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TANKOLJON MINDIG OLCSÓBBAN!
A Kolozsvári úti üzemanyagkúton 95-ös, 98-as és diesel üzemanyagok 

valamint autógáz LPG egész évben kedvezményes áron!

Celldömölk, Kolozsvár úti üzemanyagkút
Celldömölk, Volán kút, 

a Mesteri felé vezetô úton. 
Nyitva: hétfôtôl vasárnapig 6.00–21.00

Balogh Zsolt vállalkozó



3

Ú j  K e m e n e s a l j a   »   2 0 0 8 .  0 2 .  2 2 . »  A K T U Á L I S

Társulásban mûködik tovább 
a szakközép- és szakiskola
A celldömölki képviselô-testület 2007.
november 28-án döntött arról, hogy a
Vas Megyei Közgyûlés kezdeményezésé-
vel alakuló Térségi Integrált Szakképzô
Központhoz (TISZK) kíván csatlakozni a
Celldömölki Szakközép- és Szakiskolával.
A döntés elôzményei már több évre
nyúlnak vissza. Az iskola igazgatóját,
Sipos Tibort kérdeztük az iskola elôtt ál-
ló, várhatóan pozitív változásokkal járó,
több Vas megyei település szakközép- és
szakiskoláját érintô társulás lényegérôl.
– A Térségi Integrált Szakképzô Központ
létrehozása nem új dolog. Az évek során
átélt változások miatt a legtöbb iskola
rájött, hogy nem érdemes az oktatási
piacon egyedül maradni. Az intézmé-
nyek keresik a lehetôséget más intézmé-
nyekkel való együttmûködésre. Ezt szor-
galmazzuk mi is, hiszen közösen na-
gyobb esélyünk van EU-s pályázatokon
való részvételre is. Nagyon jó dolognak
tartom az ún. szakképzési alap meglétét.
Ez azt jelenti, hogy a cégek nem az ál-
lamnak, hanem az iskolának ajánlják fel
ezt az összeget. Iskolánk a tavalyi évben
több mint 14 millió forintot kapott így a
cégektôl, vállalkozóktól. Ez nagy segítség
számunkra, hiszen ebbôl a pénzbôl fej-
leszteni tudtunk, esetlegesen új szakmát
tudunk indítani, vagy éppen az informa-
tikai eszközöket tudjuk fejleszteni. 2008
szeptemberétôl a törvényi változásoknak
köszönhetôen csak azok az iskolák fo-
gadhatnak szakképzési támogatást, me-
lyek valamilyen TISZK-modell tagjai.
A szakképzés problémáját úgy tervezik
megoldani, hogy regionálisan kívánják
szervezni a képzést, melynek központja
régiónkban Gyôr lesz. Létrehoztak egy
Regionális Fejlesztési és Képzési Bizott-
ságot (továbbiakban RFKB), melynek
döntéseit el kell hogy fogadja a TISZK-
társulás. Ez azt jelenti, hogy az RFKB
tagjai fogják meghatározni, hogy a
fennhatóságuk alatt mûködô egyes tér-
ségekben mely szakokat oktathatnak
majd. Ezeket a döntéseket természete-
sen elôzetes helyszíni tájékozódás út-
ján fogják majd meghozni, figyelembe
véve például azt, hogy mely hiányszak-
mákat kell éppen pótolni és mely szak-
mák megszerzésének van létjogosult-
sága a kistérségben. A TISZK-modellek-
nek legalább 1500 tanulóval kell ren-
delkezniük, vagyis a társulásban részt
vevô iskolák összesített létszáma ennél
kevesebb nem lehet. Érdekesség az,

hogy egy iskola is lehet TISZK-modell,
ha ezzel a létszámmal rendelkezik. Vas
megyében már van egy mûködô társu-
lás, a Savaria TISZK. 

Vas Megye Önkormányzatának Közgyû-
lése élére állt annak a kezdeményezés-
nek, hogy az ebbôl a társulásból kima-
radt iskolák se szenvedjenek hátrányt, s
így létrehozták a Vas Megyei TISZK-et,
melyhez Celldömölkön kívül még Szent-
gotthárd, Bük, Sárvár szakközépiskolái
csatlakoztak.
Ennek megfelelôen Fehér László, Celldö-
mölk Város Polgármestere megállapodást

írt alá a Vas Megyei Közgyûlés elnökével
és az érintett városok polgármestereivel,
mely lehetôvé tette, hogy a megalaku-
landó társulás pályázatot nyújtson be a
„TISZK rendszer továbbfejlesztése” címû
TÁMOP (Társadalmi Megújulás Operatív
Program) pályázaton.
A társulás célja tehát egy új típusú térsé-
gi integrált szakképzô központ létrehozá-
sa, a szakképzésnek a jelenleginél haté-
konyabb formában történô megszerve-
zése, valamint a szakképzési profil mun-
kaerô-piaci igények szerinti alakítása. 
A Vasi TISZK feladatai közé tartozik majd
többek között a korszerû gyakorlati kép-
zés megteremtése a központi képzôhe-
lyen kialakított csúcstechnológiai beru-
házással. Fontos a környezettudatos ma-
gatartás kialakítására való törekvés is,
valamint szakképzés szervezése a hátrá-
nyos helyzetûek és fogyatékkal élôk szá-
mára a speciális oktatási-képzési mód-
szerek biztosításával.

»TAKÁCS MÁRIA

ÉRTESÍTÉS
A Szent Benedek Katolikus Általános Iskolába
való jelentkezéshez jelentkezési lapot kell
leadni, amely az óvodákban vagy az iskolá-
ban igényelhetô. A jelentkezési lap leadási
határideje: 2008. március 7. Beíratás idôpont-
ja: 2008. április 10. (csütörtök) 8–17 óráig és
április 11. (péntek) 8–12 óráig. A beíratás he-
lye: Szent Benedek Katolikus Általános Iskola,
Celldömölk, József Attila u. 1.
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A rendszerváltás óta a magyar munkavállalók is keményen megta-
pasztalták, hogy munkahelyük nem egy életre szól. A gazdaság nö-
vekedése, a technika fejlôdése, a tôke vándorlása mobilitást igényel.
Aki ezt tudomásul veszi, az nem lesz tartósan munkanélküli, élete
irányítását a saját kezében tarthatja. Az emberek nagy részének ar-
ra kell felkészülnie, hogy élete során több munkahelye illetve szak-
mája is lehet. A január 31-én megtartott Nyugat-Pannon Felnôttkép-
zési Vándorbörze ehhez kívánt segítséget nyújtani . A rendezvényt a
Limex Kft szervezte azzal a céllal, hogy összehozza a felnôttképzés-
sel foglalkozó vállalkozásokat a tanulást szükségesnek érzô és fon-
tolgató érdeklôdôkkel. A börzét Söptei Józsefné képviselô nyitotta
meg. Köszöntôjében a mobilitás szükségessége, a szakképzések, át-
képzések mellett a tudás korszerûsítését emelte ki. 
Hutfleszné Horváth Katalin, a Limex Kft gazdasági vezetôje is a fel-
nôttképzés fontosságáról beszélt. A börzét 12 helyen tartják meg a
Nyugat-Dunántúl hátrányos helyzetû kistérségeiben. Hat állandó
képzô partnerrel dolgoznak, akik közül négyen Celldömölkre is eljöt-
tek: a Vas Megyei TIT, a Fényszoft Kft., a REMEK, és a Ritmo Kft.
Valamennyien tájékoztató anyagokon, szórólapokon mutatták be ak-
tuális tanfolyamaikat, képzéseiket. Hozzáértô munkatársaik várták és
foglalkoztak az érdeklôdôkkel, akik között a szakközépiskola diákjai,
kismamák, munkanélküliek voltak szép számmal.
A börze mellett elôadások hangzottak el a kistérség munkaerô hely-
zetérôl és szót kaptak a képzô vállalkozások is tevékenységük rész-
letes bemutatására. 

»KUSTOS LÁSZLÓNÉ

Felnôttképzési vándorbörze

Baráth Katalin, a Pénzügyi, Gazdasági Bi-
zottság elnöke elmondta, hogy a mûkö-
dési hiány szerves része a múlt évrôl át-
hozott 177 millió forint, amely jelentô-
sen terheli az idei költségvetés kiadási
oldalát. Szerinte a támogatási költségek
közül a sport- és civil szervezeteknek
nyújtandó összegek csökkentését lehet-
ne eszközölni. 
Kiniczky István, a Városfejlesztési, Vá-
rosüzemeltetési és Környezetvédelmi
Bizottság elnöke felsorolta a tervezett
beruházásokat, melyek közül a város-
köpont teljes rehabilitációját emelte ki,
melyre 75%-os támogatást nyerhetne
a város, továbbá az egészségügyi ellá-
tás struktúraátalakítását, mely mintegy
60 millió forintos beruházás lenne, eh-
hez viszont 90%-os állami támogatás
igényelhetô. Jelentôs beruházásként

említette a bölcsôde felújítását, az ivó-
víz-ellátás javítását, a Vulkán fürdô to-
vábbfejlesztését, az Ifjúság téri parkoló
kialakítását, a Kodály lakótelep utainak
fejlesztését, a szovjet katonai temetô
exhumálását és a városi rendezvénytér
kialakítását, amely összesen mintegy
700 millió forintos fejlesztési összeget
jelent, ezek megvalósítása természe-
tesen függ a pályázati eredményektôl
is. Beszélt még felújítási kötelezettsé-
gekrôl, amely alatt a csatornahálózat,
a város intézményeinek felújítását, a
József Attila utca valamint a Kontyos-
ház udvarának rendbetételét foglalja
magában.
Fehér László polgármester a szovjet ka-
tonai temetô exhumálása kapcsán fon-
tosnak tartja eldönteni, hogy a felszaba-
dult hely milyen célt szolgáljon.

A költségvetés elsô olvasatáról 
tárgyaltak a képviselôk
2008. február 12-én ülésezett Celldömölk Város Képviselô-testülete. Az ülés fô té-
mája a város költségvetésének elsô olvasata volt. Amint olvasóink elôtt ismere-
tes, a testület 2007. november 28-án elfogadta a pénzügyi terv koncepcióját és
meghatározta a tervezési munka további menetét. A képviselôk elé a költségve-
tés két változata került: az A változatban a 2008. évi mûködési hiány 447 millió
forint lenne, míg a B változat szerint 314 millió forint. 

Farkas Zoltán legfontosabbnak az Alsó-
ság – Izsákfa közötti kerékpárút megépí-
tését látja.
Horváth Melinda szerint figyelembe kel-
lene venni a tervezésnél, hogy nehézsé-
get okoz Alsóságon a közintézményekbe
való eljutás az utak, járdák rossz állapota
miatt, valamint az iskola és az evangé-
likus templom elôtti park felújítását szor-
galmazta.
Makkos István elmondta, hogy a kórház
által termelt hiányt tartja tetemesnek,
annál is inkább, mert a kórházi ellátás
nem alapfeladat. Dobány Lajos, a Keme-
nesaljai Egyesített Kórház igazgatója sze-
rint valóban nem kevés a kórház hiánya,
és nem alapfeladat, de: önként vállalt
feladat, és hangsúlyozta: ezt a feladatot
már 110 éve vállalja a város! A dolgozó-
kat – szerinte – nem lehet a végtelensé-
gig kizsákmányolni. Sok túlmunkát vál-
lalnak a kórházi dolgozók, és ezért nem
kapnak semmiféle elismerést. Kérte,
hogy az intaházi 20 üres ágyra osszanak
le valamilyen feladatot, hogy javuljon a
bevételük.
A szavazás elôtt a polgármester javasol-
ta, hogy a kórháznak ne csak egynegyed
éves, hanem az egész éves mûködési
költségét tervezzék be, így a város terve-
zett hiánya 341 millió forintra módosul-
na. Nyolc igen, öt nem és két tartózko-
dás arányban fogadták el a fentieket.

»LOSONCZ ANDREA
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Február 1-je óta tartanak a gyógyászati
kezelések a Vulkán Gyógy- és Élmény-
fürdôn. Egyre nagyobb az igény a szol-
gáltatás iránt. Néhány vendéget kér-
deztünk, mennyire elégedettek a fürdô
gyógyászati szolgáltatásaival.

Egy, magát megnevezni nem kívánó
hölgy Alsóságról: – Én nagyon-nagyon jó-
nak találom, már a kísérleti programban
is részt vettem, mielôtt gyógyvízzé nyil-
vánították volna, már akkor éreztem a
víz jótékony hatását, most már orvosi
beutalóval jövök kezelésekre. Elégedett
vagyok a fürdô szolgáltatásaival, hiszen
nem kell sokat várni, egymás után kö-
vetkeznek a kezelések, ugyanis három-
féle szolgáltatást veszek igénybe. Azt is
fontosnak tartom, hogy nem kell utazni
nagyobb távolságra, helyben van. Koráb-
ban is igénybe vettem hasonló kezelése-
ket, de vonatozni kellett, elég sokat kel-
lett várni, a kezelések után iparkodni kel-
lett, hogy elérjem a vonatot – így sokkal
egyszerûbb.

Fehér Tamás: Ez egy csodálatos dolog!
Nagyon meg vagyunk elégedve. Mi ket-

ten járunk a feleségemmel, az elsôk kö-
zött jelentkeztünk, mi már hetedszer va-
gyunk itt kezelésen. Remek a víz, szép a
környezet, jók a szakemberek, akik a ke-
zeléseket végzik, mindenkinek csak
ajánlani tudom. A fürdô egyik orvosa írta
a beutalót, nekem mozgásszervi problé-
máim vannak, már az elsô kezelések
után éreztem a jótékony hatást. Az évi
kétszeri beutalót biztosan igénybe
vesszük, ha ezen felül szükségét érez-
zük, és az idônk engedi, akkor áldozunk
rá a családi költségvetésbôl is. 

Szabados Józsefné: Négyféle kezelést
veszek igénybe, gyógyvizes gyógyme-
dence, gyógymasszázs, víz alatti víz-
sugármasszázs és víz alatti gyógytorna-
kezeléseket. Nagyon elégedett vagyok,
sôt kifejezetten örülök, hogy helyben
igénybe vehetôk ezek a szolgáltatások,
hiszen nagyon kényelmes. Gördüléke-
nyen folynak a különbözô kezelések, jól
össze van hangolva, nem kell sokat
várni. Az évi két beutalót mindenkép-
pen igénybe fogom venni, mert kelle-
mesnek, megbízhatónak találom a szol-
gáltatást.

Bakó István, a Vulkán Gyógy- és Élmény-
fürdô igazgatója az elmúlt egy hónap ta-
pasztalatait így foglalta össze: a gyógy-
vízzé minôsítés után nagyon gyorsan si-
került a gyógyfürdôi támogatásokra a
MEP-pel megkötni a szerzôdést, február
1-tôl megkezdôdtek a kezelések. Áraink
nagyságrendben a sárvári árakhoz viszo-
nyíthatóak, ugyanakkor vannak olyanok,
amelyek olcsóbbak. Jelenleg hét mûkö-
dôképes kezelésünk van: gyógyvizes
gyógymedence, gyógyvizes kádfürdô,
víz alatti csoportos gyógytorna, súlyfür-
dô, víz alatti vízsugár-masszázs, a 19
éves kor alattiak gyógyúszása és orvosi
gyógymasszázs.
A továbbiakban szeretnénk szélesíteni a
palettát iszapkezeléssel, és megkezdtük a
szénsavas fürdô feltételeinek kialakítását
is. Márciusban szándékunkban áll meg-
kezdeni ezeket a kezeléseket. 
A tervezettnél valamivel nagyobb az or-
vosi rendelésekre érkezôk száma. Emlé-
keztetôül elmondom, hogy háziorvosi
beutaló nem kell a gyógyfürdôi szolgálta-
tások igénybevételéhez, a gyógyfürdôn
rendelô orvosok írják ki a beutalókat.

»LOSONCZ ANDREA 

Nagy az érdeklôdés a gyógyászati kezelések iránt

Tovább folynak az elôkészületek a Cell-
dömölköt is jelentôs mértékben érintô
Mária Zarándokút (Via Maria) létrehozá-
sának ügyében. Ez év február 7-én Fehér
László polgármester és kistérségi elnök
vezetésével küldöttség utazott Bad
Tatzmannsdorfba (Ausztria), ahol szak-
mai megbeszélés keretében mutatták be
a már létezô osztrák, szlovén zarándok-
utak tapasztalatait, és az érintett orszá-
gok képviselôinek az ottani, már elké-
szült terveket, prospektusokat és prog-
ramajánlókat. A vendéglátók a fent em-
líttettek mellett bemutatták turisztikai
rendszerüket is, mely alapjában tér el a
mi hazai gyakorlatunktól. A zarándokút
lényege, hogy nem csak vallási hanem
turisztikai célt is szolgál, hiszen jó lehetô-
séget biztosít a kirándulást, túrázást, uta-
zást kedvelôknek is arra, hogy megis-
merjék a három ország természeti és
kulturális értékeit. Fehér László elmond-
ta, hogy a találkozón részt vettek a pá-
lyázatot készítô oszkói Hegypásztor Kör
képviselôi is. A pályázatíró cég egy, a
Mária Zarándokút Vas illetve Gyôr-Mo-
son-Sopron megyei szakaszának kialakí-
tására vonatkozó pályázatot nyújtott be

február 1-én a Nyugat-dunántúli Regio-
nális Fejlesztési Ügynökséghez „Mária Út
- Via Maria, turisztikai vonzerô fejleszté-
se a vallási turizmus és a természetjárás
jegyében” címmel. A beadott pályázat-
ban elkészítették a zarándokútra vonat-
kozó elôzetes megvalósíthatósági tanul-
mányt, melyben részletesen kidolgozás-
ra került a projekt háttere, a fejlesztési
igények megalapozottsága, a megoldási
alternatívák, megvalósítási javaslatok,
pénzügyi elemzés, kockázatelemzés il-
letve a kommunikációs terv. A projekt
bruttó összköltsége 67.750.000 Ft. Cell-
dömölk Város Képviselô-testülete
1.200.000 Ft önerôvel és 300.000 Ft költ-
ségtérítéssel járul hozzá a kiadásokhoz.

»TAKÁCS MÁRIA

Via Maria
Celldömölk: Születés: Németh József
és Farkas Veronika Judit fia: Kristóf
József, Rózsás Péter és Koronczai
Katalin fia: Mátyás, Völfer Krisztián
Tibor és Bak Ramóna leánya: Dalma,
Rudi Ferenc László és Horváth Mónika
fia: Florentin Ferenc, Halálozás: Se-
bestyén László, Zsigmond János,
Sebestyén Sándor, Böcskör Józsefné
sz. Szarka Anna, Nemes Tibor József,
Katona László
Mersevát: Halálozás: Nagy Imréné
sz. Farkas Erzsébet
Jánosháza: Születés: Kovács Ervin és
Wittinger Andrea leánya: Eleonóra
Halálozás: Szabó Miklós Sándor, Kiss
Jenôné sz. Baráth Katalin
Pápoc: Halálozás: Horváth Lászlóné
sz. Csiszár Zsuzsanna Katalin
Köcsk: Halálozás: Móricz László
Kemenesmihályfa: Halálozás: Berta-
lan Józsefné sz. Hajas Ida

» ANYAKÖNYVI HÍREK

HELYESBÍTÉS
Celldömölk Város Cigány Kisebbségi
Önkormányzata az elôzôektôl elté-
rôen péntekenként délelôtt 11 órá-
tól 12 óráig tartja fogadóóráját.
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Az Országgyûlés 2007. decemberében el-
fogadta a Hegyközségekrôl szóló 2004.
évi CII. törvényt és a Szôlôtermesztésrôl
és borgazdálkodásról szóló 2004. évi
XVIII. törvényt módosító 2007. évi CLV.
törvényt.

A legfontosabb módosítások a hegyközsé-
gek átalakulását szabályozzák. Ezek szerint a
hegyközség mûködési területén legalább
500 hektár szôlôültetvénynek kell lennie ah-
hoz, hogy a hegyközség önálló maradhas-
son. Ettôl érvényesen a Hegyközségi Tanács
eltérhet, de ebben az esetben is az alsó ha-
tár 300 hektár nyilvántartott szôlôültetvény.
A másik igen fontos jogszabályi változás,
hogy a kötelezô köztestületi (hegyközségi)
tagság alsó ültetvényméretét 500 m2-rôl
1000 m2-re emelte fel a jogszabály. 
A törvény területi és személyi hatálya nem
változik, tehát az eddigi illetékességi terü-
let mindazoknak hegyközségi tagnak kell
lenniük, akik bármilyen módon vagy jogcí-
men (haszonélvezet, haszonbérlet, családi
használat stb.) 1000 m2-nél nagyobb szô-
lôterületet használnak.
Borvidékünkön négy hegyközség mûkö-
dött ezidáig, de egyikük területe sem éri el
a 300 hektáros minimumot. A személyhez
kötôdô területi limit miatt további kb. 150
hektár terület esik ki a nyilvántartott össz-
területbôl, így az egész borvidéken a hegy-
községre kötelezett terület nagysága alig
haladja meg az 500 hektárt, ami az önálló
hegyközség mûködtetésének a törvényi
minimuma. Ezért a 4 hegyközség választ-
mánya ill. közgyûlései úgy határoztak,

hogy az eddigi 4 hegyközség helyett az
egész borvidékre kiterjedôen egy hegy-
községben történô egyesüléssel oldják
meg a problémát.
A törvény elôírja, hogy az egyesülô hegy-
községek közül a területileg és taglétszám-
ban legnagyobb hegyközség a befogadó
hegyközség, a többiek ehhez csatlakoznak.
Esetünkben ez a Somlóvásárhelyi és Som-
lójenôi Hegyközség, amelynek székhelye
Somlóvásárhelyen található. Azért, hogy a
változás során senkinek ne sérüljön az ér-
deke, elhatároztuk, hogy az egyesülés
után a létrejött egyesült hegyközség nevét
Nagy-Somlói Borvidék Hegyközsége névre
változtatjuk. 
Az Alapszabályt és a Rendtartásokat össze-
hangoljuk úgy, hogy az eltérô adottságo-
kat figyelembe vesszük, így gyakorlatilag a
termelôk jogai és kötelezettségei változat-
lanok maradnak. Azért, hogy a Sághegy-
Kissomlyó termesztési körzetben lévô
hegyközségi tagok továbbra is igénybe
tudják venni a hegyközségi szolgáltatáso-
kat, tervezzük, hogy a jövôben is heti egy
alkalommal a jelenlegi rendszerhez hason-
lóan ügyfélfogadást tartunk Celldömölkön.
Ehhez a Polgármester úr és a város segít-
ségét kértük megfelelô helyiség rendelke-
zésre bocsátása ügyében. 
A jelenlegi szabályozás a bejelentési köte-
lezettség elmulasztását az engedély nél-
küli szôlôkivágást és telepítést jóval szigo-
rúbban (bejelentési kötelezettség elmu-
lasztása esetén 20–100.000 Ft-ig, enge-
dély nélküli kivágás esetén 50–500.000 Ft-
ig terjedô szabálysértési bírsággal) sújtja.

Hegyközségek átalakulása

Nyilvántartásunk alapján megnyilatkoztat-
tuk az 1000 m2 terület alatti hegyközségi
tagjainkat, hogy önkéntes tagként kíván-
nak-e továbbra is hegyközségi tagok ma-
radni és meglepôen sok igenlô nyilatkoza-
tot kaptunk vissza, amit ezúton is szeretnék
megköszönni a minket támogató tagoknak.
A hegyközségek egyesülésére várhatóan e
hónap végén ünnepélyes keretek között
kerül sor és az egyesülési szerzôdés aláírá-
sát követôen az egyesült hegyközség
megtartja elsô közgyûlését, ahol a régi
hegyközségek által delegált tagokból
megválasztásra kerülnek a szervezet veze-
tô testületei és tisztségviselôi.
Reményeink szerint a továbbiakban is el
tudjuk látni megnövekedett feladatainkat
és igyekezni fogunk, hogy az egyesülés ne
legyen az egyes hegyközségi tagokra néz-
ve hátrányos.

DANKA IMRE ELNÖK, 
SOMOGYI LAJOS HEGYBÍRÓ

2008. február 8-tól nincs adása a
városi televíziónak, a TV-Cell-nek.
A mûsorszórási engedély 2007. de-
cember 31-én lejárt, és mivel a
képviselô-testület januári ülésén
sem döntött felelôs személyrôl, a
mûsor sugárzása – egyelôre – meg-
szûnt. Folyik a kezdeményezés he-
lyi népszavazás kiírására, az ön-
kéntesek aláírásokat gyûjtenek. 
A helyi népszavazás két témát fog
érinteni, a városi tévé és a
Kemenesvíz sorsát. A kezdemé-
nyezôk szeretnék elérni, hogy a
városi televízió tovább mûködhes-
sen, és hogy a vízmûvet ne adják
koncesszióba. 

Szünetel 
a városi TV adása

A Kemenesaljai Egyesített Kórház köszönetét fejezi ki az Újbarátok Alkohol-
ellenes Egyesület tagjainak a kórház területén végzett munkájukért, valamint
Dr. Pap Tihamér fôorvos úrnak, aki tiszteletdíját a kórház alapítványának aján-
lotta fel.

2008. január 25-i számunk helyes megfejtése: Harminc éve hozták haza a
Szentkoronát az USA-ból. 
A helyes megfejtést beküldôk közül Kaposvári Erikának (Celldömölk, Sági u.
195.) kedvezett a szerencse, aki könyvjutalmat kap. Jutalmát a celldömölki Pol-
gármesteri Hivatal titkárságán veheti át. Gratulálunk!

A Vas Megyei Kéményseprô és Tüzeléstechnikai Kft. értesíti Izsákfa lakosságát,
hogy a kéményseprô-ipari közszolgáltatást – a korábbi évekhez hasonlóan – 2008.
I. félévében február 18-án kezdték meg. 
Az ellenôrzést csak fényképes igazolvánnyal (kitûzôvel) rendelkezô kéményseprô
végezheti. A sormunkát végzô neve: BOROS DEZSÔ.
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A történelem velünk él. Tanúságtevôi
vagy beavatnak minket a történésekbe,
vagy hallgatnak. Hallgatnak belsô indít-
tatásból vagy kényszerûségbôl. Riport-
alanyom szemtanúja, elszenvedôje volt
a 65 évvel ezelôtti doni katasztrófának s
egyike a hazatérôknek. Mikor 23 évvel
ezelôtt megismerkedtünk, akkor még
nem beszélt róla. Mostani beszélgeté-
sünk sem kizárólag ezzel a céllal szerve-
zôdött, hiszen egy tisztelgô portrét sze-
rettem volna rajzolni a 92 esztendôs pe-
dagógusról, a magyar nyelv és irodalom
ügye mellett elkötelezett filoszról, az
igényes nyelvtanárról, a precíz iskolave-
zetôrôl, aki emberpróbáló idôkben ôrizte
meg hitét, magyarságát. 
A beszélgetés magától vett irányt, Né-
meth Lajos tanár úr mesélni kezdett, „in
medias res” azaz a dolgok közepébe
vágva. Halk hangon idézte fel a doni át-
törés harmadik napjától az eseménye-
ket. Egy Gorki nevû kis faluba érkezve
keresték a századukat. Az ellátó helyet
egy templomban rendezték be, ô azon-
ban neveltetésének engedve nem lépett
be a romos templomba, hisz azt méltat-
lan célra használták, ám észrevett egy
különleges jelenséget: az egész faluban
csend lett, ember, állat elhallgatott, mint
napfogyatkozáskor, s amit látott egy
életre megmaradt benne. Egy gyalogos
katona a földön térdelt és imádkozott
mellét verve: Én vétkem, én vétkem, én
bûnös ember. Egyre többen néztek fölfe-
lé. A borús égen két napkorong volt lát-
ható, mintegy 15 fok eltéréssel. Németh
Lajos zászlósnak ez – a tudományos ma-
gyarázat mellett – egészen különleges
jel volt. Benyúlt a zubbonyába, elôvette
a Bibliáját, s a 144. zsoltárt olvasta el be-
lôle: „Ments meg engem Uram, az ide-
gen fiak kezébôl!” A zsoltár folytatásá-
ban a cél az ifjak és leányok nevelése,
mely szinte személyes üzenetként ha-
tott, miszerint neki haza KELL érnie, és
otthon fiatalokkal KELL foglalkoznia. Noé
számára a szivárvány jelentette az özön-
víz végét, benne ez a jelenség tudatosí-
totta, hogy meg fog menekülni. Németh
tanár úr – mint igazi pedagógus – a jelen-
ség magyarázatával sem maradt adós.
Egy délibábos jelenséget tapasztaltak
meg, mely nem függôleges, hanem víz-
szintes irányú volt. Két különbözô töltésû
és összetételû hófelhô törte meg úgy a
napfényt, hogy annak eredményeként
létrejött a jelenség. A hazatérés viszon-
tagságai nem mindennapiak voltak. Em-

bertelen megpróbáltatások között két
hónap alatt kilencszáz kilométert gyalo-
golt a rábízott 190 emberrel, néha telje-
sen lerongyolódva, rossz ellátással. Az
már jó volt, ha csak mínusz húsz fok
volt… Egymást lelkileg és fizikailag is tá-
mogatva haladtak. Emlékszik olyan nap-
ra, amikor ô is szinte öntudatlan állapot-
ba került, állva aludt Kijev közelében.
Elôfordult, hogy egy szovjet lovassági át-
karoló hadmûvelet elôl menekülve 55(!)
kilométert tettek meg egy nap alatt. Volt
olyan bajtársa, aki egy teljes napot gya-
logolt úgy végig, hogy minden lépésekor
szeretteit emlegette – fiam, feleségem,
fiam, feleségem – minden gyötrelmes
mozdulatot értük tett meg. Végül szeret-
tei ôt is hazasegítették. Az elcsigázott
század katonái március 15-én ülhettek
vonatra és május elsején, nulla óra húsz
perckor látták meg a magyar határt jelzô
piros lámpát. Azt már csak érdekesség-
ként említette meg, hogy szerelvényük
végén egy lefüggönyzött kocsiban velük
együtt tért haza Jáni Gusztáv vezérezre-
des, hadseregparancsnok. Két nap eltel-
tével értek Szombathelyre, ahol azonnal
karanténba helyezték ôket, nehogy be-
széljenek a Szovjetunióban tapasztaltak-
ról, és nehogy elmondják a nyilvánvalót,
miszerint a háborút már nem lehet meg-
nyerni. Két hét után elengedték ôket,
Németh hadnagy számára azonban nem
ért véget a háború. 1944 ôszén ismét be-
hívták, ezúttal a németországi hadszín-
térre, melynek hadifogság lett a vége.
Innen társaival együtt 1945 ôszén szö-
kött haza, s a háború után láthatott neki
igazából küldetésének, a tanári hivatás-

nak. A polgári iskolai évek, igazgatói,
szakfelügyelôi munka, az egyetemi ta-
nulmányok, a gimnáziumi tanári évek,
mind-mind küldetésének beteljesedését
jelentették. A beszélgetés vége felé ismét
szóba kerül mindaz, amit átélt a Dontól
hazafelé, és mindaz, amibôl erôt meríthe-
tett. Így foglalta össze a Gorkiban történ-
teket: „Számomra a jelenség – ha van is
tudományos magyarázata – mindenkép-
pen csoda, mert ott és akkor láttam meg,
annak a bizonyítéka, hogy Valaki vigyáz
ránk. Életemben voltak más abszurd je-
lenségek is, mely megint csak azt bizonyí-
totta, hogy elôírt pályán vagyok, és jó az,
amit cselekszem. Idén nyáron a családom
kint volt az udvaron. Kimentem hozzájuk,
s amikor kinyitottam az ajtót, olyan jelen-
séget láttam, amit egyszer már megta-
pasztaltam. Két utat láttam, egyet jobbra,
egyet balra. Ez nekem arra utalt, hogy las-
san vége van a pályafutásomnak, vége
van az életemnek. Valamerre el kell majd
mennem innen. Ebben megnyugodtam,
tudom biztosan, hogy a sorsom és az út
kijelölôdött.”
Reméljük, Németh tanár úr még sokáig
velünk együtt járja az útját, megôrzi bel-
sô derûjét, azzal a hittel és bölcsességgel,
ami az övé. Mikor kikísért, felhívta figyel-
memet a kertjében december közepe óta
virágzó jázmin bokorra, és elmondta, mi-
lyen örömöt jelent neki a télben…

»ROZMÁN LÁSZLÓ

A Dontól Celldömölkig 
P O R T R É  N É M E T H  L A J O S  N Y U G A L M A Z O T T  G I M N Á Z I U M I  T A N Á R R Ó L

A tél vége felé mindenféle módon
csalogatjuk a tavaszt. Hagymákat
hajtatunk, különféle cserjék vesszôit
cipeljük be szobánkba, fürkésszük az
elsô barkát, hóvirágot, mint az elsô
reménysugarat. Ez a bokor decem-
ber közepe óta virágzik és üzen.
Mindenki örömére, aki látja. Nem le-
het olyan szépen írni róla, mint Janus
Pannonius tette a mandulafácskáról,
mégis, talán sokan örülünk neki.
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A Celldömölki Mûszaki Szakközép- és Szakis-
kola végzôs diákjai február 8-án tartották
szalagavató ünnepségüket. A rendezvény
kezdetén Sipos Tibor igazgató és Cserági Ist-
vánné, a Szülôi Munkaközösség elnöke kö-
szöntötte a megjelenteket. Az igazgató
megnyitó beszédében arra buzdította az ün-
nepelteket, hogy legyen bennük kellô becs-
vágy, szorgalom, tudás és erô a rájuk váró
nehézségek megoldásához. A végzôs diá-
kok zenés életképeibe való bepillantás után
Fehér László polgármester köszöntötte a fel-
nôttkor küszöbéhez érkezett ötvenkilenc if-
jút Celldömölk Város Önkormányzatának

nevében. A számvetésre, egy életszakasz
lezárására és egy új fejezet kezdetére, a to-
vábbi feladatokra egyaránt figyelmeztetô
szalag feltûzésének ünnepélyes pillanatai
után szórakoztató mûsoroknak lehettek ré-
szesei a diákok, és hozzátartozóik. A rock
and roll és jazz-tánc után könnyûzenei egy-
veleg és kötélugró-bemutató volt a progra-
mok között. A végzôsök keringôztek, majd a
szalagavató bál nyitányaként szüleiket hív-
ták táncba. A báli zenét a Drazsé együttes
szolgáltatta, a rendezvényt idén elsô alka-
lommal tombolasorsolás is színesítette.

»REINER ANITA

Szalagavató a szakközépiskolában

Németh Sándor, „Nyiba” sportszakem-
ber, zenész és költô volt a vendége feb-
ruár 15-én a Kemenesaljai Mûvelôdési
Központ és Könyvtár Egy csésze kávé…
sorozatának. A kenyeri születésû, egyko-
ri olimpikon szabadfogású birkózó estjé-
re nagyon sok régi barát, ismerôs és ro-
kon jött el.
– A mai napig is több lánggal égsz: bir-
kózást oktatsz a Testnevelési Egyete-
men, zenélsz az együtteseddel, a De-
Pressionnal, verseket írsz. Hogy fér el
egymás mellett ez a három dolog a min-
dennapjaidban? 
– Minden ember a Földön egy értékes
kincs. Az a fontos, hogy megpróbáljuk
kiaknázni magunkat, rádöbbenjünk arra,
hogy nagyon sokra vagyunk hivatottak.
Ha valaki csak otthon fekszik állandóan,
nincs kapcsolatban a környezetével, a kül-
világgal, akkor nem döbben rá ezekre a
dolgokra. Én nagyon örülök, és az Isten-
nek hálát adok azért, hogy ilyen sokféle
dolgot megismerhettem. Eljutottam olim-
piára, világbajnokságra, ahol mint ver-
senyzô helyezéseket értem el. Majd ké-
sôbb kapitányként, vezetôedzôként örül-
hettem a tanítványaim világversenyeken
elért helyezéseinek. E mellett köszönöm,
hogy Vikidál Gyulának írhattam dalokat,

hogy Pásztori Zoltánnal, az Illés együttes
legendás dobosával dobolhattam együtt,
de Krisz Rudinak is írtam dalokat. Húsz
énekes énekli a szerzeményeim, ami azt
jelenti, hogy érdemes volt ezzel foglal-
kozni, és köszönöm az életnek, hogy ezt
megkaptam. Én nem szégyellem, hogy
van lelkem, és ez a dalaimból ki is derül,
szeretem a lírai hangulatot. 
– Honnan meríted ezt a rengeteg ener-
giát, amit a munkásságodba fektetsz?

– Talán az ember karmáján is múlik, de
azon is, hogy mit és mennyit akarunk
elérni az életben. Tenni kell a dolgunkat
ebben a világban, mert egy pillanat alatt
azt vesszük észre, hogy elmúlt az éle-
tünk. El kell dönteni, hogy mit akarunk,
de az a véleményem, hogy több min-
denbe is bele kell kóstolni egy kicsit. 
– E mellett nyilván elengedhetetlen egy
biztos háttér, a család, a barátok.
– Én úgy gondolom, hogy családi háttér
nélkül sikereket lehet elérni, de nem
ugyanolyanokat. Egy biztos háttér min-
denképpen kell és a barátok is. Én el-
mondhatom azt, hogy nekem ugyanazok
a barátaim, mint régen. Persze szövôd-
nek új barátságok is, de fontos, hogy a
régiek megmaradtak. Ma is nagyon so-
kan itt ültek a vendégek között, és ezt
köszönöm nekik. Én megtisztelem ôket,
ôk megtisztelnek engem, ez kölcsönös
dolog. Az ember legyen ôszinte és tiszta
lelkû, és én ezt vállalom is.
„Nincs csoda, nincs csoda, ébredj már fel
az igazi világ csak Téged vár
A zûrzavar felkavar, harcolsz tovább
a csalódás felemészt, minden nap vársz
Átalszol éveket, és közben nem történik
semmi…”

»HP

„Az igazi világ csak Téged vár”
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• Február 23., 17.00 óra Operett-musical
gála. Fellépnek: Kalocsai Zsuzsa, Bódi
Barbara, Vadász Zsolt, Peller Károly, a
Váci Jeszenszky Balett. Sztárvendég:
Oszvald Marika. Belépôjegy: 2000,
2500, 2800 Ft. Helyszín: KMKK színház-
terme.

• Február 23-án 17.00 óra Hegedûjáték
Bachtól Kocsárig – a Szombathelyi Zene-
mûvészeti Szakközépiskola hegedû sza-
kos növendékeinek kocertje. Helyszín:
Ádám Jenô Zeneiskola Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény Kamaraterme

• Február 25–29., minden nap 18.00 órától
Egészségünk hete – tudományos isme-
retterjesztô elôadássorozat a Vulkán
fürdôn. Helyszín: Vulkán fürdô konfe-
renciaterme.

• Február 28., 17.30 óra A Heti Világgaz-
daság címû folyóirat címlapfotóiból
összeállított kiállítás megnyitója. Ven-
dég: Horváth Zoltán a HVG szerkesztô-
je. Helyszín: a Kresznerics Ferenc
Könyvtár. 

• Február 29., 10.00 és 14.00 óra Gryllus
Vilmos: Maszkabál címû koncertje
gyermekeknek. Helyszín: KMKK szín-
házterme

• Március 7., 10.00 és 14.00 óra mesebér-
letes elôadás: A kis Mukk címû mesejá-
ték a Soltis Lajos Színház bemutatója.
Helyszín: KMKK színházterme.

• Március 8., 18.00 óra A zene, az vagyok
én – a Pápai Musical Stúdió gálamûsora.
Helyszín: KMKK színházterme.

• Március 24., A felújított református
templom megáldása, kopjafa-állítás.
Helyszín: a református templom.

• Március 28., 19.00 óra színházbérletes
elôadás: Herczeg Ferenc: Kék róka -
színjáték a Turay Ida Színház elôadásá-
ban. Helyszín: KMKK színházterme.

» PROGRAMAJÁNLÓ

2008. február 9-én rendezték Celldömölk
Város Önkormányzata és a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ és Könyvtár szervezé-
sében a városi bált. A fellépôk között sze-
repeltek a Városi Általános Iskola valamint
a Szent Benedek Katolikus Általános Isko-
la tanulói, az Energy Dabaston valamint a
Kemenesalja Néptánccsoport táncosai. Po-
hárköszöntôt Fehér László, a város polgár-
mestere mondott, köszöntötte a Városi
Bölcsôde vezetôjét és dolgozóit, akik a
felajánlásokból befolyt összegbôl közel
440.000 forintot kaptak a felújított bölcsô-
de eszközfejlesztéséhez. Az est folyamán

vendégszerepelt M. Varga Veronika és
Nagy Jácint. A hajnalig tartó zenét Radányi
Károly szolgáltatta. A mûsor szervezésérôl
és lebonyolításáról a KMKK dolgozói, az íz-
léses terítékrôl a Polgármesteri Hivatal
dolgozói, a változatos és bôséges vacsorá-
ról a Népjóléti Szolgálat munkatársai gon-
doskodtak. A rendezvény biztonságát a
Polgárôrség tagjai biztosították. A szerve-
zôk köszönik továbbá a vállalkozóknak,
magánszemélyeknek a felajánlásokat, a
Városi Óvoda, a Városi Általános Iskola és
a Városgondnokság segítségét.

»LOSONCZ ANDREA

Adomány a bölcsôdének

A Soltis Lajos Színház stúdiósai E. T. A. Hoffmann: Az arany virágcserép címû kisregényét
vitték színre a közelmúltban, melynek házi bemutatója január végén volt. A hivatalos be-
mutatót áprilisra tervezik. Közben elkészült a Lúdas Matyi mesejáték is, melyet február
20-án mutattak be. A jelenbôl kicsit visszatekintve az elôzô évre, elkészült a társulat
2007 évi statisztikája. Mint azt Nagy Gábor társulatvezetô elmondta, összesen 167
elôadást tartottak az elmúlt évben, melybôl 86 gyermekeknek szóló volt. Vendég-
elôadásként 27 produkciót fogadtak, ebbôl 16-ot Celldömölkön tartottak. A soltisosok az
összes, 167 elôadásból 57-et mutattak be városunkban, a többit a kistérségben, illetve a
megyén kívül. Tizennyolc fellépésük jótékony célokat szolgált. Öt országos és két nem-
zetközi fesztiválon kilenc elôadással szerepeltek. Ezek eredményei: két országos ezüst-,
és egy bronzminôsítés, valamint három színészi díj.
Az idei év nagy vállalkozása lesz az erdélyi testvértelepülés, Erdôszentgyörgy Bodor Pé-
ter Mûvelôdési Egyesületével közösen Machiavelli Mandragóra címû darabjának színre-
vitele. Ezenkívül egy Mátyás király mese mûsorra tûzése is szerepel a tervek között, és
a reneszánsz évhez kapcsolódva két reneszánsz irodalmi mûsor is várható a Soltis Szín-
ház háza tájáról.

»RA

Az ifjúsági hangverseny-bérlet sorozat
második elôadásának február 14-én lehet-
tek fültanúi a felsô tagozatos általános
iskolások és a középiskolások a KMKK szín-
háztermében. Ezúttal a szombathelyi Ca-
pella Savaria együttes segítségével kalan-
dozhattak a barokk korszak muzsikáiban a
megjelentek. Az együttes zeneszerszámait
eredeti XVIII. századi mesterek munkái,
vagy ezek másolatai alkotják. 

A vonós hangszereken, csembalón és fúvós
hangszereken felcsendült zenemûvekkel
Corelli, Vivaldi és Biber mûvészetét idézték
fel az elôadók. Az együttes mûvészeti
vezetôje a darabok eljátszása elôtt zene-
szerkezetileg és az elhangzó zenei effektu-
sok felvázolásával tette színesebbé az
elôadást, és hozta még közelebb a barokk
korszak zenéjét a hallgatóság számára.

»REINER ANITA

Komolyzene fiataloknak

Szintén fiataloknak szóló komolyzenei programot szervezett a
KMKK február 16-án a zeneiskolában. A mûsorban fellépett: Né-
meth Viola, Németh Andrea, Bejczi Máté, zongorán kísért
Bejcziné Németh Tünde. A mûsor elsô darabja volt egy prog-
ramsorozatnak, melyben a zene sokszínûségére, nyelvek felet-
tiségére szeretnék felhívni a fiatalok figyelmét, és hangsúlyoz-
ni, mennyire alkalmas hangulatok, érzések kifejezésére. 

Új bemutatók a Soltis Színházban
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a Celldömölki Helyi Választási Iroda Vezetôje

KÖZLEMÉNY
Celldömölk Város Választópolgárai részére

A Köztársasági Elnök 2008. március 9-re országos ügydöntô népszavazást tûzött ki.

A népszavazásra feltett kérdések:
1. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvôbeteg-gyógyintézet ellátásáért a jelen kérdés-

ben megtartott népszavazást követô év január 1-jétôl ne kelljen napidíjat fizetni?”
2. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbe-

teg-szakellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követô év január 1-
jétôl ne kelljen vizitdíjat fizetni?”

3. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsôfokú tanulmányokat foly-
tató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük?”

A Magyar Posta Zrt-n keresztül minden választópolgárt 2008. február 22-ig „Értesítô”-
ben fogok tájékoztatni a névjegyzékbe vételrôl.
A névjegyzéket 2008. február 20. és 2008. február 27. között közszemlére teszem,
amely a Polgármesteri Hivatal Anyakönyvvezetôjénél (fsz 5. szoba) tekinthetô meg.
A névjegyzékbôl történô kihagyás esetén haladéktalanul keresse meg a Helyi Válasz-
tási Irodát, hogy a helyesbítésrôl intézkedni tudjunk.
Ha a szavazás napján nem lakóhelyén, de Magyarországon tartózkodik, akkor igazo-
lással szavazhat, amelyet  2008. március 7-én 16 óráig személyesen vagy meghatal-
mazott útján kérhet meg, valamint írásban úgy, hogy a kérelem 2008. március 4-ig
a Helyi Választási Irodához megérkezzen. 
Ha a szavazás napján külföldön tartózkodik, 2008. február 22-ig kérheti felvételét a
külképviseleti névjegyzékbe a Helyi Választási Irodától. 
Ha mozgásában korlátozott, akkor mozgóurnával szavazhat, amelyet a szavazás nap-
ja elôtt a Helyi Választási Irodától, a szavazás napján  a Szavazatszámláló Bizottság-
tól írásban kérhet. 
Szavazni 2008. március 9-én 6 órától 19 óráig személyesen lehet. Szavazás során a Sza-
vazatszámláló Bizottság részére köteles felmutatni érvényes személyazonosításra al-
kalmas okiratát.  (személyigazolvány vagy útlevél vagy új típusú vezetôi engedély és
lakcím igazolvány)
Szavazni az „ Értesítô”-ben meghatározott szavazókörben a kijelölt szavazóhelyisé-
gekben lehet.

Szavazókör száma: Szavazóhelyiség megnevezése: címe

1. Városi Óvoda tagóvodája Vörösmarty u. 1.
2. Berzsenyi Dániel Gimnázium Nagy S. tér 13.
3. Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár Dr. Géfin tér 1.
4. Népjóléti Szolgálat Idôsek Klubja Szalóky u. 3.
5. Ádám Jenô Zeneiskola Alapf. Mûv. Intézmény József A. u. 3.
6. Népjóléti Szolgálat ebédlôje Árpád u. 18.
7. Városi Ált. Iskola Alsósági Tagisk. – sportcsarnok

(volt Berzsenyi L. Ált. Isk.) Hegyi u.
8. Városi Ált. Iskola Alsósági Tagiskola – ebédlô

(volt Berzsenyi L. Ált. Isk.) Sági u. 167.
9. Városi Ált. Iskola Alsósági Tagiskola – könyvtár

(volt Berzsenyi L. Ált. Isk.) Sági u. 167.
10. Izsákfai Klub Izsákfa u. 37.

Azon személyek részére, akiknek a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabályok alapján
lakóhelye Celldömölk, valamint azon választópolgárok számára, akik Celldömölkön iga-
zolással szavaznak, a 3. számú szavazókört jelöltem ki a szavazás helyéül.
Tájékoztató a Helyi Választási Irodáról (HVI):  Címe: Celldömölk, Szentháromság tér 1.
Tel.: 95/525-810 
HVI Vezetôje: Baranyai Attiláné dr. jegyzô 
HVI Vezetô-helyettese: Enyinginé dr. Batári Borbála aljegyzô 
HVI tagjai: 1. Bálint István 2. Brennerné Gorza Mária 3.  Falusiné Magyar Csilla 4. Farkas
Gábor 5. Gaál Péter 6. Németh Ilona Julianna 7. Orth Imréné 8. Somogyi Anikó Edina

CELLDÖMÖLK, 2008. FEBRUÁR 7.
BARANYAI ATTILÁNÉ DR., A HVI VEZETÔJE

Adószám: 18889095-1-18
9500 Celldömölk, Szalóky u. 3.
Telefon: 95/525-910

Tisztelt Kemenesaljai Polgárok!
Nagyon sok olyan ember él a Celldömöl-
ki Kistérségben, aki saját maga vagy hoz-
zátartozója révén kapcsolatba került a
Népjóléti Szolgálattal. Az intézmény
ugyanis nagyon sokrétû feladatot lát el:
Celldömölkön szervezi és bonyolítja a há-
zi segítségnyújtás keretében az otthoni
életvitelt megkönnyítô gondozást, étkez-
tetést, nappali ellátás keretében pedig
az idôsek klubjait. A kistérség 19 telepü-
lésén végzi a családsegítést és gyermek-
jóléti szolgáltatást. Ennek keretében már
hosszú évek óta táboroztatja azokat a
gyerekeket, akik esetleg más formában
nem jutnának hozzá ehhez a lehetôség-
hez. A támogató szolgálat a különbözô
fogyatékkal élôk számára nyújt szemé-
lyes segítséget, alkalmanként programo-
kat, szállítást. A bentlakásos részlegek
(idôsek otthonai, Gondozóház) pedig fo-
lyamatos gondozást, ápolást biztosítanak
a rászoruló lakóknak.
A Celldömölki Családokért Alapítvány
megalakulása óta nyújt segítséget ezen
feladatok színvonalas ellátásához. Esz-
közbeszerzés (gyógyászati eszközök, já-
tékok), programok (pl. táboroztatás, ki-
rándulás) támogatásával.
Tervei közt szerepel, hogy támogatást
nyújtson a kerekesszékes szállításhoz
szükséges eszközök (lépcsô, rámpa) be-
szerzéséhez, beszereléséhez. Az állandó
és magas szintû munkához az intézmény
számít az Önök segítségére. Kérjük, adó-
juk 1%-a felajánlásával segítse az Alapít-
vány, ezáltal az intézmény színvonalas
mûködését.
Emlékeztetni szeretnénk Önöket, hogy
az adó 1%-a felajánlása nem terheli to-
vább háztartásukat, csupán azt jelenti,
hogy az állam által elvont adó ezen ré-
szének sorsáról Önök dönthetnek azzal,
hogy megnevezik azt a szervezetet,
amelynek programját, céljait szeretnék
támogatni. 
Kérjük, éljen a célzott támogatás lehetô-
ségével, s adója 1%-át adja az Alapít-
ványnak !

TISZTELETTEL ÉS KÖSZÖNETTEL:
FIDERNÉ SZAKÁL ÉVA, A KURATÓRIUM ELNÖKE

Celldömölki
Családokért
Alapítvány
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Egyet ért a népszavazással?Megkérdeztük
» válaszoltak

Egyáltalán nem kellett volna
megszüntetni a régi, jól bevált
egészségügyi rendszert. A vi-
zitdíjjal nem lehet kiküszöbölni
a hálapénzt. A háromszáz fo-
rintok nem oldanak meg sem-
mit, a kisnyugdíjasok pénztár-
cájának viszont megterhelô ez
a kiadás. Egyetértek a népsza-
vazással, mert ha azok, akiket
megválasztottunk, nem tud-
nak dönteni, akkor döntsön a
nép. A tanulás pedig eddig is
pénzbe került, igaz, nem olyan
összegekbe, mint mostaná-
ban, de nem mindenki enged-
heti meg magának a tandíj ki-
fizetését. 

Egyrészt felesleges pénzkido-
básnak tartom a népszava-
zást, mert nem hiszem, hogy
befolyással lesz a kormányra.
Másrészt viszont jó, hogy az
állampolgárok kifejthetik vé-
leményüket, csak legalább
vennék is figyelembe azt. Ha
idôm engedi, mindenképpen
elmegyek a népszavazásra. 
A vizitdíjjal nem lehet kiválta-
ni a hálapénzt, mindig volt és
lesz is. A vizitdíj még el is vi-
selhetô, de a kórházi napidíj
már megterhelô a családi
kasszára nézve. A tandíj egy
szükséges rossz dolog, de
mindig is volt. 

Jogosnak tartom a népszava-
zást, és ha még eredménye is
lesz, akkor igazán hasznos. 
A kormányban elgondolkod-
hatnának, milyen terheket ró-
nak ki az emberekre, figye-
lembe véve azt, hogy a bérek
meg nem emelkednek. A csa-
ládból mindenki elmegy a
népszavazásra, reméljük az
igenek lesznek többségben.
Kis keresetûek vagyunk, ezért
minket is érintenek a terhek.
Nem értek egyet vele, hogy
kiszabták ezeket, a fiatal ge-
nerációnak is jobb lenne, ha
eltörölnék a vizitdíjat, kórházi
napidíjat és a tandíjat. 

Jónak tartom, hogy kikérik a
nép véleményét ilyen fontos
kérdésekben, és természete-
sen el is megyek szavazni.
Felháborító helyzetben van az
ország, és ezen belül az
egészségügy. A vizitdíj mellett
ugyanúgy él a hálapénz, mint
eddig, és a gyógyszerek is
drágulnak. A nagypénzûek fi-
zetésébôl kellene elvenni,
azoknál alkalmazni megszorí-
tásokat, nem pedig a vizitdíj-
ból, kórházi napidíjból és tan-
díjból remélni a nagy bevéte-
leket. Egy kisnyugdíjas például
a vizitdíj árából megvehet egy
kiló kenyeret.

»fotó: völgyi lászló»kérdez: reiner anita

Tóth István Ilcsik Renáta Biczó Tibor Horváth Mária

A Vas Megyei Igazságügyi Hivatal (Szombathely, Széll K. u. 54. tel.:
94/512-620) rendszeres jelleggel minden hónap elsô csütörtökén
kihelyezett ügyfélfogadást tart Celldömölkön. Az ügyfélfogadás
helye: Celldömölk, Dózsa György u. 18. Az ügyfélfogadás ideje: 2008.
március 6., csütörtök 10.00–12.00 jogi segítségnyújtó szolgálat, jogi
problémák megoldásában tájékoztatás és felvilágosítás, a szo-
ciálisan rászorulók részére ügyvéd közremûködésének biztosítása.

» Egészségügyi SZOLGÁLAT
2008.  MÁRCIUSI  KÖZPONTI  ORVOSI  ÜGYELET

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

Az ügyeleti rendben a változtatás jogát fenntartják.

Kihelyezett ügyfélfogadás

Molnár Erzsébet festômûvész alko-
tásaiból nyílt kiállítás a Kemenesal-
jai Mûvelôdési Központ és Könyvtár
galériáján, február 15-én. Az alkotó
harmadik celldömölki tárlatát ezút-
tal is Molnár Gábor nyugalmazott
mûvelôdési szakreferens ajánlotta a
megjelentek figyelmébe. Molnár Er-
zsébet alkotásainak témáját a ter-
mészet adja. Elsôsorban tájképek,
virágcsendéletek és a természeti
környezet ihlette ábrázolások kerül-
nek ki keze alól. Mint vallja: „Aki
képtelen álmodozni, és dolgokra rá-
csodálkozni, az elôtt ezek a csodák
ismeretlenek maradnak.” Festészeti
stílusában a lágy átmenetet és az
egymásba fonódó színeket kedveli,
és általában olaj, akril, illetve akva-
rell technikával készíti remekmû-
veit. Képein a természeti formák

leegyszerûsítésével arányban nô a
színek dominanciája és az alkotás
folyamatában alakul át a forma, be-
leolvadva a színekbe. A több éves
alkotómûvészet egy szeletét bemu-
tató táj- és természeti képek, virág-
ábrázolások, csendéletek március
12-ig tekinthetôk meg a KMKK galé-
riáján. 

»RA

Molnár Erzsébet kiállítása
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Ellentmondást nem tûrôen, kitûnô telje-
sítménnyel utasította maga mögé ellen-
feleit a Városi Általános Iskola teremlab-
darúgó csapata január 9-én, a Celldö-

mölkön rendezett diákolimpiai megyei
döntôn. A kiemelkedô egyéni teljesít-
mények mellett a csapat összteljesítmé-
nyét is jóra értékelte Kazári József edzô.

Csak nagy bravúrral lehet továbbjutni
CVSE-Mávépcell-Vörsas – SK AVEX Zlin 2:6
Celldömölk, február 5., Nemzetközi Szu-
perliga elôdöntô 
Párosok: Lindner-Marsi – Cihak-David 3:2
(1:0). Elsô egyéni kör: Molnár – Olejnik 0:3,
Fazekas – Cihak 2:3, Lindner – Kostal 2:3
(1:3). Második egyéni kör: Fazekas –
Olejnik 3:2, Marsi – Kostal 0:3, Lindner –
Cihak 1:3 (2:6).
Gyôzött: Fazekas Péter 1 és a Lindner-
Marsi páros.
Túl kemény ellenfélnek bizonyult a
mieinknek a három volt válogatott játé-
kossal felálló cseh bajnokcsapat. A páros
megnyerése után még lehetett bizakod-
ni, ám az egyéni mérkôzéseken egyedül
Fazekas Péternek sikerült nyernie. Úgy
tûnik, eldôlt, hogy melyik csapat jut a
döntôbe.
Pénzügyôr SE – CVSE-Mávépcell-Vörsas 0:7
Budapest, február 9., Extraligás mérkô-
zés.
Párosok: Hoffmann-Várbeli – Fazekas-
Molnár 1:3 (0:1). Elsô egyéni kör: Kállai –
Molnár 2:3, Várbeli – Lindner 0:3, Hoff-
mann – Fazekas 0:3 (0:4). Második egyéni
kör: Kállai – Lindner 2:3, Hoffmann – Mol-

nár 2:3, Várbeli – Fazekas 0:3 (0:7).
Gyôzött: Lindner Ádám 2, Fazekas Péter
2, Molnár Krisztián 2 és a Fazekas-Molnár
páros.
A találkozón három szoros mérkôzés
volt, amit végül is a mieink nyertek meg.
Ezzel együtt a mieink fölényesen hozták
a kötelezô gyôzelmet.

Dombóvári VMSE – CVSE-Mávépcell-Vörsas II.
7:11
Dombóvár, február 9., NB II-es mérkôzés. 
Ölbei vezérletével magabiztosan gyôztek
a celldömölkiek.
Gyôzött: Ölbei Péter 4, Kun Tibor 3, Teket
Attila 2, az Ölbei-Kun és a Teket – Orbán
páros.

CVSE-Mávépcell-Vörsas IV. – Kanizsa Sörgyár
SE II. 15:3
Celldömölk, január 31., NB III-as mér-
kôzés.
A mieink nem adtak esélyt a kanizsaiak-
nak.
Gyôzött: Tarr Sándor 4, Máthé Gyula 4, Lu-
kács Balázs 4, Talián Csaba 1, a Tarr-
Máthé és a Lukács-Talián páros.

Zalakomár SE – CVSE-Mávépcell-Vörsas IV.
11:7
Zalakomár, február 2., NB III-as mérkô-
zés.
Mindkét párost a hazaiak nyerték, és a
szoros mérkôzések is az ô javukra dôltek
el.
Gyôzött: Lukács Balázs 3, Tarr Sándor 2,
Máthé Gyula 2.

»VÖLGYI L.
Az NB III ôszi végeredménye:
1. Hévíz SK 13 13 0 0 16 
2. Gyenesdiási ASE 13 10 0 3 20
3. CVSE-Mávépcell-V. III. 13 9 0 4 18
4. Mosonmagyaróvári EMTE 13 8 1 4 17
5. EVSE-HIDRO Zalaeg. 13 7 2 4 16
6. Zalakomár 13 7 1 5 15
7. Gyôri Vertikál SE 13 7 1 5 15
8. Szombathelyi Vízéptek 13 6 1 6 13
9. CVSE-Mávépcell-V. IV. 13 4 2 7 10
10. Kanizsa Sörgyár SE II. 13 5 0 8 10
11. Gyôri Elektr. VSK II. 13 3 1 9 7
12. Széchenyi ESE II. 13 3 1 9 7
13. SZAK III.Sportiskola 13 1 4 8 6
14. Turris SE Sopron II. 13 0 2 11 2

Diákolimpiai döntôn
A megyei siker az országos döntôbe ju-
tást jelentette, melyre február 9–10-én
Békéscsabán került sor, s az ország leg-
jobb húsz csapata mérte össze tudását.
Kazári József a megszerzett kilencedik
helyet a mezôny ismeretében várakozá-
son felüli teljesítménynek értékeli, bár
lehettek volna szerencsésebbek is a celli
fiúk. A csoportmérkôzések során két re-
mek gyôzelem és két nagyon szoros, fá-
jó vereség volt a mérleg. A Keszthely el-
len hajszálon múlt az egyenlítés, de a ka-
pufa nem az ellenfelet segítette, így el-
maradt az egyenlítés és a továbblépés. 
A 9–12. hely közti helyosztó már rutin-
feladat volt, és a csapat hat gólos különb-
séggel megérdemelten lett kilencedik.
Némi vigasz a történésekre, hogy a cso-
portbeli két továbbjutó rivális, a Keszt-
hely és a Nyíregyháza meg sem állt a
döntôig. Kazári József a megyei döntôhöz
hasonlóan nagyszerûnek ítélte meg a
csapatjátékot. A megyei döntôben kima-
gaslóan játszó Boznánszky Gábor Békés-
csabán is kitûnôen szervezte a játékot, és
a góllövésben is jeleskedett. Zseli Dániel
is átmentette január eleji jó formáját, és
parádésan védte a celli kaput. A diák-
olimpiai küzdelmek más sportágakban
természetesen folytatódnak, és reméljük,
hogy a korábbi szép hagyományokat
folytatva szerepelnek a celli tanulók.

»RL

az országos döntôs csapat tagjai: boznánszky gábor, erôss máté, horváth ákos, horváth

dávid, kovács adrián, mógor krisztián, szentgyörgyi martin, tóth bálint, zseli dániel.
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»

CELLDÖMÖLK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

megjelenik kéthetente

felelôs kiadó:

Bakó István

felelôs szerkesztô:

Györéné Losoncz Andrea
szerkesztôség:

Farkas Gábor, Káldos Gyula, 
Kustos Lászlóné, Reiner Anita, 
Rozmán László, Takács Mária, 

Vass Veronika, Völgyi László (nívódíjas), 
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.

2008. február 15-én, a Polgármesteri Hiva-
tal házasságkötô termében tartotta évzáró
és egyben évnyitó rendezvényét a
VulkánSport Egyesület. A rendezvényen
részt vettek az Egyesület tagjai, és a mun-
kájukat segítô támogatók. Az összejövetel
évzáró részében az Egyesület értékelte az
elmúlt évet, a különbözô rendezvényeket.
A rendezôk az elmúlt esztendôt sikeresnek
ítélték meg. A jövôbe tekintve elmondták,
hogy az idei nyáron is megrendezésik a
Vulkán Fesztivált, melynek elsô napja jú-
nius 25-én lesz, és június 29-ig tart majd a
legnagyobb celldömölki rendezvény. A
banketten egy futball-berkekben már na-
gyon várt bejelentést is tettek, hisz a Pol-

gármesteri Hivatal felkérte a VulkánSport
Egyesületet egy kispályás labdarúgó-baj-
nokság megszervezésére és lebonyolításá-
ra, a Hivatallal együttmûködve. Ennek kap-
csán elhangzott az is, hogy a szervezôk
március 15-ig várják még azon csapatok
jelentkezését, akik szeretnének részt ven-
ni az áprilisban induló bajnokságon. Szin-
tén az idei tervek közt szerepel a homok-
foci-torna megrendezése is, melyre a Vul-
kán fürdôn kerül sor.
Az évnyitó végén az Egyesület munkatár-
sai köszönetüket fejezték ki mindazok-
nak, akik bármilyen módon segítették
munkájukat.

»CSUKA

VulkánSportos évnyitó

Vége a téli felkészülésnek
Tímár Boglárka, aki beálló poszton fogja
erôsíteni a csapatot.
Mindkét csapatunkat tekintve elmondható,
hogy izgalmas rajt vár a játékosokra, hisz a
fiúk Szombathelyen kezdenek a Tanárkép-
zô ellen, akiket ôsszel, hazai pályán le-
gyôztek egy igazán parádés meccsen. A lá-
nyok az ôszi nyitányon elszenvedett meg-
lepô vereségért szeretnének visszavágni a
Mór együttesének. Reméljük, mind a fiúk,
mind a lányok sikerrel járnak.

A tavaszi szezon 1. fordulója:
Férfi: február 23. (szombat) 18.00 : Szom-
bathelyi Fôiskola SE – CVSE-Mávépcell
Nôi: február 24. (vasárnap) 18.00 : Mór –
CVSE-Mávépcell

»CSUKA

Celldömölk központjában 1 + 1/2 szobás második emeleti, egyedi fûtésü 44 m2 lakóterületü lakás
eladó. Tel.: 06 20/330-8484

Celldömölk belvárosában, mélygarázsban gépjármûbeálló eladó. Tel.: 06 20/9624-202

Celldömölkön, a gimnázium mögötti garázssoron garázs eladó. Tel.: 06 30/699-5525

SKODA FAVORIT 2008. szeptemberig érvényes mûszaki vizsgával eladó. Tel.: 06 20/583-2428

Celldömölkön, a Gábor Áron utcában 1 szobás, egyedi fûtéses albérlet március 1-jétôl kiadó. 
Érd.: 18 óra után a 20/437-1697 telefonszámon.

» A P R Ó H I R D E T É S

Véget ért a téli felkészülési idôszak NBII-es
kézilabda-csapatainknál. A férfi gárda a
Pápa ellen játszott oda-vissza alapon mér-
kôzéseket, és bár a mérkôzések celli vere-
séggel záródtak, a látottak alapján nem le-
het okunk panaszra. A csapat új trénere,
Fancsali Ferenc, remekül összerakta a tár-
saságot, kemény edzésekkel és jó taktikai
utasításokkal próbálja minél eredménye-
sebbé tenni a fiúkat. Az alapozás másik
nagy állomása a február 9-én, Szentgott-
hárdon rendezett huszadik III. Béla király-
kupa volt, ahol hat csapat részvételével
zajlottak a küzdelmek. A meccsek 2x25
percig tartottak, és a felkészülést segítvén,
az edzôk korlátlan számú cserét hajthattak
végre. A két hármas csoportból a celliek az
„A” jelûbe kerültek, ahol az osztrák
Trofaiach és a Sopron együttesét is maguk
mögé utasítva csoportelsôként végeztek.
Az ezt követô helyosztón a „B” csoport el-
sôje volt az ellenfél. Akárcsak a bajnokság-
ban, ezen a tornán sem bírtunk a Szent-
gotthárddal, és 31-22-es vereséget szen-
vedve, a kupa ezüstérmesei lettünk. Ez a
második hely jó elôjel lehet a bajnokságra,

reméljük, ott visszavágnak a fiúk a got-
thárdiaknak, és minél elôkelôbb helyen
zárják a szezont.
A férficsapathoz hasonlóan, nôi játéko-
saink is a téli felkészülés finisébe értek.
Február 10-én, vasárnap, Tapolcán vettek
részt egy négycsapatos felkészülési tor-
nán. A Celldömölkön kívül az NBI/B-s Ta-
polca Toplan, a szintén ebben az osztály-
ban szereplô Beton KC Veszprém, valamint
az NBII-es SZESE Gyôr vett részt a rendez-
vényen.
A rajt nem sikerült túl jól, hisz rögtön az
elsô mérkôzésen megsérült Wittmann
Krisztina, így a csapat a bajnokság elsô
pár fordulójában is nélkülözni kényszerül
a remek hálóôrt. Ez a sérülés rányomta
bélyegét a teljesítményre, hisz a gyôri
gárdától elszenvedett vereségen kívül, a
Tapolcától 28-16-ra, míg a Veszprémtôl
23-12-re kaptak ki Salamonné Csótár Ad-
rienn tanítványai. Az edzô ennek ellenére
bizakodó, hisz a bajnokságban az ôszinél
több pontot vár, és reméli, hogy a lehetô
lejobb helyen végez a csapata. A kerethez
érkezett egy új szerzemény is, a sárvári

Az Új Kemenesaljában és 
a Rádiócellben

hirdetni reklámozni szeretne?
Nagy Antalt keresse!
Tel.: 06 70/338-9880

e-mail: nagy.antal@cellkabel.hu
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MEGÁLLÓ X X X

Vasútállomás 4.50 5.29 6.22 6.53 7.20 8.10 9.10 10.25 11.20 12.30 13.25 14.25 15.25 16.30 17.30 18.15 19.30 21.10 22.10

Szent Márton Patika 4.52 5.31 6.25 6.56 7.23 8.15 9.13 10.28 11.25 12.33 13.28 14.28 15.28 16.32 17.33 18.17 19.35 21.13 22.13

Vasvirág Hotel 4.54 5.33 6 27 6.57 7.25 8.17 9.15 10.30 11.27 12.35 13.30 14.30 15.30 16.34 17.35 18.19 19.37 21.15 22.15

Fürdô – – – – – – 9.17 10.32 11.31 12.34 13.32 14.32 15.32 16.36 17.37 – – – –

Alsóság Posta 4.55 5.35 6.29 6.59 7.27 8.19 9.19 10.34 11.31 12.39 13.34 14.34 15.34 16.38 17.39 18.21 19.39 21.16 22.17

Templom tér 6.31 7.01 7.29 8.20 9.21 10.36 11.33 12.41 13.36 14.36 15.36 16.40 17.41 18.23 19.40 21.18 22.19

Temetô 6.33 7.02 7.30 8.21 9.22 10.37 11.34 12.42 13.37 14.37 15.37 16.41 17.42 18.24 19.41 – 22.20

Bányatelep 6 34 7.03 7.31 8.22 9.23 10.38 11.35 12.43 13.38 14.38 15.38 16.42 17.43 18.25 19.42 – 22.21

Hegyalja 6.35 7.04 7.32 8.23 9.24 10.39 11.36 12.44 13.39 14.39 15.39 16.43 17.44 18.26 19.45 – 22.22

Ság hegy forduló 6.36 7.06 7.34 8.25 9.27 10.41 11.38 12.46 13.41 14.41 15.40 16.44 17.46 18.27 19.47 – 22.24

Alsósági Iskola – – – 9.30 – 11.41 12.50 13.44 14.45 – 16.47 – 18.29 – 21.20 –

Izsákfa buszváró 4.59 5.38 – – – 9.35 – 11.44 12.54 13.48 14.49 – 16.52 – 18.33 – 21.24 –

HELYIJÁRAT CELLDÖMÖLK – ALSÓSÁG - IZSÁKFA

HELYIJÁRAT IZSÁKFA – ALSÓSÁG – CELLDÖMÖLK

MEGÁLLÓ X ISK. X X X

Izsákfa Hegyalja utca - - - 7.03 - - - - - - - - - - -

Izsákfa buszváró 5.00 5.38 - 7.04 - - 9.35 - 11.44 12.55 13.48 14.50 - 16.52 - 18.33 - 21.24 -

Alsósági Iskola - 7.08 - - 9.39 - 11.48 12.59 13.52 14.54 - 16 55 - 18.36 - 21.28 -

Ság hegy forduló 5.09 5.47 6.36 - 7.06 7.34 8.25 10.42 - - 15.40 17.46 - 19.47 21.32 22.24

Hegyalja 5.10 5 48 6.37 - 7.07 7.35 8.27 10.44 - - 15.41 17.48 - 19.48 21.34 22.25

Bányatelep 5.11 5.49 6.38 - 7.08 7.36 8.28 10.45 - - 15.42 17.49 - 19.49 21.35 22.26

Temetô 5.12 5.50 6.39 - 7.09 7.37 8.29 10.46 - - 15.43 17.50 - 19.50 21.36 22.27

Templom tér 5.14 5.52 6.40 - 7 10 7.38 8.30 10.47 - - 15.44 17.51 - 19.51 21.37 22.28

Alsóság Posta 5.16 5 54 6.42 7.10 7.12 7.40 8.32 9.41 10.49 11.50 13.01 13.54 14.56 15.46 16.57 17.53 18.38 19.53 21.39 22.30

Fürdô - - - - - - - 9.43 10.51 11.52 13.03 13.56 14.58 - 16.59 17.55 18.40 19.55 - -

Vasvirág Hotel 5.18 5.56 6.44 7.12 7.14 7.42 8.34 9.45 10.53 11.54 13.05 13.58 15.00 15.48 17.01 17.57 18.42 19.57 21.41 22.32

Szent Márton Patika 5.20 5.58 6.45 7.14 7.16 7.44 8.36 9.47 10.55 11.56 13.07 14.00 15.02 15.50 17.03 17.59 18.43 19.58 21.43 22.34

Vasútállomás 5.24 6.01 6.47 7.15 7.17 7.46 8.41 9.49 10.57 11.58 13.10 14.05 15.04 15.52 17.05 18.01 18.49 20.00 21.45 22.36

X : Munkaszüneti és ünnepnapokon nem közlekedik.
ISK: Tanítási napokon közlekedik.

X: Munkaszüneti és ünnepnapokon nem közlekedik.

Érvényes: 
2008. március 1-jétôl

Celldömölk
Vasútállomás

Szt. Márton
Patika

Vasvirág Hotel Alsóság 
Posta

Alsósági
Iskola

Izsákfa
buszváró

Templom tér
Temetô
Bányatelep
Hegyalja
Ság hegy forduló

Fürdô

Izsákfa Hegyalja utca

Izsákfa
buszváró

Alsósági
Iskola

Ság hegy forduló
Hegyalja
Bányatelep
Temetô
Templom tér

Alsóság 
Posta

Vasvirág Hotel Szt. Márton
Patika

VasútállomásFürdô

Izsákfa Hegyalja utca



Vásárolhat, ajándékozhat, 
utazhat… 

pl. havi 6.000 Ft-ért*.

A kedvezményes hitel felsô határa: 
2 millió Ft.

Akciónk 2008. február 1-jétôl 
március 21-ig tart.

Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet 
Celldömölk I., Celldömölk II., Ostffyasszonyfai 

és Vönöcki Kirendeltsége

Celldömölk I., Kossuth L. u. 18. Celldömölk II., Hegyi u. 1. 
Telefon: 95/420-035 Telefon: 95/420-507

Ostffyasszonyfa, Kossuth u. 60. Vönöck, Kossuth L. u. 69/b. 
Telefon: 95/394-005 Telefon: 95/485-010

Nézzen be hozzánk – 
megéri!

* 300 ezer Ft 84 hónapra
THM: 15,05%

Kis bank – nagy lehetôségek!

HIBABEJELENTÉS (NONSTOP): 06 30/973-1464
SZAKÜZLET:  
ÚJ ELEKTRONIKAI, HÁZTARTÁSI GÉPEK, ALKATRÉSZEK SZIMERINGEK,
SZÉNKEFÉK, PORSZÍVÓ PORZSÁKOK.
▲ ELEKTRONIKUS ÉS EGYÉB JÁTÉKÁRUSÍTÁS
▲ TÁVIRÁNYÍTÓK, TELEFON-AKKUMULÁTOROK
▲ HASZNÁLT CIKK ADÁS-VÉTEL
▲ IPARI GÉPEK JAVÍTÁSA KÖZÜLETEKNEK IS
SZERVIZ: 
– hûtôgép, mosógép, centrifuga, PRESSO-kávégépek és ipari

hûtôk, fagyasztók helyszíni javítása nonstop
– kávé-automata, mikrohullámú sütô, villanytûzhely,

varrógép, televíziók és egyéb híradás-technikai eszkö-
zök, egyéb kisgépek javítása 

– autó klímák javítása, feltöltése
KÖLCSÖNZÔ: TAKARÍTÓGÉPEK, KÁVÉGÉPEK, EGYÉB
BARKÁCSGÉPEK  KÖLCSÖNZÉSI LEHETÔSÉGE.

HITELKÖZVETÍTÉS, IRODÁKNAK BIZTOSÍTÁSOK ÜGYINTÉZÉSE

NYEREMÉNYSZELVÉNY
Hozza be ezt a hirdetést,

töltse ki a kérdôívünket, és nyerje meg
az ajándékaink egyikét!

Felezett törlesztôrészletes ajánlatunk:
új autó 11.215 Ft/hó-tól!

Új Suzuki már 1.940.000 Ft vételártól!
A részletekrôl érdeklôdjön márkakereskedésünkben. 

Február 1-jétôl a készlet erejéig. THM: 4,18%-tól.

H-9600 Sárvár, Fekete-híd utca 2.
Tel./fax: 06 (95) 320-490

06 (95) 320-492
06 (30) 400-6420

E-mail: suzuki@airplanet.hu 

Sárvár, Rákóczi u. 75.
Nyitva tartás: 

hétfô-szombat: 9–19 vasárnap: 13–19

F I G Y E L E M !
ÁRUHÁZUNK TELJES ÁRUCSERÉT TART.

JÖN A TAVASZI ÁRUKÉSZLET!

NYITÁS: 
FEBRUÁR 27-ÉN, SZERDÁN 9-KOR

ÖNT IS VÁRJUK!
Folyamatos árufeltöltés minden nap!

Robi-Tex
HASZNÁLTRUHA ÁRUHÁZ

600 m2-en Sárváron a Rába-hídnál



TETOVÁLÁS (akár egyedi tervezés alapján is)

TESTÉKSZER-berakás színvonalas ékszerekkel

Farsangi, családi rendezvényekre TESTFESTÉS

MASSZÁZS, MÉREGTELENÍTÉS, GYERTYÁZÁS

Más egyéb fizikai közérzetjavító szolgáltatásokkal is vár-
juk vendégeinket magasan képzett szakembereinkkel.

AZ ÖN IGÉNYE ALAPJÁN JELZETT NYITVATARTÁSI 
IDÔPONTUNKTÓL ELTÉRÜNK.

NYITVA TARTÁS:
H–P 10–18 ÓRA, SZOMBAT 14–21 ÓRA

CELLDÖMÖLK
Szentháromság tér 3. sz. alatt
Tel.: 06/30/407-5228

Sólyom-ház  Bt.

MEGNYÍLTMEGNYÍLT

PATYOLAT-SZALON Celldömölkön 
Átadás–átvétel vállalása a Gentlemen's 
FÉRFI DIVATÁRU BOLTBAN

Vállalunk:
• Darabáras mosást
• Gépi mosást szalonban
• Fertôtlenítô mosást orvosi rendelôk részére
• Vegytisztítást lakosság és közület részére

Celldömölk, Koptik Odó u 1.
Tel.: 06 30/9692-003, 06 30/6503-513
Nyitva: 8–12-ig, 13–17-ig, szombaton 7–11-ig

• Férfi öltönyök
• Zakók
• Nadrágok
• Ingek
• Nyakkendôk
• Alsó-, felsôruházat valamint kiegé-

szítôk a legújabb divat szerint!

Folyamatosan bôvülô árukészlettel 
várjuk kedves vásárlóinkat!
Vállaljuk továbbá egyedi öltönyök, zakók,
nadrágok készítését rövid határidôvel 
a legkisebb mérettôl az extráig!

A nálunk vásárolt árut a kívánt
méretre igazítjuk!

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Lepje meg kedvesét, szerelmét, 
egy tetoválás, testékszer-felrakás vagy 

masszázs befizetéssel!


