokat és a
városba látogatókat a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár elôtti téren.
A munka ünnepe alkalmából május elsején
a Városi Általános Iskola diákjai, valamint a
mûvelôdési központ mûvészeti csoportjai adtak szórakoztató mûsort a nagyérdemûnek. A délután három órakor kezdôdô programsorozatot a Leslie Night együttes nyitotta meg, akik ismert country dallamokkal hangolták a közönséget a nap további részére.
A magyar country zenekar ízelítôje után a Városi Általános Iskola diákjai léptek a színpadra, akik szórakoztató, zenés-táncos mûsorszámokkal színesítették május elsô napját.
A városi majális rendezvény keretében Fehér László polgármester köszöntötte az
egybegyûlteket, aki az ünnep kettôs termé-

szetét méltatta, mivel május elseje nemcsak
a munkavállalók ünnepe, hanem egyben a
tavasz köszöntésének is elsô napja. A kulturális program során az általános iskola diákjai mellett a KMKK mûvészeti csoportjai is
gondoskodtak a jókedvrôl és a szórakoztatásról. A mazsorett csoport mellett a Keme-

A szerelem a költészetben
Ismét irodalmi kalandozásra csábította közönségét Fürj György versmondó. Április 28-i
elôadása a „Válogatás a magyar szerelmi líra gyöngyszemeibôl” címet viselte.
Pálné Horváth Mária a mûvelôdési központ
igazgatójának köszöntôje után Némethné Ôri
Irma nyugalmazott pedagógus mondott
ráhangoló elôszót Fürj György elôadása elé,
aki a XX. századi magyar irodalom három
kiemelkedô alakja: Babits Mihály, Kosztolányi Dezsô és Pilinszky János szerelmi költészetébe avatta be hallgatóságát. A költôk
sorában elsôként annak a Babits Mihálynak
a poézisét taglalta Fürj György, aki elôtt a
szerelem kérdése megoldhatatlan problémaként állt, és értelmét sosem tudta meg-

válaszolni. Némethné Ôri Irma és Fürj
György tolmácsolásában a költô egy-egy antik és bibliai világhoz kapcsolódó verse is elhangzott, majd a szerelem kérdéséhez álmodozó, gyermeki lélekkel álló Kosztolányi
Dezsô került az elôadás középpontjába.
A már modern kori költôk sorába tartozó
Pilinszky János verseiben a valódi és nem
valódi szeretet problémáját boncolgatta, és
képtelen volt megnyugodni a szeretet érzésében. A közönség soraiban ülôknek a versek közös értelmezésére, együtt gondolkodásra is lehetôségük nyílt, így váltak még
emberközelibbé Babits, Kosztolányi, és
Pilinszky költeményei.
»REINER ANITA

nesalja Néptánccsoport tagjai is színpadra
léptek, akik látványos táncbemutatóval kötötték le a nézôk figyelmét. A táncos produkciókat az Energy Dabaston Sporttánc Egyesület tagjai zárták, akik a modern tánc világában otthonosan mozogva, show-tánc formációkkal léptek színpadra. A délután
folyamán a Rock And Dili Show a magyar rock
and roll és twist korszakába vezette vissza
a szépszámú nézôközönséget, akik igazi zenei csemegét hallhattak a fellépôk jóvoltából. Az est hátralévô részében a Griff együttes gondoskodott a kikapcsolódásról. A rendezvény ideje alatt a zenei kavalkád mellett
mini vidámpark: tandem és ugrálóvár várta
a gyerekeket. A Celldömölki Zenei Napok rendezvénye vasárnap Anyáknapi operettgálával
várta a KMKK-ba látogatókat.
»VAJDA ZSUZSA

Operettest Izsákfán
Gosztola Dorina és Turi Gábor énekesek
tavaly ôsszel Celldömölkön már nagy sikerrel mutatták be az Operett az egész világ címû zenés összeállításukat. Április végén a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
és Könyvtár szervezésében az izsákfai városrész lakói is megismerkedhettek dalaikkal. A duó mûsorának elsô része népszerû
musical-slágereket tartalmazott, melyek
közt az Evita, a Rómeó és Júlia, a Hegedûs
a háztetôn címû musicalek ismert betétdalai csendültek fel. A program második része az operettek világának pörgôsebb melódiáit idézte, így a Csárdáskirálynô, a Marica grófnô slágerein kívül több népszerû
operett betétdal is elhangzott.
»RA

Bárdos Fesztivál a hagyományok jegyében
Csaknem két évtizedes múltra tekint vissza
Celldömölkön a minden év április végén
megrendezett Bárdos Fesztivál. A hagyományokhoz híven az idei évben is két helyszínen adtak mûsort a résztvevô kórusok.
Április 25-én délelôtt a katolikus templomban csendült fel Bárdos Lajos Missa Terciája,
majd délután az Apáczai Kiadó dísztermében
mutatkoztak be a fesztivál résztvevôi. A rendezvény kezdetén Fehér László polgármester, valamint Süle Ferenc karnagy köszöntötte a szereplôket és vendégeket, majd a házigazda Liszt Ferenc Vegyeskar szereplésével kezdetét vette a mûsor. A madrigálokat,
zongora- és vegyeskari mûveket elôadó
csoport után a pápai Erkel Ferenc Ének-Ze8

nei Általános Iskola tanulóinak szüleibôl
alakult Éneklô Szülôk Kara foglalta el a porondot, akik elsôsorban a hazáról, hazaszeretetrôl szóló dalokat énekeltek. Idén elsô alkalommal külföldi résztvevôje is volt a Bárdos fesztiválnak. A németországi Furth városából érkezett csaknem negyvenfôs
együttest három kórus: a katolikus gimnázium énekkara, az evangélikus egyházi zenekar, és egy kamarakórus alkotta. A messze
földrôl érkezett vendégek Carl Orff Carmina
Burana-jának egyes részeit elevenítették
meg, majd a rendezvény a névadó Bárdos
Lajos Tábortûznél címû dalának közös éneklésével ért véget.
»R. ANITA

a helyi liszt ferenc vegyeskar
madrigálokat énekelt

UK_2010_10

10/5/18

11:05 AM

Page 9

Új Kemenesalja » 2010. 05. 21.

» PROGRAMAJÁNLÓ
• Május 19. (szerda), 18.00 óra – Az
ételfüggôségtôl a boldogságvágyig –
Tóth Gábor élelmiszeripari mérnök
elôadása. Helyszín: KMKK elôadóterme.
• Május 19–20. (szerda–csütörtök) – VI.
Ezerlátó Mesefesztivál a Soltis Lajos
Színház szervezésében. Helyszín: KMKK
színházterme.
• Május 18–31. – Gyermekek a kórházért c. rajzpályázat kiállítása. Eredményhirdetés: május 21-én 18.00-kor. Helyszín: KMKK galéria.
• Május 22. (szombat), 15.00 óra – Kráterhangverseny 2010 – Fúvószenekarok találkozója a Ság hegyen. Fellépnek: Ajka város Bányász Fúvószenekara, Zalai Balatonpart Ifjúsági Fúvószenekar Vonyarcvashegy, Pihalni Orkester
Muraszombat (Szlovénia), Szigetújfalu fúvószenekara, az Ádám Jenô Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény fúvószenekara Celldömölk.
• Május 29. (szombat) – Gyereknap –
kézmûves foglalkozások, ugrálóvár,
tûzoltó programok, zenés játszóház,
lovas kocsikázás kicsiknek, nagyoknak.
A programok fürdôvendégek számára
ingyenesek. Helyszín: Vulkán Gyógyés Élményfürdô.
• Május 29–30. – Soltis Lajos Emlékkonferencia és Kiállítás a Soltis Színház
szervezésében.
• Május 30-án délelôtt gyermeknapi
programmal várja tagjait és az
általános iskolák 1–4. osztályos tanulóit
a Celldömölki Vulkán Vízisport
Egyesület a Vulkán fürdôn.
• Május 31. (hétfô) – 18.00 óra Helikon
2010 – a Keszthelyi Középiskolások Helikon Fesztiválján résztvevô diákok
mûsora. Helyszín: KMKK színházterme.

FELHÍVÁS
A Soltis Lajos Színház felvételt hirdet
színi stúdiója újonnan induló osztályába elsôsorban a 14–20 éves korosztály számára. A felvételit június 2-án
14 órától tartják a kamaraszínházban,
ahova szeretettel várnak minden színjátszás, a színház világa iránt érdeklôdô ifjút. A jelentkezôk a helyszínen
kapnak rátermettségüket, készségüket felmérô feladatokat, így elôzetes
felkészülés nem szükségeltetik.

» MÛVELÔDÉS

A Soltis Színház hatalmas sikere
A Soltis Lajos Színház csapata a közelmúltban hatványozott sikerrel szerepelt a Vasváron kilencedik alkalommal megrendezett
Színjátszó Fesztiválon. A társulat a Deák Varga Rita rendezte Álomevôk címû elôadással több mint húsz együttes között aratott
le több babért is. A legjobb együttesnek járó különdíj, és a legjobb elôadásnak járó
vándordíj mellett a Magyar Szín- Játékos
Szövetség országos aranyminôsítését is kiérdemelték. Mindezeken túl nem elhanyagolható az sem, hogy a Végzetes szerelem játéka mellett ezen elôadásukkal is meghívást kaptak a kazincbarcikai nemzetközi
színjátszó fesztiválra, ahol így a hét magyar
elôadásból kettô soltisos bemutató lesz.

Május 29-én és 30-án elsô alkalommal rendez névadója emlékének felidézésére és
megôrzésére kiállítással egybekötött emlékkonferenciát a színház társulata, melyre Soltis Lajos vajdasági és magyarországi mûködését ismerô avatott elôadókat,
volt kollégákat, tanítványokat, rajongókat
várnak. A konferencián várható többek között Nánay István, Solténszky Tibor, Jordán
Tamás, Szôke Zoltán, Kovács Frigyes és
Soltis Lehel elôadása, valamint film és
könyvbemutató is. A kiállítás anyaga a kiváló színész-rendezô, színészpedagógus
hátrahagyott relikviáiból, róla szóló újságcikkekbôl, kritikákból áll.
»REINER ANITA

Operett anyák napján
A Pesti Magyar Operettszínpad mûvészei
Anyáknapi operettgálára várták az érdeklôdôket május elsô vasárnapján a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár
színháztermébe. Kétrészes mûsorukban
a kis- és nagyoperettek világát idézték
meg, valamint jól ismert örökzöld slágerekkel szórakoztatták közönségüket. A zenés programnak sztárvendége is volt, a
rangos operaszerepeirôl és az operettek
bonvivánjaként ismert Jankovits József
személyében, aki az ország egyetlen

Liszt Ferenc-díjasa az operett szakmában.
Elôadásában Huszka Jenô, Kálmán Imre és
Lehár Ferenc mûvészetébôl adott ízelítôt
népszerû slágerek elôadásával. A dallamos összeállításban aztán még a Fekete Péter, a Csárdáskirálynô, a Marica
grófnô, a Cirkuszhercegnô, a Cigányszerelem, a Mágnás Miska, a Bob herceg címû operettek fülbemászó melódiái elevenedtek meg az operettszínpad mûvészeinek elôadásában.
»REINER ANITA

NYÁRI TÁBOROK 2010 A KEMENESALJAI MÛVELÔDÉSI
KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR szervezésében
• június 14–18. – LOVASTÁBOR kezdôknek – részvételi díj: 15.000 Ft,
jelentkezés a 95/779-302 telefonon Tóth Andrea, Szalóky Attila szervezôknél.
• június 21–26. – OLVASÓTÁBOR – részvételi díj: 8.000 Ft,
jelentkezés a 95/779-453 telefonon Emih-Virág Eszter szervezônél.
• június 21–26. – LOVASTÁBOR haladóknak – részvételi díj: 15.000 Ft,
jelentkezés a 95/779-302 telefonon Tóth Andrea, Szalóky Attila szervezôknél.
• június 28–július 2. – TARISZNYÁS TÁBOR – részvételi díj: 8.000 Ft, jelentkezés
a 95/779-302 telefonon Lónainé Kondics Zsuzsanna és Benke Csaba szervezôknél.
• július 2–6. – LOVASTÁBOR kezdôknek – részvételi díj: 15.000 Ft, jelentkezés:
a 95/779-302 telefonon Tóth Andrea, Szalóky Attila szervezôknél.
• július 21–26. – MAGTÁR KÉPZÔMÛVÉSZ TÁBOR – Helyszín: Nemeskocs,
vezeti: Illés Erika. Részvételi díj: 20.000 Ft, jelentkezés: a 95/779-302 telefonon
Lónainé Kondics Zsuzsanna szervezônél.
• augusztus 9–13. – TARISZNYÁS TÁBOR – részvételi díj: 8.000 Ft, jelentkezés
Lónainé Kondics Zsuzsanna szervezônél
• augusztus 9–13. – MAKETTEZÔ TÁBOR – részvételi díj: 8.000 Ft,
jelentkezés Tóth Andrea szervezônél.
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„Érdemes volt dolgozni, küzdeni…”
Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért
Egészségügyi Tagozatának díját vehette át
dr. Kovács Antal, a Kemenesaljai Egyesített
Kórház szülészet-nôgyógyászati részlegének vezetô fôorvosa. Beszélgetésünk elején
szakmai életpályájáról kérdeztük, visszatértünk a kezdetekhez:
– 1951-ben Köröskisjenôn születtem. Egyetemi tanulmányaimat Marosvásárhelyen végeztem az Orvostudományi Egyetem általános
karán. 1976-ban fejeztem be egyetemi kurzusaimat, majd négy évig körzeti orvosként dolgoztam. 1980-tól Kolozsváron, Marosvásárhelyen, illetve Szászrégen városában dolgoztam
szülészként. 1986-tól 1990-ig Marosrudason,
a szülészeti osztály osztályvezetô fôorvosa voltam. 1990-ben azonban, a marosvásárhelyi események miatt családom biztonsága érdekében
Magyarországra települtünk. Azóta dolgozom
Celldömölkön a kórház szülészeti osztályán,
1993-tól pedig osztályvezetô fôorvosként végzem munkámat a városban. Feleségem nyugalmazott fogászati asszisztens, két gyermek
édesapja és két unoka nagypapája vagyok.
– Úgy gondolom, a szülészet-nôgyógyászat
területén dolgozni komoly elhivatottságot jelent. Mit jelent az Ön számára szakmai elhivatottsága?

– Munkám nem csak munka, hanem hivatásom is. Úgy gondolom, sikeres tevékenységet
hivatástudat nélkül nem lehet elérni. Életem
nagyobb részét a kórházban töltöm, sokszor
ez a családi élet rovására is írható. Ez azt jelenti, hogy több idôt töltök a kórházban, mint
otthon, amelynek tolerálására megfelelô családi háttérre van szükség. Szerencsére feleségem elfogadta a szakmámmal járó nehézségeket, támogatott és partnerem volt ebben az
évek alatt. Szakmai téren pozitívum, hogy szülészként sok sikerélményben volt részem. A tá-

madások ellenére, a helyi szerveknek köszönhetôen jelen pillanatban is aktív, jól mûködô
szülészet van Celldömölkön. Ezt bizonyítja az
a tény, hogy a tavalyi évben a legtöbb születési számot értük el az elmúlt 25-30 évhez képest, ami 454 újszülöttet jelent.
– Szakmai elkötelezettsége nem is kérdéses.
Miben látja a szülészet szépségét?
– A szülészet folyamatos tevékenységet igényel a szülészek részérôl. Nem lehet mindig
kiszámítani, bármelyik pillanatban elszólíthat
a kötelesség. Annál csodálatosabb élmény nem
létezik szerintem, mint amikor az újszülött
megszületése után az anyai arcon megjelenô
boldogságot láthatom, amikor magához öleli gyermekét.
– Nyilván, ha az ember élete folyamán valamilyen elismerést kap, akkor átgondolja élete eddigi szakaszát. Mit jelképez az Ön számára szakmai kitüntetése?
– Nagyon örültem, hogy az elvégzett 20
éves munkámat megbecsülték. Mostanáig is
meg voltam gyôzôdve, és a szakma elismerése megerôsítette, hogy tevékenységem
nem volt hiába. Úgy érzem, érdemes volt dolgozni, küzdeni, és ez a személyi elismerés arra kötelez, hogy továbbra is tegyek a szülészetért, a szakmai sikerekért.
»VAJDA ZSUZSA

A gyógyítás embere: dr. Tôzsér Mária
Március 15-én Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Egészségügyi Tagozata emlékérmet vehetett át a celldömölki 1. számú körzet gyermekorvosa, dr. Tôzsér Mária is. A halk szavú,
szerény doktornôt igyekeztünk rávenni: meséljen arról, honnan jött, hogyan
lett orvos.
– 1955-ben születtem Székelyudvarhelyen. Iskoláimat Marosvásárhelyen végeztem. Úgy emlékszem vissza, hogy kilencedikes lehettem a gimnáziumban, amikor a Fekete-tenger partjára készültem
nyaralni, de egy hónappal a nyaralás elôtt
vakbélgyulladást kaptam. A szakemberek
azt mondták, nem lenne feltétlenül szükség mûtétre, de mivel hosszabb ideig
nem leszek otthon, jobb, ha megmûtenek. Ekkor találkoztam elôször igazi kórházi légkörrel, és maradandó nyomot hagyott bennem – akkor határoztam el,
hogy orvos leszek. És mivel szerettem,
szeretem a gyerekeket is, természetes
volt számomra, hogy a gyermekorvosi pályát választom. 1981-tôl dolgoztam gyermekorvosként Romániában, majd a rend10

szerváltás után itt, Magyarországon. Elôször Mórra kerültem, az ottani kórházba
osztályos orvosnak. Négy évet töltöttünk
el ott, sokat jelentett az a négy év is, sok
tapasztalatot szereztem a magyarországi viszonyokról. Kevesen voltunk, gyakran napokat ügyeltünk.
1994-ben kerültem azután Jánosházára.
Úgy érzem, a jánosháziak nagyon megszerettek: ezt abból is éreztem, hogy nehezen engedtek el. 14 évig gyógyítottam

ott, és amikor lehetôség adódott arra,
hogy Celldömölkre jöjjek, nagyon sokat
tépelôdtem, hogy mi lenne a helyes
döntés. Aztán végül is Cell mellett döntöttem, és nem bántam meg. Szerettem
Jánosházát is, de ott teljesen magamra
voltam utalva, itt, ha bármi rendkívüli
adódik, ki tudjuk segíteni egymást a
másik körzet gyermekorvosával. Ez számomra megnyugtató. Másrészt kihívást
jelentett, hogy ide jöhetek.
– A családja mit szólt a döntéséhez?
Nem szóltak bele. Azt mondták, ha érzek
magamban elég erôt, jöjjek, próbáljam
meg. A férjemmel és a fiammal élek. Szüleimet is magunkkal hoztuk, amikor átköltöztünk, de ôk már sajnos nincsenek velünk. Ezért egyre ritkábban látogatunk haza, hiszen a temetô is ide köt bennünket.
– Hogyan érintette, amikor megtudta,
hogy kitüntetést kap?
– Nagyon meglepôdtem, hiszen egyáltalán
nem számítottam rá. És kimondhatatlanul
jól esett. Úgy érzem, ezzel valóban elismerték, akik felterjesztettek, hogy elfogadnak
és értékesnek tartják a munkámat.
»LOSONCZ ANDREA
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Kinek ajánlotta fel adója 1%-át?

»kérdez: reiner anita

»fotó: losoncz andrea

Somogyi
Dezsôné

Jónak tartom, hogy rendelkezhetünk az adónk egy-egy
százalékáról, és úgy gondolom,
akár ki is bôvíthetnék ezt a kört
még plusz százalékkal, hiszen
annyi hely van, ahova szívesen
utalná az ember az adója egy
részét. Én a Magyarországi
Evangélikus Ifjúsági Szövetség és a Kemenesaljai Egyesített Kórház javára ajánlottam
fel. Az elôbbihez családi kötôdésem van, utóbbinak pedig
mindig elkel a támogatás.
Mindezek mellett az oktatásra is nagyon ráférne, elsôsorban felújítások, eszközbeszerzések terén.

Sikos
Gézáné

Borgátán lakom, és az ajkai
kórházba járok szakorvosi rendelésre és minden egyéb ügyben. Így már hosszú évek óta
mindig ennek a gyógyintézménynek ajánlom fel az adóm
egy százalékát. A másikat pedig a katolikus egyház számára. Jó ez, hogy eldönthetjük,
milyen szervezeten, vagy intézményen szeretnénk segíteni a pénzünk egy részével.
Bárcsak jutna több forint is az
egészségügyre, hiszen fontos
lenne az ellátás minôségének
javulása és a hosszú várakozási listák megszûnése, a gördülékeny mûködés.

Tamás
Gábor

Az elmúlt évekhez hasonlóan
idén is a kórháznak ajánlottam
adóm egy százalékát. Úgy gondolom, hogy a celldömölkieknek és környékbelieknek ez
nem is lehet kérdés, hiszen
mindenki tisztában van a kórház anyagi helyzetével, és azzal, hogy mekkora szükségünk
van az intézményre. A másik
egy százalékomat az egyháznak ajánlottam, ahogy eddig is
tettem. Kár, hogy csak két
százalékról lehet rendelkezni, ha többrôl lehetne, biztos
valamilyen humánus célra fordítanám, például a beteg gyerekek megsegítésére.

Gasztonyi
Csaba

Mióta a városi óvoda alapítványa létezik, azóta minden évben a Koptik úti óvoda részére utaltatom az adóm egy százalékát. A másikról idén az
„Együtt a parlagfû ellen” alapítvány számára rendelkeztem. Jó dolognak tartom, hogy
dönthetünk arról, hova kerüljön a befizetett adónk egy része. Ha nem csak két százalékról rendelkezhetnénk, hanem
a nagyobb részébe is lehetne
beleszólásunk, biztosan nemes célra fordíttatnám, és valamilyen karitatív szervezetnek, például beteg gyerekeknek ajánlanám fel.
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Sakkoztak Celldömölkön
A harmadik Ság hegy kupa – Szobi Tibor
sakk emlékversenyre került sor május
8-án, szombaton Celldömölkön. Az
sporteseménynek a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola adott otthont. Az
idén is nagy volt az érdeklôdés, hat kategóriában több mint kétszáz versenyzô ült asztalhoz. A rendezvényt megtekintette Szobi Tibor özvegye is, aki
örömmel figyelte a legfiatalabb sakko-

Esélyeshez
méltóan
Celldömölki VSE-Mávépcell-Wewalka –
Wink AC 6:1. – Celldömölk, extraliga asztalitenisz mérkôzés, vezette: Rosta,
Segyevy.
Páros: Lindner, Fazekas-Perei, Palatinusz 3:0
(9, 6, 5). Minden szett közepén szorongattak ugyan a vendégek, de a rutin döntött
(1:0). Egyéni, 1. kör: Pagonyi-Kovács 3:2 (1, 9, -8, 3, 5). Pagonyi az elsô szettet csúnyán elbukta, de utána belelendült, és hozta a kötelezôt (2:0). Fazekas-Perei 3:1 (8,
4, -5, 4). Fazekas kisebb megingással
ugyan, de könnyedén tudott nyerni (3:0).
Lindner-Palatinusz 3:0 (8, 5, 6). Lindnernek
nem okozott gondot a fiatal ellenfél legyôzése (4:0). 2. kör: Pagonyi-Perei 2:3 (7, 9,
-9, -10, -10). Hiába vezetett 2-0-ra Pagonyi,
ellenfele nagyot hajrázott (4:1). LindnerKovács 3:0 (7, 6, 11). Lindner esélyt sem
hagyott ellenfelének (5:1). FazekasPalatinusz 3:1 (8, 2, -7, 2). Fazekas itt is
vesztett egy játszmát, de gyôzelme így sem
forgott veszélyben (6:1).
NB II. – Kanizsai Sörgyár SE – CVSEMÁVÉPCELL-WEWALKA II.
Ölbei Péter 3, Máthé Gyula 1, Lukács Balázs 1, Ölbei–Máthé páros.
A cellieknek nem volt esélyük az egységesebb Kanizsa ellen.
NB III. – CVSE-MÁVÉPCELL-WEWALKA III.
– Gyôri Vertikál SE 17:1
Fehér László 4, Tarr Sándor 4, Tamás László 4, Balázs Gyula 4, Fehér–Gyömörei páros. Hat döntô játszmás mérkôzés volt, azt
mind a celliek nyerték, így a vártnál simábban gyôztek.
CVSE-MÁVÉPCELL-WEWALKA IV. – Vonyarcvashegy SE
Teket Attila 3, Csupor Máté 3, Szabó Ferenc
2, Teket–Szabó páros.
A cellieknek állt a mérkôzés, de a végén
meg kellett elégedniük az egy ponttal.
»CSUKA L.
12

zókat, akik közül kikerülhetnek majd a
jövô reménységei. Ezúttal is itt volt Mádl
Ildikó nemzetközi nagymester, aki ifjú
tanítványaival vett részt ezúttal a versenyen. Czupor Attila szervezô elmondta, hogy az eddigi legszínvonalasabb Ság
hegy kupát rendezhették meg az idei
évben, nagyon erôs mezôny jött össze.
Külön örömteli, hogy egyre több celldömölki sakkozó vesz részt az eseményen,

és egyre jobb eredménnyel állnak fel az
asztaltól.
A helyi vonatkozású legjobb eredmények:
– A „B” csoportban ötödik lett Csoknyai Levente, hatodik Kasza István.
– A „D” csoportban második helyezést ért
el ifjabb Czupor Attila.
– Az „E” csoport kilencedik helyét foglalhatta el Galavich Máté.
»HP

Magabiztos nôi és férfi kézis sikerek
Celldömölki VSE-Mávépcell-Tapolca 36:21 (21:8). – Celldömölk, NB II-es nôi kézilabda
mérkôzés, vezette: Marczinka, Miksó.
Celldömölk: Mendel – Kazári, SZOMORKOVITS L. 8, Szomorkovits A. 3, Fûzfa 1, SZILVÁGYI
12, TÓTH 4. Csere: Farkas 2, Gôcze 1, Balogh, Németh 3, Horváth 2. Edzô: Salamonné
Csótár Adrienn. Utolsó hazai mérkôzésén kissé nehezen lendült bele a gólgyártásba a
Cell, de a jó védekezésnek és a sok labdaszerzésnek köszönhetôen végig uralta a meccset.
Az elsô félidô végén tíz percen keresztül érintetlen maradt a hazai háló, mialatt 11szer sikerült bevenni a tapolcai kaput. A második játékrészben is sikerült megtartani
az elôny, melyet a végére 15 gólosra duzzasztott a Celldömölk.
Ifi: 23:30 (13:15). Ld.: Varga M. 9, Dobány 6.
Celldömölki VSE-Mávépcell – Gyôri ETO Szurkolói Egyesület 36:27 – Celldömölk,
férfi kézilabda-mérkôzés.
Gólszerzôk: BAKONYI 9, NÉMETH L. 6, Berghoffer 5, László 4, Ahmetovics 4, Süle 3, Németh
Z. 2, Koronczai 2, Derzsényi 1. A celldömölki csapat nagyszerû játékkal, kiemelkedô egyéni
teljesítmények egész sorával magabiztos gyôzelmet aratott. Az egész mérkôzés
küzdelmesen és jó iramban zajlott, és a második játékrészben a hazai elôny egyre inkább
kiütközött. 4 fordulóval a vége elôtt a bajnoki tabella élén áll a CVSE. Következô hazai
mérkôzés: május 29., 17 óra CVSE-Mávépcell – Tét SE.
»CSUKA L

Meglepetések kispályán
Javában tart a VulkánSport Egyesület már
szokásosan kiváló szervezésében a III. Városi Kispályás Labdarúgó Torna. A bajnokságra nevezett 10 csapat a ligeti mûfüves pályán találkozik egymással koraesténként,
mindig kedden. A mezôny már hat fordulón jutott túl, egyetlen 100%-os teljesítményt nyújtó együttes van, annak ellenére, hogy Áramütöttek. Éppen a hatodik
fordulóban vesztette el elsô meccsét az így
a második helyre lecsúszott SAP Autópatika. A dobogóért nagy csatában van a tavalyi gyôztes Szivacsok, az ICON Hungary Kft.
és a Demi-Kalap. Két-két gyôzelme van a
König Maschinen Kft.-nek, a Szalai Szakinak

és a Benkô Fürdôszobaszalon együttesének.
A Sport FC-nek egy gyôzelme van, míg meglepetésre a Merse Amigonak még csak egy
döntetlenje. Az idôjárás továbbra sem fogadta kegyeibe a csapatokat és a nézôket, ennek ellenére élénk volt az érdeklôdés a mérkôzések iránt. A bajnoki címet valószínûleg
eldöntô meccsre az SAP és az Áramütöttek
között a nyolcadik fordulóban, május 25-én
fél hatkor kerül sor. A góllövôlista élén ketten állnak kilenc-kilenc góllal, név szerint
Kósa Alpár (Áramütöttek) és Reshat Likaj
(Demi-Kalap). A harmadik Horváth Krisztián
az ICON-ból nyolc találattal.
»DOTTO

GYÔR-MOSON-SOPRON MEGYEI FELNÔTT FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKSÁG RÁJÁTSZÁS SORSOLÁSA!
FORDULÓ

CSAPAT

XVII. forduló

CSAPAT

IDÔPONT

FELNÔTT

Gyôri ETO Sz. Egy. CVSE-MÁVÉPCELL

2010. május 23. vasárnap

16.00 óra

XVIII. forduló

CVSE-MÁVÉPCELL

TÉT SE

2010. május 29. szombat

17.00 óra

XIX. forduló

CVSE-MÁVÉPCELL

KAPUVÁR SE

2010. június 05. szombat

17.00 óra
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Jó játékért nem jár mindig pont
Celldömölki VSE – Mosonmagyaróvár
4-0 (2-0)
Celldömölk, 250 nézô NB III-as labdarúgómérkôzés Bakony-csoport 21. forduló.
2010. május 1.
Vezette: Keszthelyi T. (Mohos M., Szalai L.)
Celldömölk: Tóth J. – SZILÁGYI, BORSOS,
GYÔRVÁRI, Györkös – Csákvári (Baranyai 78.
p.), Babics, SÜLE, Sebestyén R. (Velencei 85.
p.) – NÉMETH J. (Kazári B. 83. p.), Kocsis T.
Edzô: Csákvári Zsolt.
Mosonmagyaróvár: Antal – Tóth N. (Tóth
G. 57. p.), Lakatos A., Horváth Á., Kertész
– Csányi (Schmatovich 53. p.), Kovács Á, Török, Leskó (Kovács M. 78. p.) – Németh B.,
László B. Edzô: Turány Imre.
Góllövôk: Németh József (3) (6., 75., 77.
p.) és Sebestyén Roland (16. p.).
Körmend – Celldömölki VSE 1-0 (0-0)
Körmend, NB III-as labdarúgó-mérkôzés Bakony-csoport, 22. forduló 2010. május 8.
Vezette: Péter G. (Mogyorósi L., Szeles
Krisztina).
Körmend: Szép R. – Nagy K., Csenterics (Sárközi 89. p.), Bozóki, Németh Z. – Niksz (Guzmics
91. p.), Németh B., Takács, Réczy – Takács, Seres (Varga G. 70. p.). Edzô: Molnár Károly.
Celldömölk: Tóth J. – Szilágyi, Borsos, Gyôrvári, Velencei (Kazári B. 84. p.), – Csákvári (Baranyai 73. p.), Babics, Süle, Sebestyén
R. (Gaál 55. p.)– Németh J., Kocsis. Edzô:
Csákvári Zsolt.
Góllövô: Németh Balázs (61. p.).
Celldömölki VSE – Veszprém 1-3 (1-1)
Celldömölk, 100 nézô NB III-as labdarúgómérkôzés Bakony-csoport 23. forduló.
2010. május 16.
Vezette: Vizi István (Vass Zs., Aczél Zs.)
Celldömölk: TÓTH J. – Szilágyi, BORSOS,
KAZÁRI B., Velencei– Csákvári, Babics,
Gyôrvári, Sebestyén R. – Németh J., Kocsis
T. (Gaál 88. p.). Edzô: Csákvári Zsolt.
Veszprém: Kiss G. – Grósz (Kovács P. 78.
p.), Fehér, Pálfi, Leitold – Foki (Szöllôskei
46. p.), Garai, Boromisza, Kalcsó – Finta
(Cvetkó 80. p.), Tatai. Edzô: Orbán Tamás.
Gollövôk: Németh J. (44. p.), illetve Finta
Péter (31. p.), Fehér Kornél (76. p.) és
Boromisza Gábor (83. p.).

Új

I M P R E S S Z U M

»Kemenesalja

CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
megjelenik kéthetente

Ha beszámítjuk még aktuális sorozatunkba a május 5-i Magyar Kupa megyei selejtezôt is (Ják-Celldömölk 0-1), akkor volt,
amikor a jó játékért három pontot kaptunk, volt, amikor egyet sem, volt, hogy
gyengébb játékkal nyertünk és volt, hogy
gyenge játékkal kikaptunk. Minden variáció elôfordult tehát, amiért ezt a szép játékot szeretjük, ezt a foci nevût. Kezdjük
a gyenge játékokkal: Jákon a hazaiak igencsak felszívták magukat ezzel megnehezítették a továbbjutást, a gyôztes találatot Gyôrvári Gábor jegyezte. Mire e sorok
megjelennek túl leszünk egy újabb selejtezô körön, – egy pikáns találkozón a Kemenesmagasi ellen –, a gyôztes már a Magyar Kupa országos táblájára lép ki. Nem
jár dicséret a Körmend elleni bajnoki
mérkôzésért sem, az eléggé rossz sorozatba került Körmend egy jól eltalált lövéssel otthon tartotta a pontokat, pedig
egy esetleges celli gyôzelem esetén a tabellán egészen szép helyre léphettünk volna elôre. No, de jöjjenek a jó meccsek. Két
hazai meccs, idôrendben elôször a Mosonmagyaróvár ellen. A MOTIM jó kis középcsapat, megbízható együttes, Cellbe már
a volt 27-szeres válogatott Hannich Péter
vezetô edzô nélkül érkeztek, hiszen egy
fordulóval a meccs elôtt edzôt váltottak.
Nem ezért kaptak ki, hanem azért, mert
a celliek motiváltan, jól és jó értelemben
vetten erôszakosan játszottak. Németh József elsô gólja talán még szerencsésnek
mondható, hiszen jó negyvenrôl rúgta kapura a szabadrúgást, amit a védôk, a csatárok és – ami a legfontosabb – a kapus
is elengedett maga mellett. Aztán a második már az egyik legszebb kontratalálat volt a szezonban, a jobb oldalon elfutó Csákvári átívelte a baloldalon érkezô Sebestyénnek, aki a léc alá vágta a labdát.
Az említett két fiatal játékos a középpálya két szélén idônként még nem mindig
a legjobb megoldást választja, de vitathatatlan a futás teljesítményük és örvendetes a fejlôdésük. Az óváriak küzdöttek a
szépítésért, így jó volt a meccs, Szilágyinak például a gólvonalról sikerült mentenie még az elsô félidô közepén. Kivételesen a hajrá nekünk sikerült jól, Németh

József két perc alatt kétszer vezethette
egyedül a labdát Antal kapujára és mindkétszer biztos lábbal értékesítette helyzetét. Jó meccs és értékes gyôzelem volt a
MOTIM elleni meccs, olyan, ami meghozza a kedvét a szurkolóknak. Arról már csak
a kegyetlen idôjárás tehetett, hogy a következô hazai meccsen ez nem mutatkozott meg, pedig a bajnokság legjobb
együttese a Veszprém volt a következô ellenfél. A Veszprém bajnokesélyesként
kezdte a meccset és bajnokként fejezte
be, mert azzal, hogy pontot, pontokat szerzett, már matematikailag is bajnokká
avanzsált. Ennek a bajnokcsapatnak méltó ellenfele volt a Cell, mondhatni meg is
lepte talán. Az elsô negyedóra a mienk
volt, a kihagyott büntetô mellett még gólhelyzeteket is kidolgoztunk, a következô
negyedóra kiegyenlítetté vált, a harmadikban fölénybe kerültek a vendégek, és
egy szerencsétlenül pattanó labdát Finta
értékesített. A túlzottan megnyugvó vendégek szünidei nyugalmát ismét a gólerôs
Németh József zavarta meg, aki egy kapu elôtti kavarodásban a legjobbkor érkezett. A második félidô koreográfiája
ugyanaz volt, mint az elsôé, erôs celli kezdés kimaradt helyzetekkel, fokozatosan
feljövô vendégek, akik végül is egy újabb
szerencsés, valamint egy jó lövéssel
megszerezték a gyôzelmet. Az esôs, szeles, hideg idô ellenére jó meccs volt, jó
celli játékkal, pont viszont nem járt érte.
Mindkét hazai meccsen az egész csapat
dicséretet érdemel, a kiemelések csak a
jók közötti legjobbakat jelenti. Külön ki kell
emelni a Veszprém ellen Tóth Jenô kapust,
aki egy hibától eltekintve parádésan és
látványosan védett. A következô bajnoki mérkôzésre május 22-én Pápán kerül
sor, igazi presztízs-meccs (ôsszel igen
megvertük ôket), aztán a szezon utolsó
hazai mérkôzése május 29-én 17 órakor
a Badacsonytomaj ellen (van törleszteni
valónk). Szerintem jó meccsek lesznek, aki
már látta, tudja, hogy érdemes, aki még
nem, utoljára teheti meg, hogy ezt a csapatot így, egybe lássa. Legyünk együtt,
szurkoljunk együtt! Hajrá CVSE!
»DOTTO

felelôs kiadó: Bakó István • felelôs szerkesztô: Györéné Losoncz Andrea • szerkesztôség: Csuka László,

Dummel Ottó, Farkas Gábor, Káldos Gyula (nívódíjas), 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; 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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» APRÓHIRDETÉS

A Celldömölki Városi Általános Iskola és EPSZ

Fûnyírógépek, üzemképes, jó állapotban, reális áron
eladók. Érdeklôdni: 06 30/643-0005 telefonszámon.
Alsóságon, a Ság hegy tövében 80 m2-es kertes családi ház
eladó. Érdeklôdni: 70/453-4447.
Kétszobás, gázfûtéses családi ház zöldövezetben, garázzsal, kerttel, melléképületekkel Celldömölkön eladó.
0670/7713754

FELHÍVÁS KITÜNTETÉSI JAVASLATOKRA
Celldömölk Város Önkormányzata Képviselôtestületének
31/2008.(X.31) számú rendelete szabályozza a városi kitüntetések adományozásának rendjét. 2010. augusztus 20án kerül sor az alábbiakban meghatározott elismerések
átadására. Felhívással fordulok a város polgáraihoz, közösségeihez, hogy, 2010. június 3-ig tehetnek javaslatot a kitüntetésekre vonatkozóan. A javaslatokat elektronikus levélben és postai úton is kérem megküldeni Celldömölk város polgármestere: Fehér László 9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1. címre.

Mezôk élôvilága
címmel rajzpályázatot hirdet 1–4. és 5–8. osztályos
általános iskolások és óvodások részére.
A pályamunkák bármely technikával, max. A/4-es méretben,
paszpartúrával ellátva készüljenek (intézményenként max.
10 db pályamû). Az alkotások hátlapján kérjük a pályázó
nevét, osztályát, iskoláját és annak címét.
Beküldési határidô: 2010. május 28. (péntek).
A kiállítás megnyitására és a díjak átadására 2010. június
7. (hétfô) 14.00 órakor kerül sor, melyrôl a díjazottak külön
értesítést kapnak.
Postacím: Celldömölki Városi Általános Iskola és EPSZ, 9500
Celldömölk, Árpád u. 34.
A pályamunkák elkészítéséhez sok sikert kívánunk!
Danka Adél isk. igazgató
Balhási Istvánné DÖK. vezetô
Horváth Lászlóné szaktanár

VULKÁN GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYFÜRDÔ

Celldömölk, Sport u. 8. • 95/525-070 • www.vulkanfurdo.hu

CELLDÖMÖLK VÁROSÉRT ÉRDEMÉREM
Celldömölk Város Önkormányzata a közéletében, a városfejlesztés, a gazdasági élet, a mûvészet, a közmûvelôdés,
valamint a sport területén a közösség javára kifejtett kiemelkedô tevékenység elismeréséül, az augusztus 20-i állami
ünnep alkalmából CELLDÖMÖLK VÁROSÉRT ÉRDEMÉRMET adományoz. Celldömölk Város Önkormányzata a nevelés, az oktatás területén a közösség javára kifejtett kiemelkedô tevékenység elismeréséül, pedagógus nap alkalmából
CELLDÖMÖLK VÁROSÉRT ÉRDEMÉRMET adományoz.
Celldömölk Város Önkormányzata az egészségügy területén a közösség javára kifejtett kiemelkedô tevékenység elismeréséül, Semmelweis nap alkalmából CELLDÖMÖLK
VÁROSÉRT ÉRDEMÉRMET adományoz.
FEHÉR LÁSZLÓ POLGÁRMESTER

Fergeteges gyereknap
május 29-én, szombaton!
10.00–16.00

Kézmûves foglalkozások

11.00–18.00

Ugrálóvár

13.00

„Puttonyfecskendô” célbalövés,
Tûzoltóautó nézegetés

14.30–15.20

„Síppal, dobbal, dorombbal”
– zenés játszóház ritka hangszerekkel
(Joós Tamás énekmondó mûsora)

15.30–17.00

Lovaskocsikázás
Játék, móka, kacagás…

IDÉN IS NYÁRI NAPKÖZIS ÚSZÓTÁBOROK 5-12 ÉV KÖZÖTTI GYEREKEKNEK!

VETÔMAGOK KEDVEZÔ ÁRON
A Vas Megyei Önkormányzat, a Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat, valamint a Vas Megyei Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal (továbbiakban: Hivatal)
megállapodást kötött, melynek keretében a Hivatal vállalta, hogy szakmai segítséget nyújt a hátrányos helyzetû családok (roma és nem roma) földmûvelésüggyel kapcsolatos
kérdéseiknek megválaszolásában, valamint törekszik annak
megsegítésében, hogy a földmûveléssel foglalkozó hátrányos helyzetû családok kedvezô áron vetômaghoz, illetve
palántákhoz juthassanak. Az ezzel kapcsolatos igényeket Takács Máriához, a Celldömölki Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkáját segítô ügyintézôhöz (Polgármesteri Hivatal I.
emelet 17. szoba) kell benyújtani, aki azokat továbbítja a
programban résztvevô gazdálkodók részére.
»FG
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Tájékoztatjuk vendégeinket, hogy az úszómedence május 30-án
(vasárnap) 9.00–13.00 óráig sportrendezvény miatt nem látogatható.
MEGHÍVÓ
A Magyar Rákellenes Liga Celldömölki Alapszervezetének
következô összejövetele május 25-én (kedden) 17 órakor kerül
megrendezésre. Helyszín: Celldömölk, Népjóléti Szolgálat,
Szalóky S. u. 3. Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!
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Triomax fiókrendszerek a Harntól!
Csillapított,teljesen kihúzható önbehúzó fiók,
50 kg-os teherbírással. (Triomax S 500 mm-es 7.290)

MAGAS FÉNYÛ PET AJTÓLAPOK 10 FÉLE SZÍNBEN!
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