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AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT.
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Amíg lehetôsége van, vegye igénybe
a szociálpolitikai kedvezményt!
(Bevállalt, akár évek múlva születô
gyermek esetében is.)
Nálunk megteheti a Celldömölk,
Kossuth u. 16. szám (Kontyos udvar) alatti
lakások esetében.
1 gyerek után
900.000 forint
2 gyerek után 2.400.000 forint
3 gyerek után 3.800.000 forint
4 gyerek után 4.600.000 forint
Lakások: 34 m2 – 67 m2
Lakásárak: 8.416.685 – 16.990.731 Ft

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2009-ben is szeretettel állunk minden gépjármûtulajdonos rendelkezésére,
gépjármûveik kedvezményes üzemanyag-ellátása érdekében!
Balogh Zsolt vállalkozó és munkatársai.

Celldömölk, Kolozsvár úti üzemanyagkút
Nyitva: hétfôtôl vasárnapig 6.00–21.00

•
•
•
•

SHOP szolgáltatások
Online telefontöltési lehetôség
Autópálya-matrica eladás
Bankkártyás fizetési lehetôség
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„Most búcsúzunk, és elmegyünk…”
A Berzsenyi Dániel Gimnázium végzôs tanulói április 30-án búcsúztak iskolájuktól. Ballagási ünnepségük kezdetén Vinter József
igazgató mondott ünnepi beszédet. Kiemelte, hogy a négy, öt illetve hat év alatt biztonságot jelentô iskolától elköszönô maturálók egy sok változást hozó és bizonytalansággal teli jövô küszöbén állnak, melyben a
felelôsségteljes választás és a helyes értékek megtalálása már az ô feladatuk. Az intézményvezetô szónoklata után búcsúzásról
szóló népdalok hangzottak el néhány diák
elôadásában, majd Fehér László polgármester mondta el ünnepi gondolatait és köszöntötte a 92 végzôst Celldömölk Város Önkormányzatának nevében. Az iskola énekkarának megzenésített Berzsenyi verse után a búcsúzók és az alsóbb évfolyamok még
maradóinak nevében is szólt egy-egy diák,
majd a zászlóátadás és köszöntô táviratok tolmácsolása után a három ballagó osztály közös énekkel búcsúztatta az együtt töltött gimnáziumi éveket.

A Mûszaki Szakközép- és Szakiskolában május 2-án intett búcsút tanárainak és diáktársainak 41 végzôs nebuló. A ballagási ünnepség kezdetén Fehér László polgármester köszöntötte ôket néhány gondolattal a város önkormányzatának nevében. A harmadikosok és
a ballagók nevében is szónokolt egy-egy tanuló, majd a zászlóátadás után Sipos Tibor igazgató mondta el ünnepi gondolatait. Beszédében szimbolikusan a nagybetûs élet színpadára lépôknek titulálva a végzôsöket köszönt
el az érettségi vizsgák elôtt álló 31, és a szakmai vizsgák elôtt álló tíz diáktól. A gyermekbôl felnôtté vált ifjakat pedig arról biztosította, hogy az eddig közösen járt út lezárulása
ellenére az intézmény bármikor szívesen
várja vissza egykori tanítványait. A végzôsök
között kimagasló közösségi munkát, kiemelkedô tanulmányi teljesítményt nyújtó, illetve egyéb területen kiválóan teljesítô diákok
munkájuk elismeréseként jutalomkönyvet
és iskolai díszoklevelet vehettek át.
»REINER ANITA

3

UK_09_ok

09/5/5

10:34 AM

Page 4

KÖZÉLET «

Új Kemenesalja » 2009. 05. 08.

Gyógyszertárat terveznek Alsóságon
2009. április 30-án ülésezett Celldömölk Város Képviselô-testülete. A fôbb napirendi
pontokban Fehér László polgármester beszámolt a két ülés között történtekrôl, a lejárt határidejû határozatokról, a Celldömölki Kistérség
Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Tanácsában végzett munkájáról. A képviselôk meghallgatták a 2008. évi pénzügyi
terv teljesítésérôl szóló beszámolót is. A folyó ügyek között módosításra került a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
önkormányzati rendelet, mely a hulladékszállítási díj kedvezményezettjeinek körét szélesíti. E szerint a rendeletmódosítás szerint szociális segélyként hulladékszállítási támogatás
nyújtható az olyan egyfôs háztartásoknak, ahol
az egyedül élô személy betöltötte a 65.
életévét, illetve azoknak a kétfôs háztartásoknak, ahol mindketten betöltötték a 65. élet-

évüket, ezen felül olyan, legfeljebb kétfôs háztartásnak, ahol az egyik személy rokkantsági nyugellátásban részesül. A támogatás
igénybevételének feltétele, hogy a kétfôs háztartásban élôk egy fôre jutó jövedelme nem
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj
200%-át, egyedül élônél pedig a 300%-át.
A hulladékszállítási támogatási kérelmet
tárgyév október 31-ig lehet benyújtani, és
évente meg kell újítani. A támogatás mértéke háztartásonként 1000 forint évente.
Hosszas vitát váltott ki a képviselôk körében
egy esetlegesen kialakítandó közforgalmú
gyógyszertár Alsóságon. Abban egyet értettek a képviselôk, hogy szükséges Alsóságon
egy gyógyszertár kialakítása, a helyiséget illetôen azonban különbözô vélemények
hangzottak el. Gönye Péter képviselô elmondta, hogy az alsóságiak érdeke, hogy a jelen-

legi alsósági orvosi rendelôkhöz közel (lehetôleg azonos épületben) közforgalmú gyógyszertár létesüljön. És mivel ennek jogszabályi vonatkozásai is vannak, ebben az esetben
egy 86 m2 nagyságú területre van szükség,
át kellene gondolni, hogy a védônôi szolgálatot hová tudnák áttelepíteni. Horváth Melinda a védônôk helyben maradása mellett
emelt szót. Farkas Zoltán kért szót ezután, és
elmondta, hogy azokat a helyiségeket,
amelyekben jelenleg a védônôi szolgálat mûködik, eredetileg gyógyszertárnak tervezték.
A képviselôk azt az összevont képviselôi indítványt fogadták el, miszerint alakítsanak
ki közforgalmú gyógyszertárat úgy, hogy a
védônôi szolgálat maradjon a helyén, ehelyett minimális épületbôvítéssel történjen ennek kialakítása.
»LOSONCZ ANDREA

Osztrák befektetôkkel tárgyaltak
Családi és ifjúsági szálló épülhet a Vulkán
fürdô mellett osztrák beruházásban. A képviselô-testület Stájerországban nézett meg
egy hasonló létesítményt, az ausztriai vállalkozás vezetôi pedig a testületi ülés zárt
szakaszában vázolták elképzelésüket.
Celldömölk Város Képviselô-testülete évek
óta a Vulkán fürdô körüli területek hasznosításán fáradozik. Egy olyan beruházást szeretne megvalósítani, amellyel jelentôsen növelhetné a gyógyfürdô látogatottságát, s ezzel fellendíteni annak mûködését. Ez nemcsak a fürdôre, de az egész városra hatással
lenne, jelentôsen emelné annak turisztikai
látogatottságát is.
A legutóbbi testületi ülés vendége volt
Gerhard Wendl, az ausztriai Jugend & Familiengästehäuser (JUFA Vendégházak) ügyvezetô igazgatója, aki szándékát fejezte ki
egy celldömölki beruházás elindítására,
amennyiben a további tárgyalások pozitívak
lesznek. Fehér László polgármestert kérdeztük a látogatás elôzményeirôl.
– A JUFA Családi,- és Ifjúsági Szállodalánccal
az önkormányzatunknak már három éve van
kapcsolata. Már akkor jártak itt, hogy megnézzék a fürdôt és a körülötte lévô területeket egy esetleges szálló építése céljából.
A képviselô-testületnek az volt az eredeti elképzelése, hogy egyben adja el a hasznosítható földterületet, ahol egy három-négy csillagos szálloda épülhetne sportpályával, illetve kempinggel együtt. Ez a tervünk eddig
nem realizálódott, így újra elkezdôdtek a tárgyalások a JUFA-val. Ennek a cégnek azóta
is az az elképzelése, hogy a fürdô mellett
nem több, mint egy egyhektáros területet ve4

a városi küldöttség az osztrák veitsch-ben

gyen meg, s erre szeretnének építeni egy
családi és ifjúsági szállót.
A cégnek több mint 36 telephelye van már
Ausztriában, egy Németországban, s tervezés és kivitelezés alatt áll még több projektjük. A stájerországi Veitsch településen lévô
vendégházukat a városvezetô képviselô-társaival, a mûszaki osztály és a Városgondnok-

ság vezetôjével április 24-én megtekintették, hogy képet alkothassanak annak kinézetérôl és mûködésérôl.
– Elképzelésünk nagyon jól találkozott az ô
rendszerükkel, hiszen a város régi fürdôje
mellé építették a szállót, s azt egy egységként mûködtetik. Az ottani megbeszélésünk
eredményeképpen hívtuk meg a JUFA ügyvezetôjét az április 30-i képviselô-testületi
ülésre, hogy minden képviselô megismerhesse az ajánlatukat. Felkértük a beruházót egy
megvalósíthatósági terv elkészítésére, mely
alapjául szolgál majd a további tárgyalásoknak, illetve a beruházás lehetséges megkezdésének. Ennek szeptember végéig kell elkészülnie. A 35 ezer eurós költségeket Celldömölk Város Önkormányzata és a JUFA fele-fele arányban viseli. Ezután térünk vissza
újra az érdemi tárgyalásokra.
A városvezetô bízik abban, hogy a JUFA-val
meg tudják majd kötni a szerzôdést, hiszen
ez nemcsak turisztikai szempontból lesz
fontos a város számára, hanem számos celldömölki lakosnak munkalehetôséget is biztosít majd.
TAKÁCS M. TÜNDE

FELHÍVÁS
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselô-testülete elkötelezett a Kemenesaljai Egyesített Kórház megmaradása, biztonságos mûködése, és adósságállományának kezelése mellett. Bízunk abban, hogy Celldömölk város és a
kistérség lakossága is támogatja törekvésünket. Felhívással fordulunk a kórházért felelôsséget érzô minden lakoshoz, hogy erejéhez mérten anyagi hozzájárulásával is segítse az intézmény mûködését és adósságállománya csökkentését.
CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÔ-TESTÜLETE

UK_09_ok

09/5/5

10:34 AM

Page 5

Új Kemenesalja » 2009. 05. 08.

» KÖZÉLET

Bemutatták a Kemenes Vulkánpark-projektet
Április 27. és 29. között tekinthették meg
az érdeklôdôk a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár galériáján a
Kemenes Vulkánpark központi épület
tervpályázat anyagainak bemutatóját, a
projekt ismertetésére és a nyertes terv
bemutatására április 29-én került sor.
Fehér László polgármester röviden ismertette a pályázat tartalmát, ôt követôen dr.
Harangi Szabolcs, az ELTE Kôzettani-Geokémiai Tanszék tanszékvezetô tanára, az MTA
doktora tartott vetítéssel egybekötött
elôadást A Kemenes Vulkánpark, a jövô egy
lehetôsége címmel. A professzor elmondta,
hogy a tûzhányók képezik az egyik legfontosabb természeti jelenséget. A Ság hegyet
és Kemenesalját párhuzamba állította a tôlünk nem messze található szintén vulkanikus képzôdménnyel, Kappensteinnel, mint
a lehetôségek tárházával, ahol erre építették a turizmust: a miénkhez hasonlóan bortermô vidék, és ennek jegyében nyitottak
vendéglôket is. A stájerországi vidékre korábban az elvándorlás volt jellemzô, mára
viszont vezetô turisztikai központtá nôtte ki

magát. Ezután a Ság hegy elônyeit ecsetelte: a bányászat következtében feltárulnak a
látogató elôtt a hegy természeti adottságai
(látszanak a 4–6 millió éves kitörések), és
fontos az is, hogy nemzetközi tranzitútvonalak közelében fekszik.
Komplex programkínálatot vetített az érdeklôdôk elé: a feltörôben lévô geoturizmust, a fürdôturizmust, a borturizmust, a
lovas-, a falusi és a kerékpárturizmust, melyek iránt a turisták mind élénkebb érdeklôdést tanúsítanak. Szerinte a fentieket
ötvözni lehetne a történelmi és kulturális
értékek ápolásával, de nem mellékes az
sem, hogy munkavállalók foglalkoztatását
tenné lehetôvé.
Harangi professzor urat követôen Földes
László építész, a nyertes alkotás tervezôje
mutatta be az épület látványtervét és makettjét. Elmondta, hogy az épület megalkotását a vulkán mûködése ihlette, ezért áll a
külsô burok bazaltból és antikolt vas lemezekbôl – érzékeltetve a kitörô vulkán színeit. Az épület elsô szintje süllyesztett, és a
legfelsô szinten található az épület egyetlen panorámája, mely a Ság hegy felé néz.

dr. harangi professzor elôadás közben

Kérdésre válaszolva elmondta, hogy a
hasznos alapterület 1100 m2, a költségkalkuláció pedig még csak most készül.
»LA

Összefogással kulturális értékeinkért
A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár elsô alkalommal rendezett Kemenesi Kulturális Közkincs Kerekasztal néven kulturális
és közéleti találkozót április 25-én. A rendezvény kezdetén a Vasi Betyárok nevû formáció
szerepelt népdalokkal, majd Pálné Horváth
Mária intézményvezetô tájékoztatta a résztvevôket a Közkincs programról és a Kemenesi
Kulturális Közkincs mûködésérôl. Mint elmondta, a program célkitûzése nem más, mint Kemenesalja kulturális, földrajzi, és történelmi értékeit mind jobban kihasználni és a társadalmi,
gazdasági fejlôdés szolgálatába állítani.
A program keretein belül zajlott rendezvények,
események ismertetése után annak jövôképérôl beszélt, miszerint a helyzetelemzést követô feladat egy, a kistérségre vonatkozó stratégiai terv elkészítése lesz. Emellett egy továbbépítendô adatbázisról is szó esett, melyben a kemenesaljai térség fejlesztési és kitörési lehetôségei is helyt kell, hogy kapjanak.
A tájékoztató elhangzása után a rendezvényen résztvevô elôadók követték egymást. Elsôként Illés Zsuzsa, a jánosházi Batthyány Lajos ÁMK Mûvelôdési Otthon és Könyvtár mûvelôdésszervezôje mutatta be a Képeslap Jánosházáról címet viselô, a település értékeit,
alkotóit, amatôr csoportjait bemutató válogatást. Ôt követôen a faluban mûködô Harmonik Duó szórakoztatta táncdalokkal, operett-részletekkel a megjelenteket. Cságoly

Szilvia, a Sághegy Leader Egyesület pályázati
referense „Falufejlesztés és a vidéki örökség
megôrzése” címmel tartott elôadást, majd
Soós Ferenc, a celldömölki munkaügyi kirendeltség vezetôje beszélt a Kemenesaljai Foglalkozási Paktum kulturális vonatkozásairól.
Zámbó Szabolcs, a Tourinform Iroda vezetôje
a Kemenesalján lehetséges turisztikai és idegenforgalmi fejlesztéseket taglalta, majd mu-

tatta be szóban a Vulkán Gyógy- és Élményfürdôt. A rendezvény utolsó elôadójaként Bálint Edit, a Fény–Szoft Tanoda területi képviselôje szólt, aki a „Felnôttképzés az idegenforgalom és a vendéglátás szolgálatában” témakörben beszélt. A zárszó elhangzása után a
mûvelôdési központ teraszán a Koktél Duó
zenéje szórakoztatta az arra látogatókat.
»REINER ANITA

KÖZLEMÉNY PÁRTOK SZÁMÁRA
Az Új Kemenesalja az európai parlamenti választások elôtt ingyenes bemutatkozási lehetôséget kínál a jelöltet állító szervezeteknek. Az egyenlô esély
elvét szem elôtt tartva ezek az ingyenes politikai hirdetések ugyanabban a lapszámban, 2009. május 22-én jelennek meg. A bemutatkozásra egy teljes
újságoldalt bocsátunk minden párt illetve jelöltje rendelkezésére, amelyen
a szövegen kívül fotót, emblémát is el lehet helyezni. Kérem, hogy a kéziratokat és a képanyagokat legkésôbb május 15-ig juttassák el a szerkesztôség
címére: Új Kemenesalja, 9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1., vagy
a következô e-mail címek valamelyikére: ujkemenesalja@freemail.hu,
ujkemenesalja@gmail.com vagy losoncz.andrea@cellkabel.hu. A késôbb leadott
anyagokkal az újságban nem tudunk foglalkozni. Az anyagok átvételérôl és egyéb
kérdésekrôl a 06 70 335 4109-es telefonszámon lehet érdeklôdni.
Az ingyenes bemutatkozási lehetôségen kívül fizetett politikai hirdetéseknek
is helyet adunk az újságban.
»GYÖRÉNÉ LOSONCZ ANDREA
FELELÔS SZERKESZTÔ
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Koktélok készítôje Celldömölkön is
BESZÉLGETÉS CSUKA MILÁNNAL, A MIXERTEAM BT. ÜGYVEZETÔJÉVEL
Minôségi alapanyagok, finom, különleges
ízharmóniájú koktélok, profi szervizszolgáltatás, partik és rendezvények lebonyolítása háromszáz fôig. Ezekkel a szavakkal lehetne legjobban jellemezni a nemrég megalakult Mixerteam cocktail-servicet, amelynek tagjai már Celldömölkön is
több helyen megvillantották tehetségüket.
» Honnan jött az ötlet a Mixerteam
cocktail-service létrehozására?
– Barátommal, a Mixerteam Bt. társtulajdonosával, Kovács Andrással együtt már
régóta foglalkozunk mixerkedéssel, mindketten a minôségi italok elkötelezettjei vagyunk. A szakma iránti szeretetünket és elhivatottságunkat szerettük volna kamatoztatni, amikor eldöntöttük, hogy létrehozzuk a Mixerteam cocktail-service-t 2008
júniusában. Azóta minden szakmai tudásunkat latba vetve igyekszünk a vendégek
elégedettségét elnyerni, a XXI. század
bárkultúráját népszerûsíteni, és az általunk
vállalt rendezvények színvonalát emelni.
» Említetted, hogy régóta foglalkoztok
mixerkedéssel. Mi jelent ez pontosan?
– A vendéglátóiparral mint szakmával
családomnak köszönhetôen már gyermekkorom óta kapcsolatban állok. 2004 óta
hivatásomnak is tekintem, és azóta dolgozom e területen. Fô profilomat, a mixerkedést 2005-ben, az akkori Bacardi Mixeriskolában tanultam. Azóta több hotel
bárjában is dolgoztam, jelenleg pedig a sárvári Spirit Hotel Thermal Spa ***** bármixere vagyok. Társam, Kovács András jelenleg területi képviselôként a minôségi pálinkát, mint hungarikumot népszerûsíti – határainkon belül és azon túl –, de azelôtt ô
is különbözô hotelek bármixereként dolgozott, ismeretségünk is innen ered. Mostanra pedig már sikerült eljutnunk odáig, hogy
a közös vállalkozásunk keretein belül,
együtt készítjük a koktélokat.
» Miért pont koktélok?
– A koktélok iránti szeretetem a különleges kiszolgálásból fakad. Amikor felszolgálóként dolgoztam, közel sem alakult ki köztem és a vendég között olyan közvetlen
kapcsolat, mint most. Egy koktél elkészítéséhez elhivatottság és kreativitás kell,
ami változatossá és érdekessé teszi a
munkát, ráadásul a vendég is sokkal jobban érzi azt, hogy törôdünk vele. Amikor
odajön hozzánk, elmondja, hogy milyen ízvilágot szeretne, mi pedig ennek megfelelôen ajánlunk neki a kevert italok közül.
Választása után végignézheti, hogy készül
6

el az itala, közben kérdezhet is. Ez mindenképpen egy plusszot jelent neki, mi pedig
azt szeretnénk, ha minél elégedettebb lenne. A koktélkészítés remek alkalmat ad a
vendéggel való törôdésre, igényének minél magasabb szintû kielégítésére, nekünk
pedig pont ez a célunk.
» Amikor azt mondod, hogy a vendég végignézheti az ital elkészítését, akkor látványos show-elemekre gondolsz?
– Igen, arra is, de nem feltétlenül. Természetesen volt már olyan, hogy égett a pult,
vagy a shaker a kezünk alatt, de mi inkább
a koktélok általunk teremtett ízvilágát
helyezzük elôtértbe. Partnereinknek köszönhetôen minôségi alapanyagokból dolgozunk és a szirupok helyett a friss gyümölcsöt és a természetes ízeket részesítjük
elônyben. Ettôl még az elkészítés természetesen ugyanolyan látványos – már
csak a gyümölcsök miatt is –, és a koktélok
is többféle színûek, de nem feltétlenül ezzel szeretnénk kitûnni, hanem inkább az
italaink ízével.
» Mint koktélszerviz cég, kitelepüléseket
is vállaltok. Milyen rendezvényeken lehet
megtalálni benneteket?

milán munka közben

– Szinte mindenfélén. Vállaljuk baráti
összejövetelek, céges rendezvények, lakodalmak italszolgáltatását, maximum háromszáz fôig. Ezenkívül koktélpartik, koktélestek lebonyolítását, egyéni igények, elképzelések szerint. Szolgáltatásunk teljeskörû, azaz a megrendelônek egy lépést
sem kell tennie a lebonyolítás érdekében.
Minden szervezéssel kapcsolatos feladatot
ellátunk, gondolok itt például az árubeszer-

zésre, de gondoskodunk a szükséges eszközökrôl, meghívókról, itallapról és reklámról is.
» Árkategóriában milyen színvonalat céloztok meg?
– Ez abszolút változó, ugyanis az árak a
rendezvénytôl és az egyéni elképzeléstôl
is függnek. Mindenképpen fontos számunkra, hogy ajánlatainkban a megfelelô ár-érték arány érvényesüljön. A rendezvények zökkenômentes lebonyolítása érdekében elôzetes megbeszélések alapján
konkrét ajánlatot, rendezvénytervet készítünk, melyben alkalmazkodunk az egyéni igényekhez, és természetesen a megrendelô számára is a lehetô legelônyösebb
ajánlattételre törekszünk. Kapcsolataink,
partnereink révén több ponton is tudunk
kedvezményeket biztosítani.
» A vállalkozást sikeresen beindítottátok.
Hogyan tovább? Milyen terveitek vannak?
– Hosszú távú terveink között szerepel,
hogy az országban minél több helyen, koncerteken, vásárokon is megjelenjünk, és
egyre többen megismerjenek bennünket. Ezenkívül a közeljövôben szeretnénk
bôvíteni még szolgáltatási palettánkat is,
például latin zenével, esetleg
táncosokkal.
» Ha a celldömölkiek szeretnének látni benneteket munka
közben, azt hol és mikor tehetik meg?
– Celldömölkön mixerkedtünk
már a Korzó Kávézóban és a Vasvirág Hotelben is, különbözô
rendezvények alkalmával. Családi kötôdésembôl eredôen
gyakrabban vagyunk jelen a
Korona Presszóban, ahol általában szombat este készítünk különbözô koktélokat, de nem
minden hétvégén. Szeretnénk
úgy megoldani, hogy legalább
havonta egy szombatot ott töltsünk és minél több celldömölkivel megismertessük a színvonalas bárkultúrát és a minôségi kevert italok ízvilágát. Általánosságban elmondható, hogy fôleg az ország
nyugati térségében tevékenykedünk, de
rendezvények alkalmával távolabbi városokban is megtalálhatóak vagyunk. Ha
valaki még ennél is többet szeretne tudni,
az olvashat rólunk az interneten, a
www.mixerteam.hu oldalon is, ahol minden információt megtalál a Mixerteam
cocktail-service tevékenységérôl.
»IHÁSZ ILDIKÓ
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» PORTRÉ

Faragásokba mentett régi szép világ
»AMBRUS JÓZSEF NÉPI IPARMÛVÉSZ PORTRÉJA
Sokszor megyünk el értékeink mellett,
pedig néha csak karnyújtásnyira vannak tôlünk. Így van ez Ambrus Józseffel és alkotásaival is. Önmagát kissé keményfejû
embernek vallja, aki nem keresi hangosan
a nyilvánosságot, szinte ’magánakvaló’. Pedig megmutatnivalója van bôven, és a tavaly elnyert Népi Iparmûvész cím a garancia arra, hogy maradandó értéket alkot. Mikor a riport készítése ürügyén beléptem a
Batthyány utcai ház kapuján, szinte gyökeret vert a lábam. Szebbnél szebb faragványok mindenütt. Kicsik és nagyok. Portrék
a dolgozó emberrôl, régi sorsok tükrözôdése az arcokon. Ambrus József alkotásait elnézve Petôfi jutott eszembe, mikor így írt
Arany Jánoshoz: „Dalod, mint a puszták harangja, egyszerû, De oly tiszta is, mint a
puszták harangja…” A házba belépve csak
nôtt az ámulatom. Még finomabb, még kidolgozottabb formák, és a munka, a dolgozó ember verítékének a tisztelete és szeretete minden alkotáson.
» Az életrajzi felsorolás helyett inkább motívumkeresô beszélgetést szeretnék, de
azért egy kicsit mégis beszéljünk a kezdetekrôl, ami 1940-ben volt.
– Akkor születtem Sömjénmihályfán, aminek a neve többször változott azóta, de tudjuk mindannyian, hogy melyik településrôl
van szó.
» Minden figurájában, motívumában visszaköszön a szülôföld, a régi életforma. Ennyire fontos ez önnek?
– Negyven éve lesz, hogy Cellben lakom, de
amíg a szüleim éltek, addig lényegében én
többet voltam Mihályfán, mint itt. Cellben volt
az egyik mûszak, a szellemi, a másik pedig
otthon, Mihályfán. A figuráimat gyakorlati ismeretek után tudom megfaragni, a falusi
munkák minden mozzanatát ismerem, hisz
gyerekkoromtól fogva végeztem ezeket.
Én nem könyvbôl dolgozom. Azt is elmondhatom, hogy nem kiállítás céljából csináltam,
hisz kevés helyre vittem el. Itt Cellben sem
volt még teljes önálló kiállításom.
» Vissza tud emlékezni rá, hogy mikor faragta ki az elsô figurát?
– 1973-ban, és még csak késsel. Megvan
máig is. Aztán persze fokozatosan javultak
a munkáim, és most már különféle vésôkkel dolgozom. Mivel elég kemény természetû vagyok, nem hagytam beleszólni semmibe se. Faragtam úgy, ahogy én magam élôben láttam és jónak gondoltam. Nem kérdeztem, és nem fogadtam meg senkitôl, hogy
ezt így, vagy úgy csináljam. Ezért is nem
adom most már oda senkinek a szobraimat.
Azért van egy említésre méltó kiállítás, a Ba-

latonlellén 1992-ben rendezett 10. Kapoli Antal Országos Fafaragó Pályázat. Már az odajutás viszontagságos volt, mert elromlott a
kocsink, és nem értünk oda, hazajöttünk. Én
már el sem akartam menni, de a család rábeszélt, és másnap mégis elmentünk. Oda
méteres szobrokat vittem, öt darabot. Beszélgettem egy fafaragóval, aki már nagyon felkészült volt, bélyegzôvel, mindennel. Felesége kérdezte, hogy a vékát fején vivô alak
a két kezét miért tartja a köténye alatt. Nem
esik az le? Azt mondtam neki, hogy mikor én
gyerek voltam, és öreganyám a mihályfai
Cserre két kilométerre vitte az ebédet a fején, – én meg mentem utána a vizeskorsóval – akkor sem fogta meg soha a vékát! Mit
ad Isten, eljött a zsûrizés napja. Az ô munkái közül egy se lett nyertes, az enyém mind
elsô díjas lett.
» Harminchárom évesen – milyen érdekes,
hogy krisztusi korba érve – faragta az elsô
szobrát. Úgy érzem, hogy addig érlelôdött
a mûvészi énje, és akkor érezte úgy, hogy
már lehet és érdemes faragni. Szerintem kiforrottan állt neki már az alkotó munkának,
és lehet,hogy a technika változott, de a stílus már nem.
– Nem is szabad ezeknek már változni, mert
akkor eltérnék a valóságtól. Én ezeket a parasztfigurákat szeretem, ezeket a munkákat
végeztem, ezt tudom megfaragni hitelesen.
» Zömében egyszínûek a faragványai, némelyik pedig pácolt. Mitôl függ ez?
– Parafinolajjal kenem be mindegyiket,
akad néhány, amelyik be van pácolva. Általában azért, mert meghasadtak, és akkor pótolni kellett azt a részt, hogy egységes legyen.
A fák közül legjobban a diófát szeretem, mert

annak korától függôen szép árnyalatai vannak. Szeretem a körtefát is, mert az sem hasad. Persze van a fában rejtély is, hiszen elôfordul, hogy egész nap dolgozom vele, aztán a végén mire odaérek, akkor látszik meg,
hogy a közepe pudvás, és el lehet dobni.
» Milyen kedvenc témája, ha úgy tetszik,
munkája van, amit szívesen örökít meg?
– A szôlôvel, borral való bánásmód, hisz nekem is volt szôlôm. Van több hordóvivô, vagy
éppen lopótököt tartó figurám. Aztán a kaszás alakokat említhetem, hisz én még kaszáltam fiatal koromban nem is keveset, mikor édesapám helyett be kellett állnom. Már
gimnáziumba jártam, de még minden nyáron markot szedtem, a kötôfák máig megvannak. Gulyásgyerek voltam, minden munkát elvégeztem, amit máig se bánok. Nem
unatkoztam soha életemben, csak sajnálni
tudom azt, aki unatkozik, nem tud mit kezdeni magával.
» A beszélgetés elôtt lapozgattunk egy albumot, és azért említsük meg Kecskemétet is!
– 1993-ban ott is volt egy kiállítás, melyen
többen vettünk részt. Minden kiállítótól
megvásároltak egy szobrot, s így az én egyik
alkotásom is ott található Kecskeméten a Magyar Naiv Mûvészek Múzeumában máig is.
» A Népi Iparmûvész cím elnyerését sem ön
ambicionálta, hiszen ebben meg fiuknak, Péternek van nagy szerepe.
– Ez igaz. 1993 óta többször meg lehetett
volna már, de ez engem nem izgatott. Aztán a fiam elhatározta, hogy ennek utánajár, és bôven meglett a címhez szükséges
zsûrizett alkotás. 31 kellett volna, nekem
46 van, és persze nem is vitt el mindent a
Péter. Ezek most mind Pesten vannak nála, csak azt az egyet tartottam meg itthon,
ami az édesapámat ábrázolja. Az itthon is
lesz, amíg én élek…
Ambrus Józseffel sokáig beszélgettünk még.
Megnéztük a száradó fákat, a félben lévô parasztfejet, ami most akácfából készül. A folyamatos gyarapodás mellett is teljes életmûvet láttam, egy kiegyensúlyozott mûvésszel, szeretô feleségével, Rózsikával az oldalán. Minden gondolatuk a gyermekük és
a két unoka. Észrevétlenül röpült el szinte két
óra. A beszélgetést megköszönve, mégis
hiányérzettel távoztam. Ambrus József Kemenesalja paraszti életének – ami sokunk közös múltja generációkra visszamenôleg – hiteles krónikása. Sajnálatos, hogy Celldömölkön köztéri alkotás nem ôrzi keze nyomát és a régi életet. Azt mondja, nem is
kértek tôle ilyet. Nagy kár…
»ROZMÁN LÁSZLÓ
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Majális a mûvelôdési ház elôtt

A május eleji hosszú hétvégén majálissal egybekötött Celldömölki Zenei Napok várták a helyi lakosokat a Kemenesaljai Mûvelôdési
Központ és Könyvtár szervezésében.
A városi majális rendezvényének keretében
elsôként Májusi kavalkád szórakoztatta a
közönséget, melynek kezdetén Pálné Horváth
Mária intézményvezetô és Fehér László polgármester köszöntötte az egybegyûlteket.
A kulturális program során helyi mûvészeti csoportok, a helyi általános iskolák diákjai, amatôr együttesek mûködtek közre. A három órás
zenés, táncos összeállítás után május elsô nap-

jának estéje dupla zenei csemegét is tartogatott az érdeklôdôk számára. A mûvelôdési központ galériáján „Volt egyszer egy zenekar…”
címmel fotókat, plakátokat, újságcikkeket, lemezborítókat, kottákat felvonultató kiállítás
nyílt a hatvanas-hetvenes évek legendás Illés zenekaráról, majd A koncert címû, az
együttesrôl szóló film vetítésére került sor. Késôbb aztán a színpadot is elfoglalta egy népszerû magyar könnyûzenei együttes, kilenc
órától ugyanis a Karthago zenekar koncertezett a mûvelôdési központ elôtt. Május második napja könnyedebb mûfajt tartogatott a

programok sorában. Fizetek fôúr! címmel
operettek, slágerek, és filmdalok felidézésével adott nosztalgiamûsort Tóth Éva és
Leblanc Gyôzô a színházteremben.
Vasárnap a komolyzene felé vette az irányt a
Celldömölki Zenei Napok rendezvénye. Zenélô Deákok címmel komolyzenei kamarahangverseny keretében zenélt együtt a valaha városunkban élt és munkálkodott Deák család:
Deák György, Deákné Csonka Márta, valamint
gyermekeik: ifj. Deák György, Deák Márta, Deák
Anna, Deák András, és Deák Sára.
»REINER ANITA

Zsámboki Marcellal találkozhatott a celli közönség
Zsámboki Marcell volt a vendége egy csésze
kávéra 2009. április 23-án a Cselekvô Összefogással Celldömölkért Egyesületnek. Zsámboki Marcell nemzetközi hírû társastáncmûvész, több kategóriában is versenyzett,
legelôkelôbb helyezései: Európa-bajnoki 1.
helyezést, Világkupa 1. helyezést és Európakupa 1. helyezést is elért. A Magyar Táncmûvészeti Fôiskolán végzett, és most ott docens.
A kezdetekrôl elmondta, hogy sporttagozatos általános iskolába járt, ahol két sportágat
kellett választania, egyik a társastánc volt.
Nem állt távol tôle ez a mûvészeti ág, hiszen
édesapja is táncolt az Ungaresca Táncegyüttesben. Ô maga 10 évesen a Savaria
Táncegyüttesbe iratkozott. Amikor pályaválasztás elé került, felmerült a kérdés: merre tovább? 1992-ben indult elôször táncpedagógus oktatás, ide jelentkezett, de „szülôi nyomásra” elkezdte a jogi egyetemet is.
Öt év után azonban mégis az örök szerelem,
a tánc mellett döntött.
Sikerének egyik titka, hogy jók voltak a tanárai, akik közül kiemelte Rimányiné Kiss
Anikót, Rimányi Juditot és Módi Júliát. Másik alapvetô követelmény szerinte, hogy volt
8

táncmûvész civilben

ideje táncpartnereivel összecsiszolódni, hiszen nemigen váltogatta ôket: az amatôr
mozgalomban 14 évet töltött el, és végig
Pethô Kincsô Nórával táncolt, akivel hétszeres országos bajnokok voltak, majd amikor
váltania kellett, a táncmûvészeti fôiskola befejezése után, és már profiként táncolt,

Lovas Henrietta lett a partnere. Versenytáncosként bejárták a világot: táncoltak
Miamiban, Hongkongban, voltak Ausztráliában, a Dél-Afrikai Köztársaságban. Zsámboki Marcell elmondta, hogy felemelô érzés,
ha a világ bármely pontján neki játsszák a
magyar Himnuszt. Ilyenkor érezte igazán,
hogy a hazáját képviseli. A versenytáncot
2002-ben hagyták abba partnernôjével – közös döntés eredményeként, hiszen elhatározták, ha a Dunaújvárosban rendezett Európa-bajnokságon ôk állnak a dobogó legfelsô fokán, befejezik a szereplést.
Az országos ismertséget azonban nem a fentiek, inkább az egyik kereskedelmi tévécsatornán nemrégiben vetített táncos produkció-sorozat hozta meg számára. Ô azonban
ezt csak pillanatnyi közismertségnek tartja.
Fontosabb számára a tánc szeretete, a
partnerrel való együttgondolkodás, az, hogy
ismerjük saját értékeinket.
A beszélgetés közben korábbi tanítványai
mutattak be standard illetve latin táncokat,
a végén pedig Zsámboki Marcell is táncra
kérte a közönség néhány hölgytagját.
»LOSONCZ ANDREA
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» PROGRAMAJÁNLÓ
• Május 9. 8.00 óra – Temetô takarítás
az alsósági temetôben az ECVE szervezésében.
• Május 9. 17.00 óra – Török Enikô
üvegkép és tükör kiállításának megnyitója Szecessziós hatások címmel a
Vulkán fürdôn. A kiállítást megnyitja Pálné Horváth Mária, a KMKK igazgatója.
• Május 9. 18.00 óra – HASTÁNC GÁLA
Helyszín: KMKK színházterme, belépôjegy: 1000 Ft.
• Május 9–10. – III. Kisebbségi Napok
Celldömölk, helyszín: Rendezvénytér,
Tó mögötti terület.
• Május 15–17.
ALSÓSÁGI TAVASZI NAPOK RENDEZVÉNYEI
• Május 18., az Internet világnapján
rendkívüli internetes nyitva tartással és
értékes nyereményekért kitölthetô totóval várják a könyvtárosok a 14 év alatti diákokat a könyvtárban. További információ és részletek: http://www.cellbibl.hu/netnap.html.
• Május 20. 14.00 óra – BOTRÁNY AZ
ÁLLATKERTBEN – a Soltis Lajos Színház
elôadása. Helyszín: KMKK színházterme.
• Május 21–22. – V. EZERLÁTÓ MESEFESZTIVÁL a Soltis Lajos Színház szervezésében. Helyszín: KMKK színházterme.
• Május 23. 8.00–20.00 óra VÁROSJÁRÓ
NOSZTALGIA-VONAT (menetrend a következô lapszámban).
10.00 óra – KEMENESALJAI BARÁTI KÖR
ÜNNEPI KÖZGYÛLÉSE ÉS AZ EGYESÜLET
ÁLTAL KIÍRT PÁLYÁZATOK EREDMÉNYHIRDETÉSE. Helyszín: KMKK galériája.
15.00 óra – KRÁTERHANGVERSENY – fúvószenekarok találkozója a Ság hegyen.
• Május 24. 7.30 – Kirándulás az ausztriai
Märchenparkba (Fertô-tó). Jelentkezni
a 95/779-302-es telefonszámon.
• Május 30. 18.00 óra – AZ EMBERI TEST
CSODÁJA – A RÁK GYÓGYÍTÁSA –
ÖNGYÓGYÍTÁS – dr. Peresztegi Sándor
professzor elôadása. Helyszín: KMKK
elôadóterme.
• Május 29–31. – SOLTIS LAJOS ORSZÁGOS
SZÍNHÁZI TALÁLKOZÓ a Soltis Lajos
Színház szervezésében.

» MÛVELÔDÉS

RÉGIZENE TALÁLKOZÓ A ZENEISKOLÁBAN
Az Ádám Jenô Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény harmadik alkalommal rendezett Ifjúsági Régizene Találkozót április 24-én. A hét iskola részvételével zajlott rendezvény délelôtti része a bemutatók ideje volt, melynek
során a furulyaszóló, furulyaegyüttes, és
vegyes kamaraegyüttes kategóriában
induló résztvevôk mutathatták be tehetségüket. A házigazda intézmény növendékei mellett Szombathelyrôl, Sárvárról, Szentgotthárdról, Hévízrôl, Zalaeger-

szegrôl, Jánosházáról érkezett diákok
képviseltették magukat a találkozón.
A zsûri ítélete nyomán arany, ezüst és
bronzminôsítések találtak gazdára, majd
Ság hegyi kirándulás várta a résztvevôket. Az egész napos programsorozat lezárásaként délután záróhangversenyre
került sor, ahol Prehoffer Gábor, a Szombathelyi Mûvészeti Szakközépiskola és
Gimnázium tanára szerepelt furulyás
növendékeivel.

BÁRDOS FESZTIVÁL

között egyházi és világi kórusmûvek csendültek fel, melyeket a megjelent vendégek
vastapssal jutalmaztak. Ahogy eddig minden
évben, a kórusok idén is közös énekléssel
zárták a fesztivált, Bárdos Lajos Tábortûznél
címû mûvével búcsúztak. Ebben az évben a
rendezvény kiemelt vendége a bajai Liszt
Ferenc Kórus volt, amelynek tagjai egy nappal korábban érkeztek Celldömölkre azzal a
céllal, hogy jobban megismerjék a várost, és
még szorosabbra fûzzék kezdôdô jó kapcsolatukat a celldömölki kórustagokkal. Süle Ferenc karnagy elmondta, hogy az idei fesztivál is nagyon jól sikerült, a kórusok tagjai jól
érezték magukat, és emlékezetes zenei élményekkel indultak haza. Hozzátette, a rendezvény egy Németországból érkezô karnagy tetszését olyannyira elnyerte, hogy jövôre egy müncheni kórust is várnak majd a
vendégszereplôk közé.

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is április
utolsó hétvégéjén került sor a Bárdos Fesztivál megrendezésére Celldömölkön. Az immáron 18. alkalommal megrendezett hagyományos kórustalálkozón négy kórus képviseltette magát: a bajai Liszt Ferenc Kórus
(karnagy: Makai Gézáné), a csornai Bárdos
Lajos Vegyeskar (karnagy: Horváth József), a
keszthelyi Kis Szent Teréz Plébánia Énekkara
(karnagy: Pálné Szelencsik Klára), és természetesen a celldömölki Liszt Ferenc Vegyeskar (karnagy: Süle Ferenc). A hagyományokhoz hûen a kórusok elôször a vasárnap délelôtti szentmisén szólaltak meg, ahol közösen énekelték Bárdos Lajos Missa Terciáját, –
Harmadik Miséjét – majd pedig délután az
Apáczai Kiadó dísztermében külön-külön is
bemutatták egyéni mûsoraikat. Produkcióik

»REINER ANITA

»IHÁSZ ILDIKÓ

KOSZORÚCSKA HUSZADSZOR OSTFFYASSZONYFÁN
Húsz éves születésnapját ünnepelte a Koszorúcska Ostffyasszonyfán április 18-án. S hogy
mi is a Koszorúcska? A környéken élôk szinte kivétel nélkül tudják: társastánc-tanfolyam
kezdôknek és haladóknak. Kicsiknek és nagyoknak. Fiataloknak és idôsebbeknek. És a
tanultak bemutatása a nagyközönség elôtt.
Húsz éve dr. Mesterházyné Jánosa Magdolna
ötlete alapján szervezôdött az elsô tanfolyam,
s a folyamat azóta is tart. Idôközben a szervezést dr. Királyné Pados Ildikó vette át, de
a folytonosság megmaradt, hiszen a tánctanár ma is ugyanaz: Horváthné Berta Ágota,
a szombathelyi Savaria Táncsport Egyesület
vezetôje.
A nagyszabású rendezvény vendégei voltak
a Savaria TSE junior táncosai, angol keringôt
és quick stepet láthattunk elôadásukban, az
egyesület tánccsoportja pedig egy díjnyertes
formációt mutatott be az ABBA Mamma mia
zenéjére. Szerepeltek rajtuk kívül a környezô települések, Sárvár és Uraiújfalu tánccsoportjai, és bemutatták tudásukat természe-

tesen az offai táncosok is. S hogy az elmúlt
húsz év ne múljon el nyomtalanul, a jelenlévôk egy néhány oldalas kiadványt kaptak
ajándékba, mely A társastánc 20 éve
Ostffyasszonyfán címet viseli, és kedves
mindenki számára, aki részt vett a tánctanfolyamok valamelyikén.
»LA
9
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A kórház története 1894-tôl napjainkig II.
A háborús események miatt jelentôs tetôés épületkár keletkezett, emellett az ablaküvegek zöme is megsérült. Fogytán volt
az élelem, a gyógyszer, a tüzelô, de hiányos volt a személyzet is. A rendkívüli helyzet miatt csak sürgôs eseteket operáltak és
kezeltek, de részt vállaltak az elszaporodó járványos betegségek ellátásában is.
Az intapusztai kastélyt 1946-ban adták át
a kórháznak.
A nehézségek ellenére a kórház fejlesztését igyekeztek ott folytatni, ahol azt a háború félbeszakította. A kórház „hároméves
programjában” szerepelt a szülészet létesítésének gondolata. Ugyanebben a programban Intaházához a Vöröskereszt kormánybiztosától ágyakat kértek kölcsön,

a belgyógyászati osztály férfi részlege 1987-bôl

ezenkívül egy-egy gyermekgyógyász és fülorr-gégész szakorvos letelepítéséhez kértek az Orvosok Szabad Szakszervezetétôl
segítséget. Ennek megfelelôen 1946-ban
a törvényhatóság már a szülész-nôgyógyász rendelô-fôorvosi állás szervezése
mellett foglalt állást.
A forint megszületése után… a legelsô
teendô a háborús sérülések kijavítása
volt. A megrongáIódott tetô- és ablaküvegkár pótlását a Népjóléti Minisztérium 640
négyzetméter üveggel támogatta, majd az
1946-os 72 ezer forint deficitet is magára vállalta. Intaházán zöldségtermesztés
céljára tízholdas kertészet mûködött, ahol
42 sertést is tartottak, ebbôl 24-et hizlaltak. A kórház alapvetô élelmiszer ellátása
1947. május 1-jéig biztosítva volt, UNRAsegélyként némi gyógyszerhez is hozzájutott. A kórház helyzete az átlagosnál jobb
volt. Évi mûtét 680, röntgenvizsgálat közel ötezer volt, míg a havi szülések száma
átlagosan 21-et tett ki. Tüzelôjük egész év10

re biztosítva volt. Az üvegkárok zömét –
egyelôre szimpla üvegekkel – már 1946ban rendbe hozták, sôt 1947-ben a 13 éve
nem festett kórtermek és folyosók újrafestése is megtörtént.
A tanácsok megalakulása után 1950-ben
a kórházat a járási tanács vette kezelésbe,
így a kórháznak – az alapítvány, az állam
és a megye után – immár a negyedik gazdája lett.
Intaháza 1952. április 10-én kezdte el mûködését, amit az Egészségügyi Minisztérium
kezdetben „zárt jellegû elmeosztálynak”
deklarált.
Az 1953–54-es év a celldömölki kórház
egyik legsikeresebb éve volt. Szinte egész
évben átalakítások folytak, s minden vonalon kézzelfogható
fejlôdést lehetett tapasztalni. 1954-ben a
kórház teljes ágyszáma 184 volt (40
ágy sebészet, 40 ágy
belgyógyászat, 24
szülészet és 80 munkaterápiás elmeosztály). A kórház délkeleti sarkán megtörtént a boncterem és a
hullakamra kialakítása. A kórházi konyhával kapcsolatos
probléma 1955-ben
oldódott meg. Addig a
konyha egyetlen nedves pincehelyiségben,
a fôépület alagsorában volt elhelyezve.
A régi raktár és a volt
hullaház épületének felhasználásával a
konyha végre külön épületbe költözhetett,
mégpedig elôkészítô helyiséggel, mosogatóval, hûtôszekrénnyel stb. Ezzel 250 személy élelmezésére vált alkalmassá.
Az 1956-os szabadságharc alatt a kórház
munkáját lényegében zavartalanul folytatta. Ebben az évben az ágyszám 125 volt,
Intaházát Simasághoz csatolták.
A Véradó Állomás 1966. február 1-jén kezdte meg mûködését, ezzel végleg megoldódott a kórházi étkezô gondja.
Amikor 1973. január 1-jén megszûnt a Járási Tanács, a kórház ismét megyei kezelésbe került, míg az alapellátást a Celldömölki Nagyközségi Tanács felügyelete alá
helyezték. 1979. január 1-jén a Járási Hivatal is megszûnt, amikor a nagyközség várossá alakult, a városkörnyék 16 községe
pedig – mintegy 24 ezer lakossal – vonzásterületébe került.
Az egészségügyi intézmények 1980-as
integrációja az alapellátást a kórház-ren-

delôintézet szakmai-gazdasági egységébe
vonta. Az egészségügyi ágazat pénzgazdálkodása, az alapellátás közvetlen irányítása és a munkáltatói jogkör a kórház-rendelôintézethez (illetve annak igazgatójához) került.
A kórház-rendelôintézeti ellátás területén
folytatódtak a fejlesztések, javítások. Elsôsorban a betegellátást javító, s a dolgozók
munkavégzését megkönnyítô, elengedhetetlen létesítményeket hoztak létre. Így
1973-ban a mûtô és a szülészeti osztály
részleges központi fûtését valósították
meg. Az osztályok betegfürdôit 1974-ben
korszerûsítették és bôvítették. Ugyanakkor
több épület szigetelését újították fel, s a
belgyógyászati férfi osztály, továbbá a rendelôintézet új külsô vakolása és festése is
megtörtént.
A Celldömölk (és a környéki) termelôszövetkezetek, valamint üzemek áldozatos
összefogásából 400 ezer forint társadalmi
segítséggel a fôépület toldalékaként
1977-ben 76 m2 nagyságú korszerû szülészeti osztály és újszülött részleget alakítottak ki kórteremmel. Ezzel együtt sebészeti kezelô és öltözô-fürdô létesítésére is sor
kerülhetett. A kórház és rendelôintézet röntgenberendezéseinek teljes felújítása is
megtörtént. A mûszerezettség 1980-ban a
megyei átlagnál valamivel jobbnak volt
mondható. Az egész kórház és rendelôintézet belsô festésére, egyes falrészek burkolására és a betegfürdôk korszerûsítésére 1981-ben került sor. A fôépület és a gazdasági hivatal épületeinek külsô vakolása,
színezése és a tetôszerkezet felújítása
1982-ben megyei keretbôl történt, amikor
is a halottasházhoz hûtôkamrát is létesítettek, s az épületeket tûzcsapokkal látták el.
A belgyógyászat 2. épületének tetômunkálatai, a nyílászárók cseréje, s az épület külsô felújítása ugyanekkor több mint 600 ezer
forintos költséget emésztett fel.
A volt bíróságépületébôl átalakításra kerülô szakorvosi rendelôintézet 24 millió
forint összköltséggel készült el. A városi tanács a mûszerekre és berendezésekre
800 ezer forintot adott. A felavatásra
1985. november 5-én került sor.
A kórházfejlesztés anyagi fedezetének
biztosítása érdekében 1988-ban újabb területi gyûjtési akciót kezdeményeztek.
A város és a városkörnyék (a volt Járás)
gazdálkodóegységei, fôleg a mezôgazdasági termelôszövetkezetek újra a zsebükbe nyúltak, s mintegy 4 millió forint
összegben segítették a szülészet bôvítésének és a régen esedékes mûtôrészleg rekonstrukciójának költségeit.
ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
FALUSINÉ MAGYAR CSILLA
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Vállaltál már diákmunkát?

»kérdez: reiner anita

»fotó: major tamás

Módos
Péter

Már három éve minden nyári
szünetben vállalok diákmunkát.
Az elmúlt nyarakon a Cellcompba mentem el dolgozni,
és egyéb kisebb munkákat végeztem, ami éppen adódott.
Idén Ausztria az úti cél, külföldön jobban lehet pénzt keresni. Itt Cellben nem sok lehetôség van diákmunkára, pedig
hasznos dolog, hiszen az iskolások megtapasztalhatják a
munka és tanulás közti különbséget, és rádöbbenhetnek,
hogy érdemes tanulni. Munkatapasztalat-szerzésre is jó, és
érezhetjük, hogy meg kell dolgozni a pénzért.

Somogyi
Balázs

Tavaly nyáron voltam elôször
diákmunkán, a tejüzemben
dolgoztam. Tetszett is, csak a
kifizetett összeggel nem voltam elégedett. Egyébként élveztem, az ember megtapasztalhatta a dolgozás és tanulás
közti különbséget, valamint
azt, hogy milyen a mindennapi munka. Emellett a magam
kereste jövedelemnek az értéke is más. Városunkban kevés
lehetôség van, de én vidékre
is szívesen elmegyek. Igazából
a Balatonra szerettem volna
menni dolgozni, de idén a
celli fürdôn adódott nyári munkalehetôség.

Bukovics
Zsófia

Az elmúlt két nyáron dolgoztam, munkatapasztalat és felelôsségvállalás szempontjából
biztos, hogy hasznos volt. Természetesen idén is próbálkozom, de úgy gondolom most
sokkal nehezebb lesz diákmunkát találni, hiszen az aktív munkavállalóknak sincs sok lehetôsége az elhelyezkedésre. Most
már megvan a jogosítványom
is, talán az jelent egy kis
könnyebbséget. Eddig magánúton kerestem nyári munkát, most majd megpróbálom
a szombathelyi Fürge Diákon
keresztül, illetve ismerôs vállalkozókat keresek fel.

Mógor
Laura

Az eddigi nyári szünetekben
még nem dolgoztam, idén próbálom meg elôször. Sok osztálytársam vállalt már nyári munkát, úgy tapasztalom, hogy
vannak lehetôségek. Én iskolaszövetkezeten keresztül kerestem munkát, a pápai Intersparba szerettem volna menni,
és úgy tûnik össze is jön. Úgy
tervezem, hogy egy hónapig leszek ott, munkatapasztalat céljából mindenképpen jó lesz.
A diákmunka elônye, hogy kipróbálhatjuk, milyenek a dolgos
hétköznapok, és esetleg a továbbtanulási irányultságot is
befolyásolhatja.

» Anyakönyvi hírek
Celldömölk Házasság: Lajtai Levente és Hegedüs Edit Emôke.
Születés: Mészáros Gábor és Balogh Annamária fia: Gábor,
Nagy Géza és Molnár Henrietta Mária fia: Martin Sándor,
Nagy Zsolt és Kiss Lilla leánya: Blanka Csenge. Halálozás:
Sebestyén Ernôné sz. Horváth Teréz, Berki László, Szécsi
Jeremiásné sz. Szalai Mária, Talabér Imre, Vas János, Treiber
Istvánné sz. Szabó Ilona, Czirók Lászlóné sz. Ditrich Rózsa.
Egyházashetye Halálozás: Markos Vilmos.
Nagysimonyi Születés: Homlok Szabolcs és Horváth Nikoletta
leánya: Virág.
Mersevát Erdélyi Tibor Béla és Katona Veronika leánya: Petra.

FELHÍVÁS
A Celldömölki Városi Általános Iskola és EPSZ a 2008/2009.
tanévben is meghirdeti Gáyer Gyula tiszteletére hagyományos rajzpályázatát.
A SOKSZÍNÛ ÁLLATVILÁG címû pályázatra várjuk óvodások, alsó- és felsôtagozatos tanulók munkáit.
A pályamunkák bármely technikával, max. A/4-es méretben, paszpartúrával ellátva készüljenek! (intézményenként
maximum 10 darab.) Az alkotások hátlapján kérjük a pályázó nevét, osztályát, iskoláját felírni. Beküldési határidô:
2009. május 15., péntek. A kiállítás megnyitására és a díjak átadására 2009. május 25-én, hétfôn, 14 órakor kerül
sor, melyrôl a díjazottakat külön értesítjük. Postacím: CVÁI
és EPSZ 9500 Celldömölk, Árpád u. 34. A pályamunkák elkészítéséhez sok sikert kívánunk!

GYÓGY- ÉS
ÉLMÉNYFÜRDÔ
CELLDÖMÖLK, SPORT UTCA 8. • INFÓ: 95/525-070

MÁJUS VÉGI AKCIÓNK:
Próbálja ki a parajdi sóoldattal töltött jakuzzi dézsafürdôt!
Május 20-tól egy hónapon át minden
infraszaunát használó vendégünk
pótjegy váltása nélkül veheti igénybe
a 30 perces sódézsafürdônket!

STRANDOLJON
A VULKÁN FÜRDÔN!
Május 15-tôl 3 kültéri medencével,
homokos röplabda-pályával és játszótérrel várjuk a strandolni vágyókat!
Ettôl a naptól válthatóak öltözôszekrény
nélküli nyári jegyek!

WWW.V ULKAN FURDO .HU

T Ö LT Ô D J Ö N F E L A V U L K Á N E R E J É V E L !
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Magabiztos siker idegenben
Móri KC-Celldömölki VSE-Mávépcell 18:30
(12:12). – Mór, 50 nézô, vezette: Hégli,
Krónavetter.
Celldömölk: MENDEL – Szilvágyi 6, Foglszinger, Szomorkovits A. 6, Szomorkovits
L. 1, Kazári 4, GEIGER CS. 1. Csere: Balogh
(kapus), Farkas 1, Fûzfa 1, GEIGER SZ. 10,
Dobány. Edzô: Salamonné Csótár Adrienn.
Nehezen lendült játékba a találkozó elején a celldömölki csapat. A hazaiak tarta-

ni tudták a lépést, igaz, az elôny végig a
vendégeknél volt. Az elsô félidô második
felére azonban felzárkózott a Mór olyannyira, hogy a vezetést is magukhoz ragadták.
Sok-sok hibával játszottak a celli lányok,
és a szünetig nem is sikerült elônyt szerezniük. A pihenô jót tett a CVSE-nek, hisz
fordulás után elkezdtek esélyeshez méltóan játszani a celliek, és egyre jobban állva hagyták a házigazdákat. A hazaiak

Súlyos hazai vereség
Celldömölki VSE-Mávépcell-Várpalotai Bányász SK 19:41 (11:18). – Celldömölk, 50 nézô, NB II-es férfi kézilabda-mérkôzés, vezette: Kálmán, Nagy.
CVSE: Harkály – Bakonyi 3, Rozmán 6,
Derzsényi 1, Ludvig, Kazári 5, Berghoffer
2. Csere: Ahmetovics 1, Lendvai 3, Koz-

ma, Németh Z., Németh B. Edzô: Fancsali Ferenc.
A találkozó elôtt is sokkal esélyesebbnek
tûnô Várpalota kezdte jobban a mérkôzést, igaz, a celliek jó tíz percig még tartani tudták magukat. A folytatásban
alábbhagyott a hazai lendület, és teljes
egészében a listavezetô akarata érvé-

gyenge teljesítményét hûen tükrözi, hogy
30 perc alatt mindössze 6 gólt szereztek,
míg 18-at kaptak. A második félidôben
mutatott játékának köszönhetôen megérdemelten nyert a Celldömölk, és a bajnoki tabella második helyérôl várhatja a folytatást.
Ifi: 33:12 (19:5).
Ld.: Karvalics, Dobány 3–3.
»CSUKA

nyesült a pályán. A szünetre már 7 gólos hátránnyal vonultak a hazaiak. A második félidôben tovább nôtt a különbség
a két csapat között, és igazi macska-egér
harc folyt a pályán. Nem volt azonos
súlycsoportban a két együttes, így a végére lelépte a Várpalota a sereghajtó
Celldömölköt.
Ifi: 17:22 (8:10). – Ld.: Németh B. 6, Németh Z. 4.
»CSUKA

Az új seprû jól seper
Sopron-Celldömölki VSE 3-4 (0-2)
Sopron, 300 nézô NB III-as labdarúgómérkôzés Bakony-csoport, 23. forduló
2009. április 25.
Vezette: Wenczel Imre (Hegedüs Imre,
Lovasi István).
Sopron: Kiss – Deák, Geeb, Varga D. (Szabó
A. 46. p.), Horváth T. – Böcskör Gy.,
Németh N., Párkányi (Kelemen K.), Böcskör
Zs. - Legoza, Németh D. Edzô: Végh Tibor.
Celldömölk: Tóth A. – Kovács K., Lakatos,
Szabó, Györkös – Szalai K. (Présing 73. p.),
Gyôrvári, Babics, Szalay T. ( Kalcsó 31. p.)
– Németh J. (Kazári B. 88. p.), Horváth Á.
Edzô: Bognár Zoltán.
Góllövôk: Böcskör Zs. (51. és 64. p.),
Németh D. (63. p.), illetve Szalay T. (14.
p.), Szalai K. (16. p.), Németh József (55.
és 59. p.).
Celldömölki VSE- Bük 2-1 (1-1)
Celldömölk, 350 nézô NB III-as labdarúgómérkôzés Bakony-csoport 24. forduló.
2009. május 02.
Vezette: Bálintfi István (Kajtár József,
Németh László).
Celldömölk: Tóth A. – Kovács K. (Hanzl M.
67. p.), Lakatos, SZABÓ A., Györkös –
Szalai K., Gyôrvári, HORVÁTH Á., Szalay T.
– Kalcsó, Németh J. (Présing 46. p.). Edzô:
Bognár Zoltán).
Bük: Pikács – Németh V. (Varga 81. p.),
Kôvári, Tímár, Mester – Szabó (Guttmann
12

68. p.), Vadász, Máté, Sümeghy, BALIKÓ –
Gyurácz (Lakner 22. p.). Edzô: Németh
József.
Góllövôk: Németh J. (24. p.), Gyôrvári G.
(49. p.), illetve Lakner (26. p.).
Ennél eredményesebb bemutatkozást
nehezen kívánhatott volna magának az
újdonsült vezetôedzô Bognár Zoltán,
hiszen a hétközi Magyar Kupa gyôzelemmel együtt három meccsbôl hármat
hozott az együttes. Nem ez volt az elsô
sikeres debütálása a celli futballéletben,
hiszen 1996-ban az akkor még csak
formálódó Antók-csapat egyik elsô és
egyben legnagyobb visszhangot kiváltó
igazolásának számított. Elsô meccsén
akkor még a megyei I-ben a Nárai ellen
góllal járult hozzá a 4-3-as gyôzelemhez,
a másik hármat Balhási rúgta, no nem az
István, hanem a Szabolcs. Utolsó celli
mérkôzésén már az NB II-ben, 2000
júniusában a pécsi vasutasokat verte az
együttes 7-0-ra, ezzel a negyedik helyen
végezve és az NBI/B-be jutva. Az egykor
a magyar válogatottságig eljutó játékos
erôteljes játékára, remek indításaira,
nagy lövéseire még sokan emlékeznek ma
is. Egykori lendülete, a megfelelni vágyás,
úgy látszik, inspirálóan hatott a ma
játékosaira is, ami jó. Legalábbis most még
pontokat hozott a konyhára. Örvendetes,
hogy tovább tart Németh József gólerôs-

sége és örvendetes az is, hogy többen is
megtalálták azt a bizonyos góllövô cipôt.
Nem állt rendesen ugyanakkor össze
még a védekezés, Sopronban és a Bük
ellen is az utolsó percekben is izgulni
kellett az eredmény megtartásáért, az
amúgy nem túl acélosan szereplô
ellenfelek ellen. Mindenesetre mértékadó
lesz a következô találkozók kimenetele,
május 9-én az elsô helyen álló és még
mindig veretlen Hévíz otthonába látogat
a csapat, majd május 16-án 17.00-kor
hazai pályán a kiesés ellen küzdô Tapolca
lesz a vendég. Ha tehetik, szurkoljanak a
helyszínen a fiúknak.
Hajrá CVSE !
»DOTTO

BAKONY CSOPORT NB
1. Hévíz
24 19 5
2. Veszprém
24 18 4
3. Lipót
24 16 4
4. Sárvár
24 15 4
5. Haladás B 23 12 2
6. Celldömölk 23 11 4
7. Csesztreg
22 10 5
8. Badacsonyt. 24 10 3
9. MTE 1904
24 10 2
10. Répcelak
24 8 6
11. SVSE-GySEV 23 9 0
12. Csorna
23 6 3
13. SK Ajka
24 6 2
14. Tapolca
24 4 5
15. Bük
23 4 4
16. Vép
23 1 5

III
0
2
4
5
9
8
7
11
12
10
14
14
16
15
15
17

75
65
60
50
39
39
40
38
40
31
44
25
31
28
35
14

- 16
- 15
- 23
- 20
- 30
- 35
- 43
- 45
- 45
- 44
- 60
- 41
- 53
- 73
- 46
- 65

62
58
52
49
38
37
35
33
32
30
27
21
20
17
16
8

UK_09_ok

09/5/5

10:34 AM

Page 13

Új Kemenesalja » 2009. 05. 08.

» SPORT

Szép volt, Edzô!
Összességében pozitív mérleggel zárt a CVSE
felnôtt labdarúgócsapatának vezetôedzôi
posztjáról lemondott Balhási István közel
kétéves ténykedése. Irányítása alatt 54 bajnoki mérkôzést játszott a csapat, melyen
23 gyôzelem mellett 10 zárult döntetlennel. Hosszú idô után sikeres volt a Magyar
Kupa szereplés (32-es fôtáblára jutás),
valamint a szezon kezdetét jelentô Négy
Városok Tornáját is jó néhány éves várakozás után tudta ismét a celli csapat megnyerni. Számára az utolsó cseppet a Vép elleni hazai döntetlen jelentette a pohárban,
a miértekrôl, az elmúlt idôszakról és a jövôrôl kérdeztük.
– Saját elhatározásból távoztam, úgy éreztem, most ezzel tudom leginkább segíteni az
egyesületet. Nem szeretem a középszerûséget, nálam izzani, pörögni kell edzésen,
meccsen. Néhány játékosom motiválatlanul
futballozott, néhányan meg túl nagy mellénnyel, de ilyen szûk keret mellett nehéz
szankcionálni. Hiba volt, hogy nem tettem
meg, a csapat érdeke is ez lett volna utólag
meggondolva. Mindig játékospárti voltam,
nem akartam senkit elküldeni a téli szünetben, de pont azoktól kaptam a legkevesebbet vissza, akikért akkor kiálltam.
A nagycsapatnál eltöltött edzôi idôszakomat
három részre tudom bontani. Az elsô szakasz
a 2007 végéig tartó idôszak. Abban az évben
július 17-én öt perc gondolkodási idôt kaptam,

hogy vállalom-e a feladatot, vagy nem. Belevágtam, pedig összesen egy igazolt játékosa volt az egyesületnek, az NB II-bôl akkor
kiesett csapat szétszéledt. Személyes kapcsolataimnak és annak a számunkra szerencsés
körülménynek köszönhetôen, hogy Pápán
megszûnt a Vasas csapata, két hét alatt
összeállt a játékoskeret. Az ôsz még a pofonokról szólt, de a télen néhány újabb játékos
érkezésével ütôképes lett a csapatunk, és innen számítható a második idôszak. 2008 tavasza és ôsze igazi sikertörténet, tavasszal,
csak a tavaszi eredményeket tekintve harmadikként végeztünk volna a bajnokságban,
ôsszel pedig a negyedikként zártunk, közel az
elôttünk állókhoz. Ôsszel 11 meccses veretlenségi sorozatot csináltunk, a Haladás állított
meg minket, akik hat, az elsô keretbôl visszajátszót is bevetettek ellenünk. A harmadik idôszak az idei tavasz, ahol a Veszprém ellen elrontottuk a rajtot, aztán jött a badacsonytomaji övön aluli ütés. A Lipót elleni második félidôben láttam elôször és utoljára idén azt a
küzdôszellemû társaságot a pályán, amit elvártam volna mindig. Az Ajka elleni hazai vereség után felajánlottam a lemondásomat, de
Balogh Zsolt és a vezetôség meggyôzött a folytatásról. Zsoltival végig korrekt, baráti volt a
kapcsolatom, sokat köszönhet neki a celli labdarúgás és a csapat. Mivel a csesztregi meccs
késôbb kerül lejátszásra (2009. 05. 20-án) két
hetünk maradt a vépi meccsig, amikor is meg-

próbáltam mentálisan is összerántani a társaságot, de be kellett látnom a döntetlen után,
hogy ide most radikálisabb megoldás kell,
ezért most meggyôzhetetlenül a folytatásról
lemondtam a vezetôedzôi megbízatásomról.
Örülök, hogy a Sopron és a Bük ellen gyôzött
az együttes, Bognár Zoltánt régóta, még ifista
játékos korunk óta ismerem, legalább annyi
szép sikert kívánok neki, mint amennyiben nekem is részem volt a csaknem két év alatt.
Nem akarok a labdarúgástól elszakadni, 1986óta a két év ausztriai légióskodást leszámítva mindig volt valamilyen korosztályú csapatom Cellben, az ovis focit 1995-ben indítottam
olyan gyerkôcökkel, mint Skriba Máté, Gôcze
Gergô. Néhány hónapot mint edzô most pihenek, aztán a nyáron, remélem lehetôségem
lesz újra kipróbálni magam valahol.
»DOTTO

Szabadidô-focival jó hangulatban
Lassan félidejéhez érkezik a II. Városi
Kispályás Labdarúgó Bajnokság, amelyet
immár második alkalommal rendez meg a
Vulkánsport Egyesület Celldömölk Város Önkormányzatának kezdeményezésére. A bajnokság hivatalos támogatója a Tiszaszolg Kft.
A kedd délutánonként és koraeste zajló mérkôzések a ligeti mûfüves pályán kerülnek
megrendezésre, 20x40 méteres játéktéren, így egyszerre két mérkôzés is zajlik. Ennek köszönhetôen egy-egy nap alatt egy teljes forduló lebonyolításra kerül, így mind a
12 benevezett csapat pályára léphet. A csapatokban a 15 benevezett játékosból egy-

Új

I M P R E S S Z U M

»Kemenesalja
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
megjelenik kéthetente

szerre öt mezônyjátékos léphet pályára a kapus mellett. NB-s és külföldi bajnokságban
szereplô focisták nem voltak nevezhetôek,
de ez a mérkôzések színvonalára nem hatott negatívan. A fiatal és idôsödô labdazsonglôrök a körmérkôzéses torna négy
fordulóján vannak túl.
A góllövôlista elsô helyén ketten osztoznak
Berta Roland (Áramütöttek) és Gyurák Antal (Merse-Amigo) 5-5 találattal, a harmadik
helyen hármas holtverseny van Horváth
József (CVCKÖ), Mesterházi Attila (Benkô Fürdôszobaszalon) és Szûcs Zoltán (KÖNIG
Maschinen Kft.) között 4-4 találattal.

a bajnokság jelenlegi állása
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Szivacsok
Benkô Fürdôsz.
Merse Amigo
Áramütöttek
Szalai Szaki
König M. Kft.
Aranyhordók
CVCKÖ
Esély SE
Demi-Kalap
DC Ördögei
Cellcomp-Panel

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
0

1
0
0
1
1
0
0
2
1
0
0
0

0
1
1
1
1
2
2
1
2
3
3
4

8
12
14
13
10
13
13
11
7
8
4
2

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

4 10
5 9
8 9
11 7
8 7
8 6
11 6
12 5
13 4
14 3
14 3
7 0
»DOTTO

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; ujkemenesalja@gmail.com • lapterv: Horváth Attila • nyomda: Antók Nyomda Celldömölk • ISSN 0865-1175
• Lapzárta: minden páratlan hét péntek • Elôfizetés vidékre: egy évre 1.440 Ft, félévre 780 Ft, egy
hónapra 170 Ft.
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Celldömölk Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Vulkán Gyógy-és Élményfürdô udvarán lévô 1 db térburkolt és
1 db kavics alapú nyári elárusítóhely 2009. június 1-tôl augusztus 31-ig terjedô idôszakban történô üzemeltetésére.
Az egyenként 5 m2 nagyságú területen áramellátás biztosítható, ennek díja az üzemeltetôvel kötendô megállapodás alapján kerül fizetésre.
A területek bérleti díja: minimum 2.000 Ft+ÁFA/m2/hó.
Pályázni a polgármesteri hivatal vagyonkezelôjénél átvehetô pályázati adatlap kitöltésével lehet, melyet lezárt borítékban kell benyújtani ugyanitt 2009. 05. 20., szerdán 15
óráig. Ekkor kerül sor a beérkezett pályázatok felbontására a pályázók személyes jelenlétében.
A zárt borítékok felbontását követôen – több azonos
összegû pályázat beérkezése esetén – licitet tartunk.
A bérleti szerzôdés megkötésekor a leendô bérlô köteles
egy havi bérleti díjnak megfelelô összeget kaució címén befizetni. Nem vehet részt a pályázati eljárásban az a vállalkozó akinek az önkormányzat, illetve intézményei felé tartozása áll fenn. A pályázaton nyertes vállalkozó a fenti idôintervallumon kívül is végezheti a tevékenységét május és
szeptember hónapokban. Ebben az esetben a havi bérleti díj idôarányos részét kell elôre megfizetni.
További információ a polgármesteri hivatal vagyonkezelôjénél, illetve a 95/525-813-es telefonon kapható.

AZ ALSÓSÁGI TAVASZI NAPOK PROGRAMJA

HIRDETMÉNY

2009. május 15–17.
Május 15. (péntek),
18.00 óra – AZ ALSÓSÁGI TAVASZI NAPOK MEGNYITÓJA
Helyszín: az alsósági sportcsarnok elôtti tér
Köszöntôt mond: Fehér László, Celldömölk Város polgármestere Horváth Melinda, az alsósági részönkormányzat vezetôje. A mûsorban közremûködnek: az alsósági óvodások,
az alsósági tagiskola diákjai, a Kemenesalja Néptánccsoport,
a Rocky Dilly ARRC Egyesület táncosai, az Energy Dabaston
Sporttánc Egyesület tagjai. A Tavasz címû rajzpályázat és
az „A hely, ahol élünk” címmel kiírt irodalmi pályázat, valamint a helytörténeti totó eredményhirdetése.
20.00–24.00 óra – NOSZTALGIA-PARTI – zenél a Koktél Duó.
Május 16.00 (szombat)
9.00 óra – ATN nôi labdarúgótorna, helyszín: alsósági sportcsarnok.
15.00 óra – TAVASZI JÁTSZÓHÁZ – kézmûves foglalkozások
gyerekeknek.
ALSÓSÁGI FAKANÁL – gulyásfôzô verseny.
16.00 óra – A CSIZMÁS KANDÚR címû mesejáték – a Soltis
Színház elôadása.
17.30 óra – VACSORÁHOZ SZÓL A NÓTA – Fellépnek: B.Tóth
Magda és Tolnai András magyarnóta-énekesek.
20.00 óra – EGY SZOKNYA KÉT NADRÁG EGYÜTTES mûsora.
21.00 óra – KERESZTES ILDIKÓ énekes mûsora.
22.00–24.00 óra – DISCO
Május 17. (vasárnap)
9.00 óra – UTCÁK-TEREK – férfi labdarúgótorna.
18.00 óra – HANGVERSENY az alsósági katolikus templomban.
A rendezvény ideje alatt az Alsósági Evangélikus Nôegylet tagjai által készített kézimunkák kiállítása és a gyermekrajzpályázat alkotásai tekinthetôk meg a sportcsarnok galériáján.
(Rossz idô esetén a programok helyszíne az alsósági sportcsarnok.)
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III. Kisebbségi Napok Celldömölk
Celldömölk Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata május
9–10-én tartja a III. Kisebbségi Napok rendezvénysorozatát
Helyszín: Rendezvénytér, Tó mögötti terület.
Programok:
Május 9. (szombat) délelôtt és kora délután: II. Celldömölki
Kisebbségi Labdarúgótorna.
17.00 – Szépségverseny – Kategóriák: 6–14 éves, 15–25 éves
és 25 évestôl az örök fiatalokig. Nevezni a helyszínen illetve
a 06/70 333-0080-as telefonszámon lehet.
20.00 – Sztárvendég: RONY
21.00 – Bál, közremûködik: Vörös és Társa
Május 10. (vasárnap)
11.00 – Fôzôverseny
14.00 – Eredményhirdetés
15.00 – Táncház
Közremûködnek: Románi Phatyiv táncegyüttes és a
Kemenesalja Néptánccsoport táncosai.
18.00 – Sörivó verseny
19.00 – Bál kezdete
közben kb. 20:00 – Sztárvendég: SABRINA
21.00 – Bál, közremûködik: Villi-Pityu
SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN KEDVES CELLDÖMÖLKI ÉS
KISTÉRSÉGI LAKOST PROGRAMJAINKRA!
A rendezvény támogatója Celldömölk Város Önkormányzata

Celldömölk Város Önkormányzata értékesíteni kívánja
a tulajdonában lévô alábbi ingatlanait:
• Celldömölk, Zalka u. 56. I/3. szám alatti 75 m2 nagyságú,
2+2 félszobás társasházi öröklakás és 16 m2 nagyságú
garázs a társasház tulajdonában álló épületrészekkel és
eszmei tulajdoni hányaddal együtt. A lakás eladási ára:
12.000.000 Ft. A garázs eladási ára: 1.520.000 Ft.
• Celldömölk, Temesvár u. 8. szám alatti, 1156 m2 nagyságú
volt Mentôállomás ingatlana. Eladási ár: 14.500.000 Ft.
• Celldömölk, Vasvári Pál u. 6/a. szám alatti 19 m2 nagyságú garázs. Eladási ár: 1.710.000 Ft.
• Celldömölk Sági u. 111. fsz. 2. sz. alatti 59 m2 nagyságú,
egyéb épület megnevezésû, korábban a posta által
használt épületrészt, a társasház tulajdonában álló
épületrészekkel és eszmei tulajdoni hányaddal együtt.
Eladási ára: 7.375.000 Ft.
Az ingatlanok megtekinthetôek: telefonon történô elôzetes
egyeztetés alapján munkanapokon 8.00–16.00 óráig.
További felvilágosítás a polgármesteri hivatal vagyonkezelôjénél a 95/525-813-as telefonon kapható.

» APRÓHIRDETÉS
Celldömölk központjában 1+2 félszobás harmadik emeleti 57 m2es lakás eladó. Tel.: 06/20/962-4202.
Celldömölk központjában 1 + félszobás második emeleti, egyedi 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.
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SZÛRÉSSEL A CSALÁDOKÉRT! – Kemenesaljai Egészségnapok 2009.
Celldömölk, 2009. június 4–6. (csütörtök – szombat) • Vizsgálatok: 10.00–16.00
Helyszín: Celldömölk, Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár épülete és a ház elôtti tér
INGYENES
1. Megelôzés
Hogyan lehet – megfelelô életminôséggel –
együtt élni bizonyos
betegségekkel?
Népbetegségek
Magyarországon
• elôzzük meg a
méhnyakrákot
• az emlôrák megelôzése és szûrése
• dohányzás vagy
egészség
parlagfûallergiapollenalergia
2. Szakmai szûrôvizsgálatok
Belgyógyászat
(szív- és érrendszeri
betegségek kiszûrése):
• Vérvizsgálat
(vércukor, koleszterin, triglicerid) –
gyorsteszttel

SZÛRÔPROGRAM
• Vérnyomás, BMI
index, haskörfogatmérés, testzsír %-os
meghatározása
• Emlô-önvizsgálat,
oktatás emlô-modell
segítségével,
Orvosi tanácsadás
a daganatos
betegségekrôl (szóróanyag, poszter)
• Kardiológiai vizsgálat
(fizikális és EKG)
• Érszûkület vizsgálata
(fizikális és doppler)
• COPD szûrés kérdôívvel, nikotinfüggôség
mérése Fagerström
kérdôívvel.
• Dohányzás TOTÓ,
• Cigiért gyümölcs-akció, CO mérés
• Ér-, érszûkület-vizsgálat (arteriográfiás
mérés)

A

VASI

TALLÉR

• Mammográfia
• Csontritkulás
(mobil dexa)
• Hasi ultrahang

EGYESÜLET

Szem-, látásvizsgálat
• Glaucoma
(zöldhályog)
• Látásvizsgálat
• Szürkehályog
• Szemszárazság-teszt

Urológia
• PSA-szûrés
vérvizsgálat
vizeletvizsgálat
székletvizsgálat
• Fizikális vizsgálat
(herék, prosztata)

Füll-Orr-Gégészet
• Garat-gége rákszûrés

Nôgyógyászat
• Fizikális vizsgálat
• Méhnyakrák-szûrés
(cytológiai mintavétel)
Bôrgyógyászat
• Elôszûrés
(kézi dermatoscop
használata), naevusszûrés és egyéb
bôrelváltozások
vizsgálata

Gyógytornász
• Általános mozgás,
8–15 éves korosztály
testtartási hibái
3. Véradás
4. Országos Mentôszolgálat bemutatója
5. Tanácsadás
Dietetikai és életmód
tanácsadás
• Anyagcsere-betegségek, elhízás, egész-

SZERVEZÉSÉBEN

séges táplálkozás és
életmód
„Ki idôt nyer,
életet nyer!”
• A daganatos megbetegedések megelôzésének és szûrésének lehetôségei.
A dohányzás és
az egészség
• A dohányzással
összefüggésben lévô
betegségek megelôzése, a dohányzásról
való leszokás
• Érszûkület
6. Drogprevenció
DADA, kortárssegítés
7. Élelmiszer-bemutató
Egészséges ételek:
• Szendvics falatkák,

teljes kiôrlésû pékáruk, zsírszegény –
ásványi anyagban
dús tejtermék
(vajkrém, élôflórás
joghurt, élôflórás
kefir), zsírszegény
felvágott, diabetikus
desszert, gyümölcs
• Tejkóstolás
gyermekek részére
• Steaksütés
8. Kísérôprogramok
• Játékos egészségfejlesztô foglalkozások gyermekek
részére
• Ingyenes ugrálóvár
minden délután
• Koncertek
(Papp Rita,
NO THANX)
• Ökörsütés
• Borkóstolás

MINDEN VIZSGÁLAT INGYENES!
A SZÛRÉSEN RÉSZTVEVÔK KÖZÖTT ÉRTÉKES NYEREMÉNYEKET SORSOLUNK KI (LCD TV, MOUNTAINBIKE, STB.),
AMENNYIBEN VIDÉKI, AUTÓBUSZKÖLTSÉGÉT A SZÛRÉS UTÁN VISSZATÉRÍTJÜK ÖNNEK.

Szárnyas ételek • • • • • •

Napi menüink információját
a RádióCellben, a heti,
étjegyes étrendet (450 Ft/menü)
napi elosztásban
a Tv-Cell képújságjában kísérhetik
figyelemmel kedves megrendelôink!

Rántott csirkemell
Csirkemell gordonbleu burgonyával
Kijevi csirkemell gombóc rizzsel
Sajtos pulykamell rizzsel
Sonkás pulykamell
Rántott pulykamell filé burgonyával
Párizsi pulykamell filé rizzsel
Sajtos pulykamell brokkolival rizzsel
Gombás sajttal töltött pulykamell rizzsel
Gesztenyével töltött pulykamell rizzsel
Kijevi pulykamell rizzsel
Brokkolis pulykamell rizzsel
Pulykasaslik burgonyával
Almás-diós-sajtos csirkegordon rizzsel áfonyaízzel

A telefonon megrendelt ebéd kiszállítása ingyenes!

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

Rezgônyárfa
É

T

T

E

R

E

Halételek • • • • • •

M

Cápaszelet rántva
Fogas rántva
Ponty rántva
Rántott tonhal filé tartármártás
Lazac olaszosan
Heck hal rántva
Lazac rántva
Lazac roston
Vöröslazac rántva
Vöröslazac roston
Harcsa szelet rántva
Békacomb rántva
Rákolló rántva
Tintahal karikák rántva
Sajttal töltött lazacfilé
Mustáros szósszal töltött lazacfilé

Ételkülönlegességek • • • • • •

KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGTISZTELTEK BENNÜNKET MEGRENDELÉSEIKKEL!

Krokodil
Kenguru

Kis adag Nagy adag
425 Ft
850 Ft
420 Ft
840 Ft
400 Ft
800 Ft
420 Ft
840 Ft
420 Ft
840 Ft
420 Ft
840 Ft
425 Ft
850 Ft
420 Ft
840 Ft
420 Ft
840 Ft
420 Ft
840 Ft
420 Ft
840 Ft
420 Ft
840 Ft
380 Ft
760 Ft
430 Ft
860 Ft
Kis adag
450 Ft
420 Ft
420 Ft
400 Ft
420 Ft
420 Ft
450 Ft
450 Ft
450 Ft
450 Ft
420 Ft
430 Ft
420 Ft
420 Ft
450 Ft
450 Ft

Nagy adag
900 Ft
840 Ft
840 Ft
800 Ft
840 Ft
840 Ft
900 Ft
900 Ft
900 Ft
900 Ft
840 Ft
860 Ft
840 Ft
840 Ft
900 Ft
900 Ft

Kis adag Nagy adag
1.300 Ft
2.600 Ft
650 Ft
1.300 Ft
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F É R F I

D I V A T

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

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

Várjuk kedves vásárlóinkat!

