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

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

• SHOP szolgáltatások

• Online telefontöltési lehetôség

• Autópálya-matrica eladás

• Bankkártyás fizetési lehetôség

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

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

Forint alapon
– biztos alapon!

Forint személyi kölcsön
(devizahitel kiváltására is)

2 millió Ft-ig
a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
Celldömölki, Ostffyasszonyfai és Vönöcki

kirendeltségeinél. 
Pl. 300.000 Ft akár 6.500 Ft havi részlettel.

Kis bank – nagy lehetôségek!
THM: 17,54%.

Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
Répcelak, Petôfi S. u. 50.

Tel.: 95/588-666, 588-667 • Fax: 95/588-668
E-mail: repcelaktaksz@globonet.hu

Internet: www.repcelaktksz.hu

Nézzen be hozzánk – megéri!
Az akció 2009. március 2-án indul.

Celldömölk I., Kossuth L. u. 18.
Tel./fax: 95/420-035

Ostffyasszonyfa, Kossuth u. 60.
Tel./Fax: 95/394-005

Celldömölk II., Hegyi u. 1.
Tel./fax: 95/420-507

Vönöck, Kossuth L. u. 69/b.
Tel./Fax: 95/485-010

Amíg lehetôsége van, vegye igénybe 
a szociálpolitikai kedvezményt!

(Bevállalt, akár évek múlva születô
gyermek esetében is.)  

Nálunk megteheti a Celldömölk, 
Kossuth u. 16. szám (Kontyos udvar) alatti

lakások esetében.

1 gyerek után 900.000 forint
2 gyerek után 2.400.000 forint
3 gyerek után 3.800.000 forint
4 gyerek után 4.600.000 forint

Lakások: 34 m2–67 m2

Lakásárak: 8.416.685–16.990.731 Ft

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

az Aktuális menüpont alatt
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Az április 2-i képviselô-testületi ülésen a
képviselôk egyöntetûen kifejezték vélemé-
nyüket, mely szerint – noha a kórházi el-
látás nem minôsül alapellátásnak városunk-
ban – a Kemenesaljai Egyesített Kórház ma-
radjon önkormányzati fenntartásban. Még
kétféle megoldás merült fel: az egyik, hogy
megyei fenntartásba adják, a másik pedig
a magántôke bevonása. Jelenleg Vas me-
gyében a körmendi kórház mûködik ma-
gántôke bevonásával, ebben a helyzetben
az épületek a város tulajdonában marad-
nak, de az önkormányzatnak nem kell a
fenntartást finanszírozni.

» A Kemenesaljai Egyesített Kórház adós-
ságállománya mára 200 millió forintra nôtt.
Hogyan gondolja, a képviselô-testület ren-
dezni ezt a hiányt? – kérdeztük Fehér Lász-
ló polgármestert.
– Az egészségügy átszervezése racionalizá-
lással járt, nagy erôfeszítéseket tettünk,
hogy egyáltalán megmaradjon a kórhá-
zunk, és aktív ágyakkal tudjon mûködni. Egy-
részt sikerrôl beszélhetünk, hiszen pl. Sárvá-
ron, Kapuváron megszûnt a kórházban az ak-
tív ellátás, Celldömölkön viszont tovább
mûködhetett és mûködik ma is. Nálunk a
probléma abból fakadt, hogy valamikor a cell-
dömölki kistérséget, 28 települést, mintegy
27 ezer lakost látott el a kórház 80 aktív
ággyal, most pedig a területi ellátásunk 12
településsel növekedett, tehát 40 települést
lát el közel 37 ezer lakossal 50 aktív ágyon.
Ehhez kapcsolódik még az intaházi pszichiát-
riai részleg, valamint a járóbeteg-ellátás. 
A finanszírozás ennek függvényében keve-
sebb lett, az ellátottak száma pedig megnö-
vekedett. A betegek rövidebb idôt töltenek
el a kórházban, többségében elégedettek is,
de a három szakterület (belgyógyászat, se-
bészet, szülészet-nôgyógyászat) ellátására az
intézmény összességében mégiscsak keve-
sebb pénzt kap. 
Az anyagi helyzet rendezésére a kórház ve-
zetése tett is lépéseket, hiszen kb. 30 dol-
gozóval csökkentette a létszámot. Jelentôs
problémát okoz az országos szinten is tapasz-
talható szakember-elvándorlás: ismertté
vált már, hogy a belgyógyászati osztály osz-
tályvezetô fôorvosa elköltözik a családjával,
ezt sajnáltuk, de tudomásul vettük, már ko-
moly tárgyalásokat folytatunk szakemberek-
kel, akikkel pótolhatjuk a hiányukat.
Éves szinten így is 60 millió forint körüli hiány
jelentkezett az elmúlt három évben. Az
intaházi pszichiátriai intézet finanszírozása is

drasztikusan csökkent, de a kórházon belül
is ugyanez tapasztalható a területi ellátás
megnövekedése miatt. Korábban a veszte-
séges és jobban finanszírozott szakágak
kiegyenlítették egymást pénzügyileg, de

most mindenütt lecsökkent a finanszírozás.
A fentiek ellenére szigorították a mûtôblokk
mûködését, hiszen 24 órás ügyeletet kell biz-
tosítani mind a sebészeti, mind a szülésze-
ti részen az ehhez tartozó altatást végzô szak-
emberekkel együtt, elmondhatjuk, hogy ez
plusz anyagi terheket ró az intézményre. Eb-
bôl adódik a 200 millió forintra duzzadt hiány.
A legnagyobb adósságállomány egy gyógy-
szerforgalmazó cég irányában alakult ki, ami
több mint 80 millió forint, ez mintegy 40%-a
az intézmény hiányának.
Pozitív intézkedésrôl is beszámolhatunk,
hiszen a kormány az ún. teljesítmény-volu-
menkorlátot 50 súlyponttal megemelte a kór-
ház esetében, ami éves szinten 70 millió fo-
rint többletet jelentene, de mivel a jelenle-
gi rendszer 2009 nyaráig mûködik, csak fél-
éves szerzôdést tudott kötni a kórház. 
A képviselôkkel elôzetes megbeszélést foly-
tattunk, a testület állást foglalt, hogy az in-
tézmény maradjon teljes egészében önkor-
mányzati fenntartásban. Mivel éves szinten

Továbbra is önkormányzati 
fenntartásban mûködik a kórház

ez a több tízmillió forintos hiány fennáll, egy
olyan határozatot hozott Celldömölk Város
Képviselô-testülete, hogy az intézményt át-
világíttatjuk, ennek lényege, hogy az OEP ál-
tal befolyt normatív támogatás és a felada-

tok, valamint a dolgozói létszám arányban
vannak-e egymással, illetve mindent meg-
tett-e a kórház vezetése a problémák orvos-
lására, vagy az önkormányzati biztos talál-
e tovább racionalizálható létszámot, illetve
eszközöket. 
A képviselô-testület hozott egy olyan döntést
is, hogy abból a kártalanítási összegbôl,
amelyet a városháza építésére kaptunk, 20
millió forintot az önkormányzat  már át is utalt
a kórház számlájára. Köztudomású, hogy
összesen 640 millió forintot kaptunk, ebbôl
610 millió forintot kötöttünk le, amely éven-
te 50 millió forint körüli összeget kamatozott.
Eddig a kamat összegét a kórház, illetve a für-
dô mûködéséhez támogatásként tudtuk biz-
tosítani, de tavaly óta évente mintegy 30 mil-
lió forintot a polgármesteri hivatal jelenlegi
épületének bérlésére kell kifizetnünk. Az ön-
kormányzat tulajdonában lévô lakáseladások-
ból újabb 20 millió forintot szintén a kórház
támogatására fogunk fordítani.

»LOSONCZ ANDREA
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Az élet természetes velejárója az örege-
dés. Nem mindegy azonban, hogy meleg
családi gondoskodással, gyermekeink és
unokáink körében, vagy egyedül, elhagya-
tottan, esetleg betegen éljük meg a min-
dennapokat, ha elérkezik ez az életszakasz. 

A kistérségi munkaszervezet szervezésében
lassan egy éve mûködik egy olyan szociá-
lis ellátási forma, mely az idôs korosztály
biztonságérzetéhez és az egyedüllét érzé-
sének csökkentéséhez járul hozzá a jelzô-
rendszeres házi segítségnyújtás segítségé-
vel. A szolgálat mûködésérôl a kistérségi
munkaszervezet gazdasági vezetôjét, Mayer
Noémit kérdeztük: 
» Mióta mûködik a jelzôrendszeres házi se-
gítségnyújtás kistérségünkben?
– 2008. január óta láttatjuk el a feladatot,
de a szerzôdést már 2007 ôszén megkötöt-
tük a budapesti székhelyû Megmentô Kht.-
val. Ez volt az egyetlen olyan szervezet,
amely az állami normatív támogatásból vál-
lalta a feladat ellátását. Ez azt jelenti,
hogy sem a kistérségnek, sem a települé-
seknek, sem pedig az ellátottaknak nem kell
hozzájárulni a szolgáltatáshoz.
» Mit jelent pontosan a jelzôrendszeres há-
zi segítségnyújtás és kik vehetik igénybe?

– Elsô sorban egyedülálló 65 év felettiek,
egyedül élô súlyosan fogyatékos személyek
vagy pszichiátriai betegek számára alkal-
mas rendszer, de kétszemélyes háztartás-
ban élôk is igénybe vehetik, ha egészségi
állapotuk indokolja. Az ellátás egyik fô kri-
tériuma a vezetékes telefonkészülék meg-
léte. A segítségnyújtó készülék a gondozott
csuklójára szerelhetô érzékelôbôl és egy ki-
hangosítható beszédkészülékbôl áll. Szük-
ség esetén a rászorult jelzését, segélyhívá-
sát mindkettô leadhatja, amelyet a diszpé-
cser-szolgálat a nap 24 órájában fogad, fel-
veszik a beteggel a kapcsolatot és szükség
szerint intézkednek: riasztják a mentôket,
tûzoltót, orvost, gondozót vagy éppen a
szomszédot.
» Hányan veszik igénybe kistérségünkben
ezt a szolgáltatást?
– A rendelkezésünkre álló adatok szerint pil-
lanatnyilag közel háromszáz az ellátottak
száma. A legtöbb gondozottunk Celldömöl-
kön, Jánosházán, Köcskön és Pápocon van.
» Hányszor kellett intézkedni az ellátás
megkezdése óta?
– Egy hónapban átlagosan 220 a befutó hí-
vások száma. Ezek közül kb. 90%-ban a biz-
tonságérzet hiánya miatt hívják a közpon-
tot. Ez azt jelenti, hogy közvetlen beavat-

kozásra nem kerül sor, az idôsek egyedül
érzik magukat s csak beszélgetni szeretné-
nek. A központban ilyen esetben is kész-
ségesen állnak az ellátottak rendelkezésé-
re. Kis százalékban elôfordul a téves riasz-
tás, vagy az egyszeri tanácsadás kérése is.
» Hol lehet érdeklôdni az ellátás igénybe-
vételének lehetôségérôl?
– A szolgáltatásról bôvebb felvilágosítást
a többcélú társulás munkaszervezetének iro-
dájában – Celldömölk, Szentháromság tér
1. szám alatt (polgármesteri hivatal), vagy
a 95/420-398-as telefonszámon kaphatnak
az érdeklôdôk.

»TAKÁCS M. TÜNDE

A Népjóléti Szolgálat Családsegítô és Gyer-
mekjóléti Csoportja március 31-én tartotta
éves jelzôrendszeres tanácskozását a Keme-
nesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár-
ban. A konferencián a népjóléti szolgálat
munkatársai, óvoda- és iskolapedagógusok,
gyermek- és ifjúságvédelmi felelôsök, vé-

dônôk, jegyzôk, polgármesterek, gyámhi-
vatali dolgozók, intézményvezetôk, a város
és a kistérség oktatással foglalkozó szakem-
berei vettek részt. Csizmaziáné Hubert
Mária, a Népjóléti Szolgálat igazgatója kö-
szöntötte az érdeklôdôket, majd felkérte
Farmasi Éva klinikai szakpszichológust a kon-

ferencia moderátori
szerepére. A pszicho-
lógus elmondta, hogy
a hatodik alkalommal
megrendezésre kerü-
lô konferencia jó alkal-
mat teremt a gyerme-
kekkel és fiatalokkal
foglalkozó szerveze-
tek munkájának be-
mutatására és problé-
máik megismerésé-
re. Gerencsér Lajos,
a Sárvári Nevelési Ta-
nácsadó intézmény-
vezetôje a nevelési

tanácsadó mûködésérôl, a nevelésben és
oktatásban betöltött szerepérôl adott tájé-
koztatást. Elôadásában kiemelte, hogy a cell-
dömölki és kistérségi szülôknek és gyerme-
keknek könnyebbséget jelentene egy hely-
ben mûködô nevelési tanácsadó létrehozá-
sa. Kérte a jelen lévô közoktatási
szakembereket a lehetôség megvizsgálásá-
ra és a döntéshozók figyelmének felhívá-
sára. A tankötelezettséggel kapcsolatos
gyermeki jogok érvényesülésérôl Tresó
Zoltánné gyermekjogi képviselôtôl hall-
hattak tájékoztatást a résztvevôk, majd ér-
deklôdve figyelték Molnárné Tarr Rita, a Csa-
ládvédelmi Szolgálat munkatársának elôadá-
sát a fiatalkorú várandós anyák segítésének
lehetôségeirôl. Az elôadók sorát Horváth Ar-
túr igazgató zárta, aki a Gencsapátiban mû-
ködô Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi In-
tézmény mûködésérôl, szervezeti felépíté-
sérôl adott nagyon szemléletes képet.
A konferencia során a szakembereknek le-
hetôsége nyílt a témákat érintô kérdések és
felvetések valamint a jogszabályi változá-
sokból adódó feladatok kötetlenebb meg-
beszélésére is.

»T.M.T.

Gondoskodás és biztonság
szervezett keretek között

Szakmai tanácskozás

mayer noémi, a kistérségi 

munkaszervezet gazdasági vezetôje

a szakmai tanácskozás elôadói

UK_08  09/5/27  8:35 PM  Page 4



5

Ú j  K e m e n e s a l j a   »   2 0 0 9 .  0 4 .  2 4 .

5

Ép testben ép lélek

Együtt a fiatalokért

Új kezdeményezésként merült fel az öt-
let, hogy a régi sporttagozatos hagyo-
mányokra építve sportorientált osz-
tályt indít a Celldömölki Városi Általá-
nos Iskola a most beiratkozott elsô osz-
tályosok számára. Hogy pontosan mirôl
is van szó, errôl beszélgettünk Danka
Adél igazgatóval és Kazári József test-
nevelô tanárral.
– Az ötlet abból a közismert ténybôl ered,
hogy az elsô osztályba induló korosztály
tagjai egy részének rossz a testtartása,
gyenge az állóképessége, másik részé-
nek viszont jóval nagyobb a mozgásigé-
nye. A leendô sportorientált osztály in-
dításával inkább a második csoportot cé-
lozzuk meg, közülük is fôként azokat, akik
itt kielégíthetik mozgás iránti vágyukat
vagy akik tudnak és szeretnek úszni, és
ezt a tudásukat szándékozzák továbbfej-
leszteni. Nem kell arra gondolni, hogy

ezek a foglalkozások megterhelik a gye-
rekeket, hiszen játékosan ismerkednek
meg a különbözô sportágakkal. A késôb-
biekben a kiemelkedô tehetségeket a
versenysport irányába orientáljuk.
Azt még el kell mondani, hogy az ebbe
az osztályba járóknak meglesz az az elô-
nye is, hogy kezdettôl fogva testnevelô
tanár foglalkozik velük, és a heti öt
testnevelés óra mindegyikében tornater-
mi vagy sportpályás foglalkozáson vesz-
nek részt. A sportorientált osztály felme-
nô rendszerben mûködik, és csak a most
beiratkozott elsôsökre illetve az elkövet-
kezendô években a Városi Általános Is-
kolába iratkozó tanulókra vonatkozik.
A most beiratkozott elsôsök szülei még
nem késtek el a választással, érdeklôd-
ni ezzel kapcsolatban az iskola vezeté-
sénél lehet.

»LOSONCZ ANDREA

»  K Ö Z É L E T

Ágazatközi szakmai találkozóra hívták
kistérségünk fiataljait és a velük foglal-
kozó közoktatási szakembereket és tele-
pülési döntéshozókat a Foglalkoztatási és
Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjú-
sági Szolgálat Nyugat–dunántúli Regioná-
lis Ifjúsági Szolgáltató Iroda és az MMIK
Logo Ifjúsági Szakmai Módszertani Köz-
pont munkatársai április 7-én 10 órai kez-
dettel a Kemenesaljai Mûvelôdési Köz-
pont és Könyvtárban. 

A találkozó kiemelt célja volt egy
kistérségi szinten kialakuló együttmûkö-
dés létrehozása a fiatalokat érintô legfon-
tosabb döntések meghozatalának meg-
könnyítése érdekében. Egy olyan segít-
ségnyújtás, mely hozzájárul ahhoz, hogy
fiataljaink kistérségünkben találják meg
boldogulásukat. Mindezen célok érdeké-

ben elengedhetetlen tudni, hogy miként
vélekednek maguk a fiatalok az ôket érin-
tô kérdésekrôl, intézkedésekrôl vagy
azok hiányáról.
A találkozó vendégeit Pálné Horváth Má-
ria a KMKK igazgatója köszöntötte. Röviden
bemutatta az intézményt, s hangsúlyozta
annak gyermek-, és ifjúságközpontúságát,
valamint az idôsebb korosztállyal való
együttgondolkodás fontosságát is. A házi-
gazda után elôször a MOBILITÁS Ifjúsági

Szolgáltató Iroda majd
a LOGO Ifjúsági Szolgá-
lat munkatársa mutat-
ta be az általa képvi-
selt szervezet felépíté-
sét és  mûködésük
fôbb területeit.  
Rövid szünet után a
jelenlévô fiataloké és
szakembereké volt a
szó. Interaktív bemu-
tatkozás következett, a
jelenlévô szervezetek
képviselôi mutatkoz-
tak be, majd a fiatalok
mondták el mit vár-

nak, mit szeretnének  és milyen igényeik
lennének a döntéshozók felé.
A találkozókat eddig a megye négy
kistérségében tudták megtartani. A tapasz-
talatok szerint fôleg a döntéshozók részé-
rôl csekély az érdeklôdés az együttmûkö-
dés feltételeinek megteremtésére.

»TAKÁCS M. TÜNDE

A  F I A T A L K O R I
A G R E S S Z I V I T Á S R Ó L

Közel 5 éve mûködik Fejlesztômûhe-
lyi Bázisóvodaként a Celldömölki
Városi Óvoda. Szervezésükben szám-
talan szakmai elôadáson és foglalko-
záson vehettek már részt a mû-
helymunkában aktívan közremûkö-
dô óvodapedagógusok, fejlesztôk
és tanítók, a város és a kistérség köz-
oktatással foglalkozó szakemberei. 
A kistérség határain is túlmutató, a
megye és a régió szakemberei által
is elismert munka következô állomá-
sa volt az április 10-én délelôtt meg-
tartott foglalkozás, melynek meghí-
vott elôadója dr. Földi Rita, a Károli
Gáspár Református Egyetem Pszicho-
lógiai Intézetének tanszékvezetô
docense. Elôadásában nagyon szem-
léletesen, gyakorlati példákon keresz-
tül mutatta be a ma már sajnos szin-
te mindennapossá vált, a családban
és közoktatási intézményekben is ér-
zékelhetô gyermeki és ifjúkori ma-
gatartási és viselkedési zavarokból
adódó, sokszor súlyos agresszivitás-
sal is járó problémákat.
A pszichológus kiemelte, hogy min-
den problémát egyénileg kell kezel-
ni, a problémák forrásának megkere-
sése és megszüntetése pedig fontos
feltétele a hatékony terápiás kezelé-
seknek. Dr. Földi Rita elôadása elôtt
a résztvevôk megtekintették a Cell-
dömölkrôl készített filmet, majd a
pszichológus elôadása után a peda-
gógusoknak lehetôsége nyílt saját él-
ményeik elmesélésére és tapaszta-
lataik kötetlenebb megbeszélésére.

»TAKÁCS M. TÜNDE

Borókai Gábor a vendég

A Magyar Polgári Együttmûködés
Egyesület Kemenesaljai Csoportjának
meghívására Borókai Gábor, a Heti Vá-
lasz fôszerkesztôje, az Orbán–kor-
mány szóvivôje 2009. május 7-én, csü-
törtökön 18 órai kezdettel elôadást tart
az Apáczai Kiadóban. Téma: a polgá-
ri sajtó helyzete, aktuálpolitikai kérdé-
sek. Várjuk rendezvényünkre!
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Iskola-projekt: befektetés a jövônkért
Legfontosabb projektjének minôsítette
Celldömölk Város Önkormányzatának Kép-
viselô-testülete a Nyugat-Dunántúli Ope-
ratív Program „Közoktatási infrastruktúra
és szolgáltatások fejlesztése” felhívására
benyújtott és annak I. fordulóján túljutott
XXI. századi iskola megteremtése a cell-
dömölki közoktatási mikrotérségben címû
pályázatát a legutóbbi testületi ülésen.
A nagyprojekteket bemutató sorozatunk-
ban éppen ideje tehát, hogy kicsit köze-
lebbrôl is megismerkedjünk e fontos be-
ruházás tartalmával.
Kezdjük az ismerkedést a kiírt pályázat já-
tékszabályainak megismerésével. A pályá-
zati felhívás 2007 szeptemberében jelent
meg, alapvetô céljaként azt jelölte meg,
hogy a demográfiailag növekvô, vagy
legalábbis stagnáló településeken lévô in-
tézmények fejlesztésével nôjön a régión
belül a társadalmi kohézió és az egyenlô
esélyek, a korszerû iskola megteremtésé-
vel növekedjen a régió hosszú távú ver-
senyképessége. Az eredetileg 5 250 mil-
lió forint támogatási keretre több kategó-
riában lehetett benyújtani 2008. január vé-
géig a pályázatot. Az elnyerhetô
támogatási intenzitás minden kategóriá-
ban elérhette a 90%-ot, de ugyanakkor az
egyes kategóriákat behatárolták felülrôl,
Celldömölk esetében ez a határ 500 mil-
lió Ft igényelhetô támogatást jelentett. Ter-
mészetesen nem lehetett ehhez az opti-
mális finanszírozási helyzethez igazítani a
projekt tényleges tartalmát, hiszen az is
értékelési szempont volt, hogy mennyire
kerek a történet, mennyire elégíti ki
komplexen a pályázat a megkívánt tárgyi,
technológiai, akadálymentesítési, oktatás-
nevelési stb. szempontokat. Így tehát a
képviselô-testület a minimálisan elvárt 50
millió Ft-os önerô helyett 113 millió Ft-ot

vállalt fel, ami 81%-os támogatási inten-
zitást eredményezhet. Három szükséges
projektrészrôl még így is le kellett mon-
dani: nem tartalmazza a pályázat egy új
kézilabdapálya méretû tornacsarnok épí-
tését (kb. 250 millió Ft), nem kerül sor eb-
bôl a pályázatból a József Attila utcai al-
sós épület felújítására és az Árpád utcai
ebédlô bôvítésére. Ez utóbbiak legégetôbb
feladataira azóta benyújtásra került és még
bírálat alatt van egy kisebb pályázat, a tor-
nacsarnok engedélyezési tervei pedig ké-
szülnek és adandó alkalommal benyújtás-
ra kerülnek egy megfelelô lehetôségre.
Visszakanyarodva eredeti témánkhoz, a
benyújtott pályázatokat szakértôk vették
górcsô alá és állították rangsorba. A 100
pontos értékelésben legalább 60 pontot
kellett elérnie egy anyagnak ahhoz, hogy
bent maradjon a további küzdelemben. A
celldömölki projekt éppen az említett
hiányosságok mellett túllépte ugyan ezt
a határt, de nem versenyezhetett a kisebb
problémakört felvállaló, ezért teljesebb pá-
lyázatokkal. Kisebb, esetleg az alsósági tag-
iskola nélküli pályázatot és teljesebb celli
városrészi megoldást lehetett volna ugyan
beadni, de nem ez volt a szándék. Az el-
sô döntési kör 2008 nyarán történt meg,
ekkor a már említett 5,25 milliárd forint
felhasználásáról született döntés. Ebbôl a
pénzbôl 23 projekt kapott támogatást, a
többi 60 pont feletti pályázat, szám sze-
rint 74 – köztük a celldömölki is – egy vi-
gaszágra került. A vigaszágra az adott le-
hetôséget, hogy az operatív programok kö-
zötti átcsoportosítással elôrehoztak 3,15
milliárd Ft-ot a 2007–2013. közötti EU-
források adta finanszírozásból. Ebbôl a
pénzbôl a 74 eddig forráshiány miatt
nem támogatott projektbôl 22-nek a tá-
mogatására nyílt lehetôsége a Nyugat-du-

nántúli Regionális Fejlesztési Tanácsnak.
A 2008. októberi döntéssel támogatott
újabb projektekkel együtt így összesen 45
minôsült támogatásra méltónak a nyugat-
dunántúli régió három megyéjében és
kezdhették meg a projektgazdák a pályá-
zatok fejlesztését annak érdekében, hogy
az elôírt határidôkre teljesítsék a második
forduló követelményeit. Celldömölk ese-
tében ez a II. fordulós határidô júniusban
jár le, csak az ezen való sikeres szereplés
esetén köthetô meg majd a támogatási
szerzôdés, remélhetôleg legkésôbb ez
év szeptemberében. A támogatási szerzô-
dések azok a dokumentumok, melyek a
maguk, esetenként több száz oldalán
rögzítik a fejlesztéstôl elvárt eredménye-
ket, finanszírozási ütemezést, az elvárt bi-
zonylatolást a megvalósítás alatt és az
utánkövetési idôszakban, ami általában 5
évet jelent a projektzárást követôen.
Túljutottunk tehát – nem kis küzdelem árán
– az elsô körön, nézzük meg, mit is tartal-
maz a pályázat. Ahogy az elôbbiekben érin-
tettük is már, két feladatellátási helyre tar-
talmaz fejlesztéseket. Ez a kissé idegenül
hangzó „feladatellátási hely” iskolaépüle-
tet, épületcsoportot jelent, méghozzá
olyat, amelyek külön szervezeti egységet
is jelentenek. Ilyen egységet képeznek a
celli városrészen a volt Eötvös iskola épü-
letei és a Gáyer iskola felsôs épülete
együtt, illetve alsóságon a Berzsenyi isko-
la épületegyüttese. Mint ismeretes, a ma
már Celldömölki Városi Általános Iskolaként
mûködô intézmény 2007. augusztus else-
jén alakult, a már említett iskolákon kívül
a kemenesmihályfai, kenyeri és nagysimo-
nyi iskolák beintegrálódásával. Ezen isko-
la két feladatellátási helyére vonatkozik te-
hát a benyújtott pályázat, a benyújtáskor
1106 diák érintettségével. 
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A fejlesztések három csoportra oszthatóak,
az elsô körbe a funkcionális változtatások
tartoznak, ezek minden épületet érinte-
nek. Jelenleg csak példálódzó felsorolás-
sal a celli részen a következô gondok vár-
nak megoldásra e körben: nem megfele-
lô jelenleg sok tanterem mérete, a kis tan-
termek zsúfoltak, a tanulók számára
mozgáslehetôséget nem nyújtanak. Az in-
tézményben nincs kellô számú, az elôírá-
soknak megfelelôen kialakított szaktan-
terem, nincs megfelelô olvasóteremmel
ellátott könyvtár, nincs megfelelô közös-
ségi tér, nehézkes az épületek közötti át-
járás, a nevelôi szobák is szétszórva he-
lyezkednek el. Az egyéni fejlesztés és az
integrált oktatás infrastrukturális feltéte-
lei, eszközei sem állnak rendelkezésre. Az
alsósági épületekre is igaz a fentiekbôl jó
néhány tétel, itt például három szükség-
tanteremben is oktatnak ma még, az óra-
rend tervezését a teremhasználat lehetô-
ségei és nem a szakmai szempontok ha-
tározzák meg. A leglátványosabb változást
Cellben az a több mint 1000 m2-es új épü-
let fogja jelenteni, ami a Gáyer felsôs épü-
let elôtti kavicsos területen a Széchenyi
utcával párhuzamosan fog épülni. Ez,
amellett, hogy a meglévô tornatermi fo-
lyosó mellett az épületek új, akadálymen-

tesített körbejárhatóságát biztosítja majd,
magában foglalja a földszinten a nagymé-
retû zsibongóhoz kapcsolódó iskolai bü-
fét, a könyvtárat és a kreatív mozgáste-
rápiás termet. A bôvítmény emeletén,
központi helyen kerül elhelyezésre az
összevont tanári és adminisztráció, a
fennmaradó területen és a második eme-
leti szinten szaktantermek és osztályter-
mek kerülnek kialakításra. 
Alsóságon egy új bejárati szélfogórendszer
kerül kialakításra, amelyen keresztül job-
ban szervezhetô lesz a két szint közleke-
dése és egyben a zsibongó visszanyeri ere-
deti funkcióját. Az épület földszintes részé-
re egy új szint kerül felépítésre, a kialaku-
ló három tanterem belépésével lehetôvé
válik a számítástechnikai terem önálló
használata, az éttermi szükség-tanterem
kiváltása.  
A fejlesztések második körét az épületek
akadálymentesítése jelenti, új külsô-bel-
sô közlekedési rendszerek kialakításával,
mozgáskorlátozottak számára kialakítan-
dó vizes blokkokkal. 
A fejlesztések harmadik körét a meglévô
épületszerkezetek avultsága indokolja, a
több évtizedes burkolatok, nyílászárók,
közmûhálózatok felújítására az energiata-
karékossági, esztétikai szempontok figye-

lembevételével kerül sor. Sajnos, arra
nem lehet gondolni, hogy a felújítás min-
den épületszerkezet minden elemét érin-
teni fogja, lesznek olyan részterületek,
amelyek költségtakarékosság okán meg
fognak maradni, hiszen a két épület-
együttes méretei igencsak tekintélyesek
(az ellátott feladat is persze). Cellben az
említett új építés nettó alapterülete meg-
haladja az 1000 m2-t, a felújítással érintett
rész pedig közel 4000 m2. Alsóságon az új
rész közel 270 m2 hasznos alapterületû, a
felújítással érintett rész pedig 1200 m2.
Mindezekre terv szinten több mint 520 mil-
lió forint került betervezésre, de ez csak na-
gyon szigorú és következetes magatartás-
sal lesz tartható. 
Felmerülhet a kérdés, hogy a projekt to-
vábbi, mintegy 90 millió forintos részét mi-
re fordítják. Nos, a fennmaradó összeg fe-
lét eszközfejlesztésre, elsôsorban az új szak-
tantermek és tantermek bútorzatára, ok-
tatási eszközök vásárlására. Az összeg
másik felébôl kerülnek finanszírozásra az
engedélyes és kiviteli tervek, a mûszaki el-
lenôrök, a közbeszerzési szakértô, a könyv-
vizsgálói díjak, a nyilvánosság biztosításá-
val kapcsolatos költségek és egyéb szak-
értôi költségek.

»DUMMEL OTTÓ

A celli iskolarész új épületének homlokzati rajza a Széchenyi utca felôl

Az alsósági iskola középen az új emelet résszel
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Április 15-én a Kemenesaljai Mûvelôdé-
si Központ és Könyvtárban mutatkozott
be verseivel Konyher Viktória amatôr köl-
tô. Elmondta, hogy régóta kedveli a szép-
irodalmat, de  verseket csak 2006-tól ír.
Témái között szerepel a szerelem, a ma-
gány, a természet illetve a magyarság
sorsa. Reméljük, a jó kezdeményezés
folytatódik, és a szervezôk más amatôr
mûvészeknek is lehetôséget biztosítanak
a fellépésre.

Dr. Hargitay András háromszoros úszó vi-
lágbajnok volt a Válaszkeresôk Klubjának
vendége március 30-án. A rendezvényen
múltról, jelenrôl, jövôrôl beszélt hallgató-
ságának.

A sport pályafutásának taglalásával kezdett
elôadás betekintést nyújtott a kilencévesen
nem éppen felhôtlennek ítélt kezdetektôl a
„Ne felejtsd el, hogy a hazádért úszol!” – vi-
lág- vagy Európa-bajnokságok elôtt elhang-
zott instrukciókig. Annak idején a központi
sportiskola vízilabda szakosztályába jelent-
kezô, úszni nem tudó diákban minden idôk
legeredményesebb magyar úszóedzôje,
Széchy Tamás látott tehetséget, amelynek
eredményeként 13 évesen már 15 évesek-
kel mérte össze tudását az 1969-es bécsi if-
júsági Európa-bajnokságon, és utasított ma-
ga mögé mindenkit. A késôbbiekben aztán
olyan sikerek fûzôdtek nevéhez, mint a
vegyesúszás specialistájaként elért világ-
csúcs, két vb-aranyérem 400 méteren, Eu-
rópa-bajnoki elsôségek és a müncheni öt-
karikás játékokon kivívott bronzérem. 
A magányosan, de mégis egy országgal a
háta mögött rajtkövön és dobogón állás lé-
lektani pillanatainak és a felkészülésekben
rejlô munka felidézése után a jelenrôl be-
szélt dr. Hargitay András. Az Emberfia Ala-
pítvány elnökeként tevékenykedô állator-
vos-világbajnok elmondta: a Föld, amelyen
élünk, egy nagy élô szervezet. Nekünk, em-
bereknek viszont természetellenes lett
egész életünk, táplálkozásunk, és szemlé-
letünk, holott a teremtôi rendhez kellene
igazodnunk. Korunk betegségei, termé-
szetkárosító és földpusztító tevékenységünk
azonban meggátolnak ebben. Pedig mind-
annyiunknak van itt végrehajtandó felada-
ta, és az sem lehet véletlen, hogy éppen eb-
be a világba születtünk. 

»REINER ANITA

Amatôr költô
bemutatkozása

VÁROSUNKBAN
JÁRT HARGITAY
ANDRÁS

FÚVÓSÖTÖS  A  ZENE ISKOLÁBAN
A Favonius Fúvósötös koncertezett az Ádám Jenô Zeneiskola Alapfokú Mûvészetokta-
tási Intézmény kamaratermében április 18-án. A rendezvény kezdetén Bejczi Károly
igazgató köszöntötte a megjelenteket, majd az együttes tagjai mutatkoztak be. A szom-
bathelyi Bartók Béla Zeneiskola tanáraiból verbuválódott öttagú formáció 2005 decem-
berében alakult meg, követve a klasszikus kvintettek felépítését. A fúvós együttes tag-
jai fuvolán, oboán, fagotton, kürtön és klarinéton szólaltatnak meg szebbnél szebb dal-
lamokat. Elôadásaik során repertoárjukban is a régi klasszikusokhoz ragaszkodnak. Szom-
bati koncertjükön a reneszánsz és a klasszicizmus zenéjén keresztül jutottak el a 20. szá-
zad muzsikájáig, megidézve Farkas Ferenc, Mozart, Takács Jenô és Dvořak mûvészetét.

»RA

FELH ÍVÁS
A Soltis Lajos Színház felvételt hirdet 13-
17 éves korú fiataloknak színi stúdiójába.
A felvétel helye és ideje: 2009. május 12.
16 óra, Celldömölk, Koptik Odó 2. a Soltis
Lajos Színház Kamaraszínháza. A felvételi-
re elôzetes felkészülés nem szükséges, a
feladatokat helyben kapják. Mozgásra al-
kalmas – nem alkalmi – ruházat ajánlott.
Bôvebb információ a www.soltisszin-
haz.hu honlap címen vagy a 06 20/422-
1737 telefonszámon kérhetô.

A kórházért Jókai Annával
Több órás jótékonysági mûsor keretén be-
lül találkozhattak az érdeklôdôk Jókai Anna
Kossuth-díjas írónôvel április 17-én a Keme-
nesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtárban.
A Beteg és Gyógyíthatatlan Beteg Gyerme-
kekért Misszió Egyesület Vasi Képviseleté-
nek szervezésében megvalósuló rendezvény
fôvédnöke Kovács Ferenc, Vas megye köz-
gyûlésének elnöke volt, nevében Majthényi
László alelnök köszöntötte a megjelenteket.
Elismerôen szólt a Kemenesaljai Egyesített
Kórház adósságcsökkentését szolgáló ren-
dezvény szervezôinek áldozatos munkájá-
ról, valamint elkötelezettségét fejezte ki a
kórházat megmentô kezdeményezések
mellett. Az alelnök után Cserági Istvánné, a
Beteg és Gyógyíthatatlan Beteg Gyermeke-
kért Misszió Egyesület Vasi Képviseletének
elnöke röviden ismertette az egyesület
eddigi érdemeit. Elmondta, hogy jótékony-
sági tevékenységüknek köszönhetôen a
kórház már több alkalommal is jelentôs tá-
mogatásban részesült, ezúttal pedig az in-
tézmény adósságcsökkentését célozzák
meg adományaik. Ezt a törekvést szolgálják
majd azok a kórházért készített csekkek is,
amelyeket a közeljövôben juttatnak el Ke-
menesalja valamennyi családjához, így ad-
va lehetôséget a lakosok körében a kórház

közvetlen támogatására. Ezután Kövi Sza-
bolcs zeneszerzô következett, aki egy vetí-
téssel egybekötött meditációs koncerttel va-
rázsolta el a közönséget. A relaxációt köve-
tôen Fehér László polgármester mondott kö-
szönetet az est szervezôinek, majd
ismertette a kórház jelenlegi helyzetét. El-
mondta, hogy a kórház fenntartásához ren-
delkezésre álló források sajnos nem mindig
vannak összhangban az intézménytôl elvárt,
színvonalas ellátás fedezetével. Ennek elle-
nére bizakodva beszélt a kórház jövôjét il-
letôen, majd átadta a szót Jókai Anna Kos-
suth-díjas írónônek. Az elôadás során elhang-
zott némely esetben sarkított, humoros
történetek hûen adták vissza a mai világ
problémáit, amelyek mögött az írónô az em-
berek megfelelô lelki mércéjének hiányát vé-
li felfedezni. Ennek ellenére hozzátette, hogy
hasonló estéken, amikor az emberek össze-
jönnek azért, hogy segítsenek és ezáltal egy-
egy cseppet elvegyenek a szenvedés óceán-
jából, bizonyítják azt, hogy a világ még nincs
elveszve. Ha mindenki csak egy cseppet is
vesz el, már megérte. Az est dedikálással
folytatódott, és tombolahúzással ért véget.
A bevétel a kórház adósságcsökkentését
szolgálja.

»IHÁSZ ILDIKÓ
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» PROGRAMAJÁNLÓ

• 2009. április 25., szombat 8.00 óra – te-
metôtakarítás a celldömölki teme-
tôkben az Együtt Celldömölk Városért
Egyesület szervezésében.

• április 25., 15.00 óra – KEMENESALJAI
KULTURÁLIS KÖZKINCS KEREKASZTAL –
közéleti és kulturális fesztivál helyi és
kistérségi alkotók, mûvészeti csopor-
tok és vidékfejlesztéssel foglalkozó
szakemberek közremûködésével.

• 2009. április 27–29. – a Kemenes Vul-
kánpark központi épület tervpályáza-
ti anyagainak bemutatója a Keme-
nesaljai Mûvelôdési Központ és Könyv-
tárban. 
Április 29., 16.00 óra – dr. Harangi Sza-
bolcs elôadása a Kemenes Vulkán-
park projektrôl valamint Földes László
Kemenes Vulkánház központi épülete
terveinek bemutatója.

• 2009. május 1–3. CELLDÖMÖLKI ZENEI
NAPOK RENDEZVÉNYEI
Május 1., péntek 15.00 órától 22.00
óráig Városi majális a KMKK elôtti té-
ren 15.00 Májusi kavalkád – szórakoz-
tató zenés összeállítás a város iskolái-
nak diákjai valamint a mûvelôdési
központ mûvészeti csoportjai közremû-
ködésével. 18.00 Volt egyszer egy ze-
nekar… címmel kiállítás és filmvetítés
az Illés együttesrôl. Helyszín: a KMKK
galériája. 20.00 KARTHAGO koncert.
Helyszín: a KMKK elôtti szabadtéri
színpad. A rendezvény ideje alatt sza-
badtéri játékok várják a kicsiket és na-
gyokat.
Május 2., szombat 18.00 óra – Fizetek fô-
úr – nosztalgiamûsor a színházterem-
ben. Közremûködnek: Tóth Éva, Kovács
Zsuzsa, Leblanc Gyôzô, Benkóczy Zol-
tán, Maros Gábor. Belépôjegy ára:
2000 Ft. 
Május 3., vasárnap 15.00 óra – A muzsi-
ka hangjai – a Deák család komolyze-
nei délutánja az anyák napja jegyében.
Közremûködnek: Deák György, Deák-
né Csonka Márta, Ifj. Deák György, Deák
Márta, Deák Anna, Deák András, Deák
Sára.

• 2009. május 7., csütörtök 18.00 óra –
Borókai Gábor a polgári sajtó
helyzetérôl, aktuálpolitikai kérdésekrôl
tart elôadást az Apáczai Kiadóban.

• Május 9., szombat 8.00 óra – temetô-
takarítás az alsósági temetôkben az
Együtt Celldömölk Városért Egyesület
szervezésében.

• Május 9., 18.00 óra – Hastánc gála a
KMKK színháztermében.

»FELH ÍVÁS

• A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár „Tavasz” jeligével rajzpályázatot
hirdet celldömölki óvodások részére. A pályamunkák bármely technikával, maximum
A/3-as méretben készülhetnek. Beadási határidô: május 8. (péntek) A rajzpályázat
eredményhirdetésének idôpontja május 15. (péntek) 18.00 óra, az Alsósági Tavaszi
Napok megnyitó ünnepségén. Bôvebb információ: Tóth Andrea szervezônél kérhetô
(95/779-302)

• A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár irodalmi pályázatot hirdet helyi
általános iskolások részére „A hely, ahol élünk” jeligével. A pályamunkák maximum
5  A/4-es oldal  terjedelmûek lehetnek. Készülhet mese, novella, leírás Celldömölk-
rôl, a Ság hegyrôl, Kemenesaljáról. Kedves utcákról, parkokról, minden olyan hely-
rôl ahol élünk. Beadási határidô: május 8. (péntek) Eredményhirdetés május 15. (pén-
tek) 18.00 óra, az Alsósági Tavaszi Napok megnyitó ünnepségén. Bôvebb informá-
ció: Lónainé Kondics Zsuzsanna szervezônél kérhetô (95/779-302)

• „Alsósági fakanál” címmel gulyásfôzô versenyt hirdetnek a szervezôk. A verseny
idôpontja: 2009. május 16. (szombat) 15.00 óra. Bôvebb felvilágosítás Benke Csaba
szervezônél kérhetô (95/779-302)

A két korcsoportban meghirdetett versen-
gés a 14 év alatti és a 14 év feletti in-
dulók számára is két vers elôadását je-
lentette. A verseny névadójától szárma-
zó kötelezô poéma mellett egy szabadon
választott Weöres Sándor költeménnyel
mutatkozhattak be a verseny résztvevôi.
A két kategóriában összesen 21 induló
állt a zsûri elé szavalatával. A versek
meghallgatása és a bírálók ítélethozata-
la után a következô diákok részesültek
díjazásban:

14 év alattiak:
1. Órnódi Zsófia (Sárvár, Gárdonyi Géza Általános Iskola)

2. Nagy Milán (Celldömölki Városi Általános Iskola)

3. Berta Gréta (Ostffyasszonyfa, Petôfi Sándor ÁMK)

14 év felettiek:
1. Görög Máté (Berzsenyi Dániel Gimnázium)

2. Németh Kitti (Berzsenyi Dániel Gimnázium)

3. Persinaru Boros Ciprián (Berzsenyi D. Gimn.)

A legfiatalabb versenyzônek járó különdíj
idén a második osztályosként induló dukai
Császár Dánielt illette.

»REINER ANITA

A dukai születésû költônô
emlékének adózva
A Dukai Takách Judit Játékszín Alapítvány valamint a Kemenesaljai Mûvelôdési Köz-
pont és Könyvtár az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megrendezte a Kemenesalján
élt és alkotott költônô emlékének adózó versmondó versenyt. A költészet napjá-
hoz is kapcsolódó rendezvény kezdetén Bene Csilla, az alapítvány kuratóriumának
titkára köszöntötte az ifjú versmondókat és kísérôiket, majd hangulatkeltésül Né-
methné Ôri Irma nyugalmazott pedagógus állította párhuzamba és támasztotta alá
versidézetekkel Dukai Takách Judit és Weöres Sándor költészetét.
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V Á R O S T Ö R T É N E T  «  

A kórház történetének áttekintése napjaink-
ban ismét aktualitással bír, hiszen figyel-
ve a helyi képviselôtestület üléseinek köz-
vetítéseit, a megjelenô cikkeket, azt hall-
juk, hogy városunk kórháza nagyon komoly
finanszírozási nehézségekkel küzd. Az áp-
rilis 2-án megtartott ülésén döntött úgy a
testület, hogy átvilágítatja az intézményt,
mert az adósságállománya három hónapon
túl meghaladta a százmillió forintot, továb-
bá gyorssegélyként 40 millió forintot sza-
vaztak meg a képviselôk az intézménynek.

Ha az érdeklôdô olvasó kezébe veszi Az
egészségügy története címû, 1996-ban
megjelent könyvet, mely nagy körültekintés-
sel, részletesen dolgozta fel a témát, egy kö-
vetkeztetést biztosan le fog vonni. Neveze-
tesen azt, hogy napjaink gondja nem új ke-

letû, az elmúlt több mint száz évben a fenn-
tartók folyamatos harcot folytattak a kórház
létéért. 
„A kiscelli kórház építési munkáira pályáza-
tot hirdettek, amire öt zárt ajánlat érkezett.
A legelônyösebb Dink Henriké volt …”, ezt
a hírt jelentette be a törvényhatóság évne-
gyedes közgyûlésén 1894. augusztus 4-én
az alispán. A kórház 1896-ra készült el, s ek-
kor kezdte el mûködését.
A kórház a századfordulóra már anyagi za-
varba került, ezért a megyegyûléstôl az eb-
adó pénztár terhére 1000 korona segélyt kért
és kapott.
Az elsô világháború elôtt – 1913-ban – épí-
tették a 3. sz. épületet, ahová irodákat és
gondnoki, valamint szolgalakásokat helyez-
tek el. Ugyanakkor elkészültek a csatornázá-
si tervek is, de annak kivitelezése még kö-
zel fél századig váratott magára. 
A Tanácsköztársaság a kórházakat a Munkás-
és Katonatanácsok kezébe adta. A társada-
lombiztosítást kiterjesztette valamennyi dol-
gozóra, és eltörölte az ápolási díjakat. Érde-
kes, hogy Vas megye kórházai közül egye-

dül a celldömölki kórházban hajtották vég-
re az államosítási rendeletet. Az intézet az
1919-es évben számos állami elôleget, köz-
tük a Magyar Tanácsköztársaság Belügyi Nép-
biztosságától 5500 koronát, majd a Magyar
Népköztársaság Népegészségügyi Miniszté-
riumától 20000 koronát volt kénytelen fel-
venni. Az ellenforradalmi kormány 1919. au-
gusztus 11-én a köztulajdonba vett kórháza-
kat eredeti fenntartóiknak adta vissza.
A háború alatt a közegészségügyi állapot
romlása, a járványok, a háború utáni gazda-
sági válság és spanyolnátha tovább nehezí-
tette a kórház helyzetét. Az ország megcson-
kítása Vas megyét érzékenyen érintette. Az
infláció miatt a kórház alapítványa elérték-
telenedett. A celldömölki kórház nemcsak
nyereségre (és beruházásra) nem tudott szert
tenni, de az állag megôrzése is nehézségbe
ütközött. A kórházak lakossági és államse-
gélyekre szorultak, sôt, gyógyszerado-
mánnyal többek között a sárvári és celldö-
mölki kórházakat az amerikai vöröskereszt
is segítette.
A háború alatti és utáni nehéz idôk következ-
ményeként a 20-as évek elején a kórház vál-
ságos helyzetbe került. Az elszomorító hely-
zet miatt dr. Pletnits Ferenc kórházbizottsá-
gi elnök 1922-ben azzal a kéréssel fordult a
kemenesaljai községekhez, hogy azok a
kórház javára 2-3 százalék arányú pótadót
szavazzanak meg. Vönöck 1000, Merse 300,
Kemenesszentmárton 200 korona segélyt
küldött ugyan, de ezen kevés segítségtôl ér-
demi változás nem volt várható.
A nehézségek miatt 1922-ben felmerült a
gondolat, nem volna-e célszerûbb az alapít-
ványi kórházat vármegyei vagy községi ke-
zelésbe adni. Érthetô, hogy a nagyközség és
a megye sem szívesen vállalta ezt.
Hosszas huzavona után a Népjóléti Minisz-
térium engedett, és rendeletére 1925 már-
ciusában dr. Horváth Kálmán alispán veze-
tésével érkezett bizottság a kórházat hiva-
talosan is a megye tulajdonába vette.
A korona inflációja a kórházat is súlyosan érin-
tette, s a pengô bevezetése csak átmeneti-
leg stabilizálta a gazdasági helyzetet. A tör-
vényhatóság a hátsó pavilon padlózatát és
festését az átvételkor kapott 80 millió koro-
nából fedezte, de még további államsegélyt
is kért. Emellett a megye még az ebadó alap-
ból is pénzelte a kórházat, mint ahogy tehet-
sége mértékében a nagyközség is igyekezett
további anyagi segítséget nyújtani.
A 30-as évek gazdasági válsága ismét súj-
totta a kórházat.
A kórház életében minôségi változást jelen-
tett az 1935-ös év, amikor az addig osztá-
lyonként el nem különített kórházban külön
sebészeti és belgyógyászati osztályt állítot-
tak fel. Egyben külön szülôszobát létesítet-

tek, miután a szülés addig a közös kórterem-
ben történt. A fôépület röntgenhelyiségét
rendezték be szülôszobának, míg a röntgent
és a kvarcot a volt boncterembe, a labora-
tóriumot pedig a fertôtlenítô helyére helyez-
ték. Ugyanakkor egy kisebb pavilon építésé-
re volt szükség, ahova a boncterem, a rava-
talozó, az elmebeteg-megfigyelô, a kötszer-
raktár és a fertôtlenítô került. Ezáltal
megszüntethetô volt az a korábbi gyakorlat,
miszerint a kórtermeket tartalmazó épület-
ben történt a ravatalozás.
1936-ban a pavilon felszabadult és a belgyó-
gyászati osztály került ide, ahol a röntgen
mellett már rövidhullám, kvarc és EKG is ren-
delkezésre állt. Az újjáalakított belgyógyá-
szati osztály a kórház büszkesége lett. Ezt kö-
vette a sebészet átalakítása, ahol új mozaik-
padlót raktak, a villanyvezetékeket a falba
süllyesztették. A kórháznak ebben az idôben
jól menô sertéshizlaldája is volt. 
A kórház korszerûsítése az 1938-as évekre
egyre szorítóbb gond lett. Ezt a Belügyminisz-
térium nyolc, a megye négy, a nagyközség
ezer pengôjébôl kívánták megvalósítani.
A kórház új olajpumpás mûtôasztal, kézi mû-
szerek és sterilizáló berendezés vásárlására
a megyétôl 7000 pengô segélyt kapott. A fô-
épületi konyhát a szuterénbe helyezték át.
A mosodát gépesítették. Az ápolónôvérek a
volt gondnoki lakásba költöztek, a gondnok
pedig a nagyközségben kapott lakást. A kór-
ház területérôl a sertésólakat kihelyezték. He-
lyükre az újonnan alkalmazott kertész szá-
mára lakást építettek.
A kórház a vidéki kisvárosok viszonylatában
mintaintézménynek számított. A celldö-
mölki kórház mindenben összehasonlítható
volt a megye többi kórházával. Az 1942. áp-
rilisi betegforgalmi jelentés szerint a megye
vidéki kórházai közül a legnagyobb beteg-
forgalma (203 beteg) a celldömölki kórház-
nak volt. Itt dolgozott a legtöbb orvos is. Az
ápolási díjak is a legalacsonyabbak voltak.
Mindezek ellenére a kórház sorsa többször
is bizonytalanná vált.
Az addigi kétosztályos kórházban a tör-
vényhatóság 1943 ôszén szülészet-nôgyó-
gyászati osztály felállítását és osztá1yvezetôi
fôorvos állás szervezését rendelte el.
A második világháború utolsó évei sok áldo-
zatot követeltek a kórház dolgozóitól. A há-
ború végén a katonaság a meglévô személy-
zet terhére 35 többletágy beállítását rendel-
te el. Különösen 1944 tele és 1945 tavasza
volt nehéz, amikor egyrészt a kórház iránt tá-
masztott fokozott igények, másrészt a sze-
mélyi és tárgyi feltételek hiánya okozott gon-
dokat. Mindezek ellenére a kórház rendkívü-
li erôfeszítések árán üzemét a háború befe-
jezéséig fenn tudta tartani.

»ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FALUSINÉ MAGYAR CSILLA

A kórház története 1894-tôl napjainkig I.

mûtéti felvétel a 30-as évekbôl
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Mennyit költ gyógyszerre?Megkérdeztük
» válaszoltak

Feleségemmel mindketten
nyugdíjasok vagyunk, a kisebb-
nagyobb bajokat leszámítva há-
la istennek nem szorulunk sok
gyógyszerre. A nyugdíjhoz viszo-
nyított kiadásokat tekintve sem
utolsó szempont ez. Nekem ál-
landó gyógyszerem a vérnyo-
máscsökkentô, a feleségemnek
közérzetjavító pirulát kell szed-
ni. Emellett vitaminokat, kü-
lönbözô teákat is fogyasztunk.
Ha lehet, inkább a természetes
dolgokat elônyben részesítve
a mesterséges készítményekkel
szemben. Egyébként hozzávetô-
legesen ötezer forintot költünk
havonta patikára.

Összességében elég sok megy
patikára a családi kasszából.
Sajnos közel húszezer forintba
kerülnek a gyógyszereink ha-
vonta. Többfélét szedünk, gyo-
morra, szívre, idegekre, cu-
korbetegségre, és minden sok-
ba kerül. A feleségemmel
mindkettônknek szüksége van
szívgyógyszerre, ezek árát is a
közelmúltban emelték. Köz-
gyógy igazolványt sajnos nem
igényelhettünk, kétszáz forint-
tal túlléptük a keretet. Mindig
a legszükségesebb gyógysze-
reket váltjuk ki, egy összegben
nem is tudnánk, hiszen a fél
nyugdíj rámenne.

A havi gyógyszerkiadásunkat
egészen pontosan is meg tu-
dom mondani, 11000 forintot
költünk patikára. Feleségem-
mel mindketten szívkoszorúér
problémánk van, így állandó
gyógyszeres kezelésre szoru-
lunk. Nemrégiben pedig sajnos
éppen a szívgyógyszerek is
belekerültek az áremelések
körébe, így elég kellemetlenül
érintett bennünket a dolog.
Emellett a magas vérnyomá-
somra is szedek orvosságot.
Végül is csak a kötelezôen sze-
dendô gyógyszereket vásárol-
juk, egyéb kiegészítôkre, pél-
dául vitaminokra nem költünk. 

Nem is tudnám pontosan
megmondani, mekkora össze-
get fordítunk havonta gyógy-
szervásárlásra. Elmondhatom,
hogy hála istennek egészsé-
gesek vagyunk, nem szoru-
lunk gyakran orvosra és
gyógyszertárra, így nem sûrûn
és nem sok pénzt költünk pa-
tikára. Rendszeres, napi
gyógyszerfogyasztó sincs a
közvetlen családban. Persze a
legszükségesebbeket, például
a fájdalomcsillapítókat, a vita-
minokat, a kenôcsöket mindig
megvesszük, de inkább ne is
kelljen sok pénzt ilyesmire
költeni.

»fotó: major tamás»kérdez: reiner anita

Görög
István

Tóth
Zoltán

Sebestyén
Csongor

Benkôné
Farkas Ágnes

» K I H E L Y E Z E T T  Ü G Y F É L F O G A D Á S
A Vas Megyei Igazságügyi Hivatal (Szombathely, Széll K. u. 54.
tel: 94/512-620) rendszeres jelleggel minden hónap elsô csü-
törtökén kihelyezett ügyfélfogadást tart Celldömölkön. Az ügy-
félfogadás helye: Celldömölk, Dózsa György u. 18. Az ügyfélfo-
gadás ideje: 2009. május 7. csütörtök 10.00–12.00. Jogi prob-
lémák megoldásában tájékoztatás és felvilágosítás, a szociá-
lisan rászorulók részére ügyvéd közremûködésének biztosítása.

» Egészségügyi SZOLGÁLAT
2009.  MÁJUS KÖZPONTI  ORVOSI  ÜGYELET

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

» APRÓHIRDETÉS

Celldömölk központjában 1+2 félszobás harmadik emeleti 57 m2-
es lakás eladó. Tel.: 06/20/962-4202.

Celldömölk központjában 1 + félszobás második emeleti, egye-
di fûtésû 44 m2-es lakóterületû lakás eladó vagy albérletbe
kiadó. Tel.: 06/20/962-4202.

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

» T Á J É K O Z T A T Ó
Tájékoztatom Celldömölk város és a kistérség lakosságát, hogy 2009.
április 7-tôl minden héten kedden 11.00 óra és 15.00 óra között, pén-
teken 08.30 óra és 12.30 óra között  a Nyugat-dunántúli Regionális Egész-
ségbiztosítási Pénztár szakemberei ügyfélfogadást tartanak Celldömöl-
kön. Az ügyfélfogadás helye: Celldömölk, Kossuth u. 5. szám alatt, a
Rendelôintézet 1. emelete. Kérem a tisztelt lakosságot, a jövôben él-
jen ezzel a lehetôséggel.

»BARANYAI ATTILÁNÉ DR. – JEGYZÔ
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Celldömölki VSE-Mávépcell Vörsas-Szegedi AC 6:1.
Celldömölk, asztalitenisz extraliga mérkô-
zés, vezette: Bódis, Oroszvári.
Páros: Lindner, Molnár-Dudás, Erdélyi 1:3 
(-10, 5, -7, -9). A jóval esélyesebb celli
kettôsnek nem sikerült játékba lendülnie,
és a vendégek párosa komoly meglepetést

okozott (0:1). Egyéni, 1. kör: Podpinka-
Kriston Zs. 3:0 (9, 4, 4). Kriston az elsô
szettben még tartotta magát, de a
folytatásban fejet hajtott a nagyobb tudás
elôtt (1:1). Molnár-Dudás 3:0 (2, 4, 7).
Molnár Krisztián játszi könnyedséggel
verte a vendégek elsô játékosát (2:1).
Lindner-Erdélyi 3:0 (7, 7, 8). Lindner szinte
meg sem izzadt a mérkôzés során, rutinból
gyôzte le ellenfelét (3:1). 2. kör: Podpinka-
Dudás 3:1 (6, 11, -10, 8). A mérkôzés
legszorosabb csatája volt ez, de Podpinka
hozni tudta a kötelezôt (4:1). Lindner-
Kriston Zs. 3:0 (10, 6, 7). A celli játékost

ezúttal sem kényszerítették különösebb
erôbedobásra (5:1). Molnár-Erdélyi 3:1 (-
10, 6, 5, 4). Molnár kissé nehezen lendült
bele a játékba, de a végére így is sima
gyôzelmet aratott (6:1).
Gyôzött: Lindner 2, Podpinka 2, Molnár 2,
illetve a Dudás-Erdélyi páros.

NB III. bajnoki
Zalakomár ASE–CVSE-MÁVÉPCELL-Vörsas III.
10:8
Fehér László 2, Tarr Sándor 2,
Tamás László 2, Balázs Gyula 1, Fehér-Tarr
páros.
Nagy csatában, szoros mérkôzésen gyôztek
a hazaiak.

Megyei egyéni bajnokság
Újonc egyéni: 2. Jakus Tamás, 3. Szórádi
Géza.
Serdülô egyéni: 3. Mogyorósi Erik.
Felnôtt egyéni: 3. Ölbei Péter, Kun Tibor.

Könnyed siker az extraligában

Gyôzelem
a megyei
rangadón
Celldömölki VSE-Mávépcell – Kör-
mendi Dózsa MTE 38:32 (17:10), NB II-
es nôi bajnoki kézilabda mérkôzés.

Celldömölk: Mendel – Matetits 4,
Geiger Cs. 2, Szomorkovits L. 9,
Szomorkovits A. 10, Kazári 5, Szil-
vágyi 8. Cserék: Balogh, Fûzfa,
Foglszinger, Farkas. Edzô: Salamon-
né Csótár Adrienn.

Fej-fej melletti csatával kezdôdött
a találkozó, a csapatok felváltva lôt-
ték góljaikat. Az elsô negyed óra vé-
gére a Celldömölknek sikerült ötgó-
los elônyre szert tennie, amit remek
védekezésüknek és villámgyors
támadójátékuknak köszönhettek. Az
elsô játékrész folytatásában már
nem tudott közelebb kerülni a ha-
zaiakhoz a Körmend, és a szünet-
re hétgólos celli vezetéssel vonul-
hattak a felek. A második félidô ele-
jén kissé döcögött a CVSE játéka, de
ez nem tartott sokáig, és a 40. perc-
ben már tízre növelték elônyüket a
celli lányok. A folytatásban fel-
váltva estek a gólok, így a hazai
elôny tíznél nagyobbra nem tudott
nôni. A vége elôtt tíz perccel kicsit
kiengedett a Cell, és a vendégek öt
gólra felzárkóztak. A vége azonban
újra jól sikerült, és Salamonné
Csótár Adrienn együttese, telje-
sen megérdemelt, magabiztos gyô-
zelmet aratott.

»CSUKA

F E L H Í V Á S  S A K K - V E R S E N Y R E
Az idei évben a II. SÁG HEGY KUPA – Szobi Tibor emlékversenyre kerül sor a
Szent Benedek Katolikus Általános Iskolában Celldömölkön, a József Attila utca
1-es szám alatt 2009. május 9-én, szombaton, 10.00 órai kezdéssel.
Nevezési határidô: 2009. május 6.  Rendezôje Celldömölk Város Önkormányza-
ta, Sárvári Sakk Club és a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola.
Lebonyolítás: 9 forduló 2x15 perces játékidôvel.
Nevezni lehet a következô korcsoportokban:
– A csoport – felnôttek,
– B csoport – amatôrök (élôponttal nem rendelkezôk),
– C csoport – 1998. január 1. után születettek,
– D csoport – 2000. január 1. után születettek,
– E csoport – óvodások.
Érdeklôdni és nevezni lehet Gergácz Balázsnál gergaczb@t-online.hu e-mail cí-
men vagy a 94/335-931 vagy a 06 30 286 1879 telefonszámokon, illetve a
Szent Benedek Katolikus Általános Iskolában Czupor Attilánál.

Felnôtt páros: 2. Ölbei Péter–Kun Tibor.
Veterán: 40-50 év között: 2. Balázs Gyula,
3. Tamás László.
50-60 év között: 1. Fehér László.
„Noszlopy” Gáspár utánpótlás verseny
Újonc fiú: 2. Jakus Tamás, 3. Szórádi Géza
Ifjúsági fiú: 3. Talián Csaba.
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Kemenesalja
Új

»

CELLDÖMÖLK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

megjelenik kéthetente

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

Németh József mesterhármasával is csak döntetlen

Március közepén rendezték meg Szombat-
helyen a 2009-es esztendô elsô Páros Rock
and Roll Táncversenyét, melyen tizenöt ha-
zai egyesület közel 250 táncosa versengett
a bajnoki címekért. A Rocky-Dilly Akrobati-
kus Rock and Roll Club-ból nyolc páros volt
jogosult az indulásra, a nyugat-magyarorszá-
gi ranglista alapján. A táncosok a következô
eredményekkel zárták a megmérettetést:
Children kategória:
12. Maróthy Róbert Dániel – Poór Melánia.
Serdülô:
18. Hantó Milán – Huszár Vanessza,
23. Gallen Attila – Szabó Fanni.
Junior:
1. Németh János – Huszár Bianka,
9. Szabó Marcell – Kiss Noémi.
Felnôtt C kategória:
2. Kovács Tibor – Haramia Nikolett,
4. Németh Dénes – Kurucz Dorina,
14. Kövesi János – Málovics Lilla.
Április 4-én Krakkóban rendeztek Serdülô
és Junior Világkupát, melyre két vasi páros
is delegált volt. Az országos ranglista alap-
ján a szombathelyi Galaxy Akrobatikus
Rock and Roll Club, valamint a celldömöl-

ki Rocky Dilly Akrobatikus Rock and Roll Club
volt jogosult arra, hogy párosokat delegál-
jon a világviadalra. Celli színekben a ma-
gyar ranglista elsô helyezett párosaként szá-
mon tartott Németh János és Huszár Bianka
duó szállt versenybe, és sikeresen mene-

litásával és gólerôsségével, Horváth Ádám
munkabírásával és Gyôrvári Gábor techni-
kás játékával sikerült, annak ellenére is,
hogy idôközben 10 fôre fogyatkozott a CVSE
Sallér váratlan kiállítása okán (vélhetôen
szöveg miatt kapott piros lapot). De a sors,
az élet nem bocsát meg ilyen könnyen a
múlt hibáiért, eltékozolt lehetôségeiért, és
Takács Csaba személyében büntetett egy
ritkán látható orbitális potyagóllal az utol-
só percben. Tagadhatatlan, hogy végre vol-
tak biztató jelek a celliek játékában, de fel-
tûnôen bizonytalan volt a védekezô játék
és egy agresszívebb ellenfél ellen nem elég,
ha három-négy játékos próbálja csak a tá-
madásból is kivenni a részét. A következô
mérkôzésre Sopronban kerül sor, majd
hazai környezetben az örök mumus Bük lesz
a vendég május 2-án. Hajrá CVSE!

»DOTTO

Celldömölki VSE- SAB VÉP KSE 3-3 (1-2)
Celldömölk, 250 nézô NB III-as labdarúgó-
mérkôzés Bakony-csoport 22. forduló,
2009. április 18.
Vezette: Borbás Zsolt (Kovács Zsigmond,
Pujcsek Attila).
Celldömölk: Horváth M. – Sallér, Lakatos
(61. p. Szele), Szabó A., Györkös – Szalai K.,
GYÔRVÁRI , Babics (62. p. Présing),
HORVÁTH Á. – Kalcsó (88. p. Hanzl),
NÉMETH J. Edzô: Balhási István.
Vép: Kutasi – Joó, Horváth Á., Takács Cs., Né-
meth A. – Bezdi (73. p. Mecsei), Balikó, Ta-
kács M., Borsi – Gombás (67. p. Illés), Hor-
váth G. (73. p. Hujber Cs.). 
Góllövôk: Németh J. (39. p., 66. p. 70. p.),
illetve Borsi (15. p.), Takács M. (23. p.) és
Takács Cs. (91. p.). Kiállítva: Sallér (57. p.)
A 82 éves korában elhunyt, korábban 11
évig az együttesben focizó Vas János em-

lékének adózva egy perces gyászszünettel
kezdôdött a mérkôzés. Nemcsak ez a saj-
nálatos esemény adott azonban szomorú-
ságra okot, hiszen az eredményjelzô az el-
sô félidô derekára már kétgólos hátrányt jel-
zett. Az a Vép lôdözte a gólokat a celli orosz-
lánbarlangban, aki a bajnokság messze
utolsó helyezettje, tavasszal lejátszott öt
mérkôzésén egy pontot szerzett, egy gólt
rúgott és 17 gólt kapott. Persze ki ellen van
keresnivalójuk, ha nem az ellen a csapat el-
len, aki tavasszal nulla pontos, három ha-
zai meccsén nem rúgott gólt és kapott ki-
lencet. Szorított is becsülettel a vendégcsa-
pat egészen addig, amíg el nem fogyott a
szufla, ez bekövetkezett kb. az elsô fél órát
követôen. Innen kezdve már csak az volt
a kérdés, elég lesz-e az idô arra, hogy meg-
fordítsa az állást a lassan éledezô hazai csa-
pat. Nos, Németh József rég nem látott agi-

Rockysok sikerei telt egészen a döntôig. A Junior kategóriá-
ban parkettre lépett húsz nemzet 58 páro-
sával versengve a végsô megmérettetés
elôkelô helyezést hozott a celli rockysok szá-
mára. A dobogós második helyet kivívva
maguknak a világranglistán is elôbbre lép-
tek, így e lista tíz legjobb párosa között a
harmadik helyen állnak. A sikeres párosok
felkészítô edzôje Koszogovits Norbert volt.

»REINER ANITA

a döntôs párosok
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ELKÉSZÜLT  A  G IMNÁZ IUM
AKADÁLYMENTES Í TÉSE
Celldömölk Város Önkormányzata a Berzsenyi Dániel Gimná-
zium komplex akadálymentesítését az Új Magyarország Fej-
lesztési Terv Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretei kö-
zött meghirdetett Önkormányzati felelôsségi körbe tartozó in-
tézmények utólagos akadálymentesítése címû pályázaton el-
nyert 13.451.029 Ft összegû támogatás felhasználásával
valósította meg. 
A projekt célja, hogy a kistérség középfokú oktatásában fon-
tos szerepet betöltô intézményben lehetôvé váljon a fogya-
tékossággal élô diákok és a csökkent munkaképességû dol-
gozók számára az akadálymentes közlekedés. Az épület va-
lamennyi közösségi funkciója, illetve a közszolgáltatások
mindenki számára hozzáférhetôek lettek. A fejlesztéssel egy
hosszú távon is fenntartható és üzemeltethetô fizikai és kom-
munikációs akadálymentesítési rendszer került kialakításra a
hatályos elôírások betartásával.
A beruházás eredményeképpen egy lift, kettô mozgáskorláto-
zott parkoló, tájékoztató táblák, szintenként mozgáskorlátozott
WC, gyengén látók számára vezetôsáv jött létre.

BURJÁN SZABOLCS

»FELH ÍVÁS
Az Együtt Celldömölk Városért Egyesület kéri a város segí-
tôkész lakóit a temetô és környékének tavaszi rendezésé-
ben való közremûködésre 2009. április 25-én, szombaton
reggel 8.00 órakor a celldömölki temetôben és május 9-én,
szombaton reggel 8.00 órakor az alsósági temetôben. Esz-
közöket mindenki szíveskedjen magával hozni!

SZELEKTÍVEN SZEMETEL(HET)ÜNK
Újabb hulladékgyûjtô szigetek álltak környezetünk szolgálatába.
A már használatban lévô öt sziget mellé további nyolc új hulla-
dékgyûjtô pont került kialakításra az elmúlt évben. Az új szige-
tekre március végére a celli HUKE Kft. munkatársai kihelyezték a
mûanyag konténereket is, így már 13 helyre vihetik a városlakók
a különválogatott hulladékot – tudtuk meg Vass Ritától, a celli HUKE
Kft. ügyvezetô igazgatójától. A Rákóczi utcában, Pityervárban, a
Nagy Sándor téren és a Penny Market mellett kialakított új hul-
ladékgyûjtô szigetekre a városban élôk, a Hegyi utcában, a Pus-
kin utcában, és a Somogyi utcában az alsóságiak gyûjthetik sze-
lektíven a háztartási hulladékot. Az izsákfai városrészen lakók a
Kultúrház mellett kialakított gyûjtôszigeten tudják elhelyezni a sze-
lektíven válogatott hulladékot. Egy gyûjtôszigeten négy különbö-
zô konténerbe tehetjük a válogatott papírt, mûanyagot, a színes
és fehér üveget. A papírgyûjtô konténerbe kerülhetnek karton-
dobozok, hullámpapír, újságok, prospektusok vagy szórólapok. A
mûanyag feliratú edény szolgál pl. a reklámtáskák, mûanyag ku-
pakok, tejes és gyümölcsleves flakonok, valamint a PET palackok
gyûjtésére. A gyûjthetô hulladékot mindig tisztán, kimosva illet-
ve kiöblítve kell az edényekbe bedobni. Az edények ürítése pa-
pír- és mûanyaghulladék esetében heti egy alkalommal, keddi na-
pokon történik, az üveg havonta egyszer kerül elszállításra. A be-
gyûjtött anyagot a Pápai úti hulladékudvarban átrakják,a papírt
és a mûanyagot Sárvárra szállítják továbbválogatásra, az üvegek
pedig Zalaegerszegre kerülnek az üvegfeldolgozó üzembe.

»CSSZ

Kertbarátok
kisjubileuma
Borversenyeinek sorában kisjubileumot ünnepelt a Kemenesal-
jai Szôlô- és Kertbarátok Köre. Április 16-án ötödik alkalommal
rendezték meg az immár hagyományossá vált borversenyü-
ket. Ennek apropóján beszélgettünk Heim Gézával, a kör ügy-
vivôjével, és a versenyek fôszervezôjével.

» Mi indította útjára öt évvel ezelôtt az elsô borversenyt?
– Klubunk még 2000 ôszén alakult meg a mûvelôdési központ
égisze alatt, akkor még Kemenesaljai Kertbarátok néven. Négy
év után nevet változtattunk, ugyanis a kemenesaljai szôlôterme-

lôk is csatlakozni kívántak hozzánk, így attól kezdve Kemenesal-
jai Szôlô- és Kertbarátok Köre néven mûködünk. Ez idô óta min-
den évben rendezünk borversenyt a kör keretein belül. Két éve
aztán a kemenessömjéniek kérték, hogy a falu Berzsenyi pincé-
jében is rendezzünk hasonlót. Így idén is két borminôsítô versenyt
bonyolítottunk le, 35-35 benevezett mintával. 
» Az idei celldömölki borverseny milyen eredménnyel zárult?
– A vegyes fehérek, faj fehérek, vegyes vörösek és faj vörösek
kategóriájában megmérettetett borokat ezúttal is négytagú zsû-
ri értékelte. Söptei Józsefné alpolgármester-asszony, Somogyi La-
jos hegybíró, Danka Imre hegyközségi elnök, és dr. Hollósy Ist-
ván falugazdász minôsítették a benevezett nedûket szín, tiszta-
ság, íz, illat, zamat és összhatás alapján. Az eredmények tekin-
tetében 13 arany, 7 ezüst, és 9 bronzminôsítés született,
oklevelet pedig hat borosgazda kapott.
» Mik a kertbarát kör jövôbeni tervei?
– Közösségünk szeptemberben mûködésének tizedik évadát kez-
di meg. Erre készülünk, és arra törekszünk, hogy klubtagjaink to-
vábbra is színvonalas elôadásokat hallgathassanak. Egyébként min-
denkit szeretettel várunk, aki szeretne a kör tagja lenni. Foglal-
kozásainkat szeptembertôl májusig, minden hónap harmadik csü-
törtökén tartjuk. A téli hónapokban 17 órai, a kora ôszi és tavaszi
hónapokban pedig 18 órai kezdettel a KMKK-ban. 
Itt szeretném megköszönni a Celli Ambra Kft. szponzori tevékeny-
ségét a borverseny lebonyolításában, valamint köszönetemet ki-
fejezni a TV-Cellnek és az Új Kemenesaljának, hogy rendezvé-
nyeinkrôl minden alkalommal tudósítottak.

»REINER ANITA
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DR. VÁRNAI – DR. MOJZES SEBÉSZETI RENDELÔ
Celldömölk, Mikes Kelemen. u. 14. I. em.

Tevékenységünk:

• Sebészeti kismûtétek • benôtt köröm mûtéte • fityma-
szûkület mûtéte • kisajak rekonstrukciós mûtéte • arany-
ér vizsgálata, szûrése, mûtéte • mellvizsgálat • visszerek
vizsgálata és komplex kezelése, injekciós terápiája • láb-
szárfekélyek, krónikus sebek modern kezelése.

Dr. Várnai Levente sebészfôorvos
hétfô: 16.00 órától • Tel.: 06 30/9977-218.

Dr. Mojzes Szonja sebészadjunktus
kedd és péntek: 18.00 órától • Tel.: 06 30/9799-666.

Várjuk kedves vásárlóinkat!

PATYOLAT SZALON
átadás-átvétel hétfôi és csütörtöki 
szállítással, egyhetes átfutással 
a Gentlemen's FÉRFI DIVATÁRU 
BOLTBAN
Vállalunk:
• Darabáras mosást
• Gépi mosást szalonban
• Fertôtlenítô mosást orvosi rendelôk részére
• Vegytisztítást lakosság és közület részére

Celldömölk, Koptik Odó u 1.
Tel.: 06 30/9692-003, 06 30/6503-513
Nyitva: 8–12-ig, 13–17-ig, szombaton 7–11-ig
renata33@citromail.hu

F É R F I  D I V A T

A Gentlemens férfi divat
tavaszi ajánlata:
Megérkeztek a rövid ujjú ingek 
a PELLE – DOROTÓL, Új SAXOO
nadrágok, nyakkendôk széles
választékban, valamint öltönyök
egyéni elképzelések szerint is rövid
határidôvel.
BALLAGÓK FIGYELEM!
Öltönyök egyéni elképzelések szerint is!
Rövid határidôvel!

Rezgônyárfa
É T T E R E M

Napi menüink információját 
a RádióCellben, a heti, 

étjegyes étrendet (450 Ft/menü)
napi elosztásban 

a Tv-Cell képújságjában kísérhetik 
figyelemmel kedves megrendelôink!

A telefonon megrendelt ebéd kiszállítása ingyenes!

KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGTISZTELTEK BENNÜNKET MEGRENDELÉSEIKKEL!

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

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

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

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

Ételkülönlegességek • • • • • • Kis adag Nagy adag
Krokodil 1.300 Ft 2.600 Ft
Kenguru 650 Ft 1.300 Ft

Az Új Kemenesaljában, a Rádiócellben és a
TV-Cellben hirdetni, reklámozni szeretne?

NAGY ANTALT KERESSE!
Telefon: 06 70/338-9880

E-mail: nagy.antal@cellkabel.hu • Celldömölk, Mikes K. u. 14.
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