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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

Celldömölk központjában 

az Átrium Házban igényesen kialakí-

tott 36 m2-es üzlethelyiség ár alatt KIADÓ!

Fodrászatnak, természetgyógyásznak,
kozmetikusnak, 

rendelônek is alkalmas kialakítással!

Tel.: 06 20/912-0796

A Celldömölk, Kossuth u. 16. sz.
(Kontyos udvar) alatt épülô

11 lakást, 1 irodát és 5 üzletet
tartalmazó társasházban

lakások eladók.

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

Lakások: 34 m2–67 m2

Lakásárak: 8.416.685–16.990.731 Ft

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

az Aktuális menüpont alatt

» APRÓHIRDETÉS

Celldömölkön a Gábor Áron utcában 1 szobás, egyedi fûtésû, meg-
kímélt állapotú lakás kiadó. Érd.: 06/30/261-6481.

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

Cellddömölk központjában 1+félszobás második emeleti, egyedi fû-
tésû, 44 m2-es lakóterületû lakás eladó vagy albérletbe kiadó. Tel.:
06/20/962-4202.

Üzlethelyiség kiadó! Celldömölkön a Szomraky u. 2. szám alatt 23
m2-es, új állapotban lévô üzlethelyiség kiadó. Tel.: 06/20/370-5767.

Celldömölk központjában 2 szoba+étkezôs, egyedi fûtésû, téglaépí-
tésû, felújított lakás eladó. Érd.: 70/330-4507, 20/968-8663.
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19. alkalommal rendezett falunapot az
izsákfai részönkormányzat a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ és Könyvtárral karölt-
ve a városrészen. A koradélután lezajlott
Öregfiúk, valamint CVSE – Izsákfa labdarú-
gó mérkôzés után vette kezdetét a lakos-
ság apraját-nagyját összefogó falunapi
rendezvénysorozat. Ennek elején Farkas Zol-
tán részönkormányzat-vezetô köszöntötte
a vendégeket és megjelenteket, majd a kö-
zelmúltban felújított és új részleggel kibô-
vített sportöltözô ünnepélyes avatására ke-
rült sor Söptei Józsefné alpolgármester, Ko-
vács Ferenc országgyûlési képviselô, me-
gyei közgyûlési elnök és dr. Varga Zoltán
megyei sportigazgató által. Fentieken kívül
Fehér Ferenc, a Sárvári Labdarúgószövetség
elnöke is tiszteletét tette a rendezvényen.
A több mint ötmillió forintos sportöltözô-be-
ruházáshoz némi önerô mellé a megyei te-
rületfejlesztési tanács pénzügyi támogatá-
sára volt szükség, és olyan lelkes segítôk-
re, akik támogatták az ügyet. Miután a me-
gyei III. osztályú labdarúgó bajnokság
sárvári csoportjában ezüstérmet szerzett
izsákfai futballcsapat tagjainak nyakába ke-
rültek a fényesen csillogó ezüstérmek, a fa-

lunap nótaszó melletti gulyáspartival foly-
tatódott. A kemenesmagasi Septeam Mu-
sical Stúdió tagjai népszerû slágereket
énekeltek, majd Szakos Viktória, az Energy
Dabaston Sporttánc Egyesület táncosa mu-
tatta be show-tánc szólóját. A falunap
sztárvendége, a sokak által várt színmûvész-
operetténekes Oszvald Marika percek alatt

A világszerte legelismertebb magyar orvos, az
anyák megmentôjeként elhíresült Semmel-
weis Ignác születésének napja, július elseje a
magyar egészségügy legnagyobb ünnepe,
amikor munkájuk megbecsüléseként elis-
merésben részesítik az egészségügyben dol-
gozókat. 
A városunkban, július 2-án rendezett Semmel-
weis-napi ünnepség kezdetén dr. Grósz Pál or-
vos-igazgató mondott ünnepi köszöntôt, és
emelte ki a Kemenesaljai Egyesített Kórház dol-
gozóinak, gyógyítóinak áldozatos helytállását,
magas színvonalú szakmai ellátást biztosító mun-
káját. Fodor Péter Pál önkormányzati biztos
megjelenteket üdvözlô beszéde után dr. Kovács
Antal, a szülészet-nôgyógyászat osztályvezetô
fôorvosa emlékezett meg Semmelweis Ignác-
ról, az emberiség egyik legnagyobb jótevôjeként
emlegetett kitûnô orvosról. Söptei Józsefné al-
polgármester a celldömölki kórház mûködésé-
nek múltjáról és jelenérôl beszélt, majd a
Semmelweis-napi elismerô oklevelek átadása
következett. A jeles nap alkalmából a kórház 16
dolgozója részesült elismerésben hosszú évek
óta tartó áldozatos munkájáért: 

Kemenesné Vadászy Szilvia, a pszichiátriai re-
habilitációs osztály szakápolója; Miklós Péter-
né élelmezésvezetô; Nagy Lászlóné, a belgyó-
gyászati osztály szakápolója; Tamás Árpádné,
a belgyógyászati osztály takarítónôje; Rozmán
Lászlóné, a vértranszfúziós osztály haema-
tológiai asszisztense; Stubán Ferencné, a se-
bészeti osztály szakápolója; Góczán Gyôzôné
raktáros; Riczinger Attiláné, a krónikus beteg-
ellátó osztály ápolónôje; Gulyás Gáborné, a ren-
delôintézet reumatológiai és orr-fül gégésze-
ti szakrendelésének asszisztense; Lukács Mik-
lósné, a szülészeti ambulancia asszisztense;
Csonka Gyuláné nyugalmazott laboratóriumi
asszisztens; Kovácsné Nemes Gyöngyi szülész-
nô; Tinka Lászlóné mûtôs szakasszisztens; dr.
Kovács Antal, a szülészet-nôgyógyászati osz-
tály osztályvezetô fôorvosa; Illés Zoltánné
megbízott gazdasági igazgató. A Magyar Egész-
ségügyi Szakdolgozói Kamara Semmelweis-na-
pi elismerô oklevelét pedig Hosszú Gyuláné,
az intaházi pszichiátriai rehabilitációs osztály osz-
tályvezetô ápolónôje vehette át.

»REINER ANITA

bebizonyította, hogy nem hiába vártak rá.
Operettslágereivel, korát meghazudtoló
mozgékonyságával hamar elbûvölte közön-
ségét. S minthogy bál nélkül nincs falunap,
Izsákfán sem volt ez másképp; a mulatni
vágyók a Koktél Duó zenéjére rophatták a
táncot hajnalig.

»RA

Semmelweis-napi
megemlékezés

VÁLTOZNAK AZ ÉTKEZÉSI
TÉRÍTÉSI DÍJAK
2009. július 1-tôl 20%-ról 25%-ra
nôtt az ÁFA, ezért a város képvise-
lô-testülete döntött az étkezési térí-
tési díjak módosulásáról. Augusztus
1-tôl a bruttó térítési díjak a követ-
kezôképpen változnak:

• BÖLCSÔDE 312,5 Ft 

• ÓVODA 
egész napos 328,75 Ft
ebéd 188,75 Ft
tízórai vagy uzsonna 70 Ft

• ÁLTALÁNOS ISKOLA
egész napos 360 Ft
ebéd 200 Ft
tízórai vagy uzsonna 80 Ft

• GIMNÁZIUM ÉS MÛSZAKI 
SZAKKÖZÉPISKOLA
csak ebéd 257,5 Ft

• FELNÔTT ÉTKEZTETÉS
egész napos 827,5 Ft
ebéd 505 Ft
tízórai vagy uzsonna 161,25 Ft

• SPECIÁLIS ÉTKEZÉST IGÉNYBE VEVÔ
GYERMEKEK
ebéd 100 Ft

Sikeres falunapi rendezvény Izsákfán

kovács ferenc, söptei józsefné és dr. varga zoltán átadják az új sportöltözôt
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Az Egészségügyi Világszervezet
2004-ben június 14-ét a véradás vi-
lágnapjának nevezte ki. A kezde-
ményezés célja a véradás fontos-
ságára való rámutatás volt. A nem-
zetközi felmérések szerint 178 or-
szágból csupán 38-ban vannak
meg a feltételei a higiénikus, fer-
tôzésmentes vér levételének.
A Magyar Vöröskereszt 1933 óta
vesz részt a térítésmentes vér-
adás szervezésében. A biztonságos
hazai vérellátáshoz évente 500
ezer egység vérre van szükség, eh-
hez viszont körülbelül félmillió
önkéntes embertársunk véradomá-
nya szükséges.

Városunkban 1966. február 1. óta fo-
lyamatosan magas színvonalon mû-
ködik a Vérellátó Állomás. Talán ez
is hozzájárult ahhoz, hogy a Keme-
nesaljai Egyesített Kórház 2007-ben
aktív kórház maradhatott.
Dr. Marosfalvi Ferenc fôorvos az ala-
pítás óta több évtizeden keresztül
aktív, s egyben meghatározó egyé-
nisége volt a Vérellátó eredmé-
nyes mûködésének. Megkértük, hogy te-
kintse át és elevenítse fel az eltelt több
mint 40 esztendôt.
– Nagy könnyebbséget jelentett annak ide-
jén a helyi Vérellátó Állomás létesítése, hi-
szen addig csak a megye központjában mû-
ködött ilyen. Egy teljesen új épületben kap-
tunk helyet, a kórház akkor már közel száz-
éves falai mellett. Ez aztán évtizedekre
meghatározta a kórház mûködését, s
mondhatjuk, életben maradását is. István
professzor, a magyar vérellátás egyik aty-
ja kért meg engem személyesen, hogy vál-
laljam el a helyi állomás vezetését. Nagy
megtiszteltetés volt ez számomra, s a to-
vábbi 39 évem ennek az intézménynek a
szolgálatában telt el. A létesítmény jelen-
tôségét az is növelte, hogy abban az idô-
ben egyre nagyobb igény támadt a vérké-
szítmények iránt mind a betegek, mind pe-
dig az orvostudomány részérôl. Annak
idején éves terv szerint kellett dolgoznunk,
ami 1200 liter vért jelentett. Ehhez pedig
3600 véradóra volt szükség. Sikerült min-
dig magasan túlteljesítenünk ezt a mennyi-
séget, így a kórház szinte luxushelyzetbe
került a sok vértartalék miatt. Az orvosok
sokkal bátrabban gyógyítottak, hiszen
nem kellett attól tartaniuk, hogy nem áll
megfelelô vértartalék a rendelkezésükre.
Celldömölk nagyon fontos központja lett
Vas megye vérellátásának. Az, hogy a vér-

adás olyan jól beindult, az természetesen
a széleskörû társadalmi összefogásnak és
a Vöröskereszt nagyon jó szervezô munká-
jának is köszönhetô volt. A 70-es évek ele-
jén kezdôdött a vérkészítményekkel illet-
ve a vér összetevôivel való gyógyítás. Ez
azt jelentette, hogy egy véradó vérével há-
rom különbözô beteget lehetett gyógyíta-
ni. Természetesen megpróbáltunk a lehe-
tôségeinkhez képest mindig korszerûbb és
hatékonyabb berendezéseket beszerezni.
A 80-as évek végére már minden adott volt
a vérkészítmények helybeni elôállítására
is. A plazmát a vér levétele után 6 órával
már le tudtuk szívni és fagyasztani. Ez fô-
leg a véralvadási zavarokban szenvedôk-
nek volt már akkor is fontos, hisz így a vér
minden gyógyító tulajdonsága megôrzô-
dik. Meg kell említenem az akkori és
mostani ott dolgozó munkatársak pontos
és lelkiismeretes munkáját. A vidéki kiszál-
lások után is sokszor éjszaka is dolgozniuk
kellett azért, hogy a vér feldolgozása, al-
kotó részeire bontása idôben megtörtén-
jen. Fôleg a plazma lebontása a minden-
kori fô feladat. Akkoriban kb. 400 kg-ot tud-
tunk egy-egy évben elôállítani. Ezzel a kór-
házban is nagy szakmai elôrelépés történt,
hiszen minden helyben volt, arról nem be-
szélve, hogy ez elég sok pénzt jelentett a
kórház számára, hiszen az ország egyik leg-
jobb minôségû plazmáját tudtuk elôállíta-

ni. Szinte minden országos konferen-
cián kiemelték magas szintû mun-
kánkat és vérkészítményeink kivá-
ló minôségét.
– A Vérellátóban végzett vezetôi
munkám mellett 37 évig voltam a
kórház altató orvosa is. A mûtétek
alatti illetve utáni transzfúziók
90%-át én végeztem. Igen nagy
szakmai sikerélményt jelentett ez
számomra, hogy tudtam, honnan
származik a vér, s így biztonsággal
adhattam be a betegeknek. István
professzor említette egyszer, hogy
a kórházban klinikai szintû a
transzfuziológia, ami tôle nagyon
nagy dicséretnek számított, hiszen
köztudottan szigorú és magas szak-
mai követelményeket állító szakem-
ber volt.
– Sajnos, az évtizedek alatt többször
is felmerült a kórház megszüntetésé-
nek kérdése, de egy döntô érv, a Vér-
ellátó Állomás megléte és kiváló mû-
ködése is közrejátszott abban, hogy ez
nem történt meg. István professzor s
jómagam is nagyon elleneztük a be-
záratást és hangsúlyoztuk a létesít-

mény fontosságát. A 90-es évek nagy reform-
hulláma ágycsökkentést jelentett az egész
megyében. Limpár József, a kórház akkori
gazdasági igazgatója is mindenhol kiemel-
te, hogy a Vérellátó rangot ad a kórháznak,
s nem szabad megszüntetni. A 2000-es évek
elején a Vérellátót kivették a kórház fennha-
tósága alól. Az országban a volt 64 intéz-
ménybôl 26 maradt kiemelt hely, 19 megye-
székhelyé és 7 nagyobb városé. A kiemeltek-
bôl szervezték meg az Országos Vérellátó
Szolgálatot, melyek leváltak a kórházakról.
A többi pedig átalakult kórházi transzfúziós
állomássá, így többek között a miénk is. Funk-
ciói részben megmaradtak, de a vérkészít-
mények készítését, illetve a plazma elôállí-
tását csak a kiemelt helyeken végzik.
– A vérellátó léte sokat jelent a kórháznak,
hiszen egy nagyon korszerû vércsoport-
meghatározó laboratórium került kialakí-
tásra, mely lehetôvé tette és teszi napjaink-
ban is, hogy minden betegnél rutinszerûen
végezzünk vércsoport-meghatározást. Jó-
magam 69 évesen 2005-ben vonultam
vissza, de azóta is figyelemmel kísérem a
Vérellátó munkáját. Végezetül szeretnék
köszönetet mondani azoknak az áldozat-
kész véradóknak, akik nélkül az állomás
sem mûködhetne, s kérek mindenkit,
menjen vért adni, hiszen azzal életeket
menthetnek meg. 

»TAKÁCS M. TÜNDE

Négy évtized a vérellátás szolgálatában
» B E S Z É L G E T É S  D R .  M A R O S F A L V I  F E R E N C C E L
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Szomorú szívvel kö-
zöljük, hogy Dobány
Lajos, nyugalmazott
rendôr alezredes, a
Celldömölki Rend-
ôrkapitányság Igaz-
gatásrendészet i
Osztályának egyko-
ri vezetôje 2009. jú-
nius 27-én, súlyos

betegség következtében elhunyt. Az egy-
kori alezredesre, a szeretô férjre, apára és
nagyapára emlékezik Kemenesalja la-
kossága.
Dobány Lajos 1930. október 15-én szü-
letett Hajdúnánáson. 1949. március 7-én
vonult be a Miskolci Alapfokú Rendôr Tan-

osztályára, ahol 1949. június 15-én vég-
zett. Hivatásos szolgálatát 1949. június
15-én kezdte meg a Pétervásári Rend-
ôrkapitányság Rendôrôrsén ôrszemély-
zeti beosztottként. Ezt követôen 1952. ja-
nuár 1-tôl a Budapesti Tisztképzô Iskolán
tanult. 1953. október 15-tôl a Hatvani
Rendôrkapitányságra került személyi
igazolvány alosztályvezetô beosztásba.
Celldömölkön 1957. szeptember 1-tôl te-
vékenykedett, mint a Celldömölki Rend-
ôrkapitányság Igazgatásrendészeti Alosz-
tályának vezetôje. Ezt követôen 1966.
szeptember 1-tôl a Kôszegi Városi Rend-
ôrkapitányság megbízott vezetôje lett, de
1969-ben visszakerült eredeti beosztá-
sába. 1978. szeptember 1-tôl nevezték

ki a Celldömölki Rendôrkapitányság
Igazgatásrendészeti Osztályának vezetô-
jének, ahol egészen nyugállományba vo-
nulásáig tevékenykedett. Szolgálati viszo-
nya 1985. október 31-én szûnt meg, a
felsô korhatár elérésével.
Dobány Lajos jó kedélyû, megértô, se-
gítôkész és mindvégig optimista ember
volt. Imádta családját, feleségét, gyer-
mekeit és unokáit, szívesen fôzött, ker-
tészkedett, nagy kedvence volt a sport.
Ugyancsak szerette és tisztelte egykori
munkatársait, barátait, akik mindig és
mindenben számíthattak rá. Halála so-
kakat megrázott, tisztelettel és szeretet-
tel emlékezünk rá.

»IHÁSZ ILDIKÓ

Id. Dobány Lajosra emlékezünk

Törékeny alakját, meleg tekintetét
most is látom. Régóta egyedül élt, de
nem volt magányos. A tavaszi virágok
közül jött elô, szerszámmal a kezében.
Lelke telve volt szeretettel. Mosolyog-
va mesélt a háborús körülmények közt
szerzett diplomájáról, a pápai, a ma-
gyargencsi, a salgótarjáni évekrôl. Az-
tán jött Celldömölk, a hajdani leányis-
kola. Akkor ismertem meg, nôvérem
osztályát ballagtatta. A szülôk egy he-
rendi porcelán teáskészletet tettek az
asztalára. Én is tanúja lehettem rend-
kívüli egyénisége megnyilatkozásá-
nak: nem fogadta el az ajándékot. Ké-

sôbb engem is tanított. Órái derûsek,
érdekesek voltak. Személyisége olyan
hatást tett rám, hogy humán érdeklô-
déssel is beiratkoztam a fizikaszakkö-
rébe. Kiegyensúlyozott, békés lénye fe-
lülrôl kapott erôn nyugodott. Szerete-
te személyválogatás nélkül áradt ki
mindenkire. Csendben, alázattal, igaz
emberként élt és dolgozott. Egyike
volt azoknak a keveseknek, akiknek ha-
tására már gyermekként vágyakoz-
tam a pedagógus-hivatásra. Köszö-
nöm, drága Mária néni, hogy életével
nekem is példát adott.

»NÉMETHNÉ ÔRI IRMA

In memoriam Vida Mária

Új kórházigazgatói pályázatot írnak ki
Rendkívüli ülést tartott július 13-án Cell-
dömölk Város Képviselô-testülete. Bemu-
tatkozott Fodor Péter Pál önkormányza-
ti biztos szóban beszámolt a Keme-
nesaljai Egyesített Kórházban végzett te-
vékenységérôl. Elmondta, hogy két
hónapja tevékenykedik kórházunkban, ez
alatt az idô alatt egy korrekt környezet-
ben dolgozó fiatal csapatot ismert meg,
akik küzdenek az intézmény megmara-
dásáért. Ehhez a csapathoz sorakozik fel
természetesen a város önkormányzata és
lakossága is. Úgy véli, megvan a lehetô-
ség, hogy az intézmény stabillá váljon
anyagilag, de mivel az adósságállomány

2-2,5 év alatt alakult ki, természetesen
idô kell ennek leküzdéséhez is. 
A 2009. június 25-i képviselô-testületi
ülésen képviselôi indítványként elhang-
zott, hogy a CVSE-t a 2009. évi költség-
vetésben jóváhagyott 17 millió 150 ezer
forinton felül további hárommillió forint
támogatásban kellene részesíteni, mert
a tavalyi évhez képest csökkentett támo-
gatás miatt veszélybe került a szakosz-
tályok mûködése. A jelenlegi döntés
értelmében a képviselô-testület engedé-
lyezte, hogy a CVSE és a CVSE CELLSPORT
Kft. a már korábban megállapított 1–7.
hónapra esô idôarányos részen felül to-

vábbi 3 millió forintos elôrehozott finan-
szírozást kapjanak a kamatfinanszírozás
terhére.
A zárt ülésrôl adott tájékoztató szerint a
város képviselô-testülete – mivel a po-
tenciális jelöltek visszavonták pályázatu-
kat – úgy döntött, hogy új pályázatot ír
ki a kórházigazgatói poszt betöltésére.
A betöltendô pozícióhoz közgazdasági, jo-
gi, egészségügyi szakmenedzseri vagy or-
vosi végzettség szükséges. A megbíza-
tás három évre szól, az új kórházigazga-
tó várhatóan október 1-tôl láthatja el ezt
a tisztséget.

»LOSONCZ ANDREA

vida mária tanítványaival 1965-ben
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Az idô jobbra fordultával egyre több tu-
rista egyre gyakrabban indul útnak kirán-
dulni, fürdôzni vagy meglátogatni egy-egy
város kulturális nevezetességeit. Celldö-
mölkön a városvezetés már évek óta fá-
radozik azon, hogy a város és a kistérség
megfelelô kínálattal jelenjen meg a turisz-
tikai piacon, ezáltal egyre több turista vá-
lassza utazása céljául térségünket. A meg-
lévô vonzerôk mellett (Ság hegy, Vulkán
fürdô stb.) a turisztikai potenciál egyik leg-
fontosabb pillérét az utazók számára
hosszabb-rövidebb idôre fedelet nyújtó
szálláshelyek képezik, melyek különbö-
zô kapacitásokkal, szolgáltatásokkal és
egyedi sajátosságokkal várják a megfá-
radt utazókat. A turisták jelentôs jövedel-
met jelentenek egy-egy település, így Cell-
dömölk tekintetében is, ezért fontos,
hogy megfelelô szálláshely kínálattal áll-
junk rendelkezésükre. Ennek tükrében vet-
tük nagyító alá a három legnagyobb fé-
rôhely-kapacitással bíró, jelenleg is mû-
ködô celldömölki szálláshelyet, bemutat-
va azok fôbb sajátosságait, vendégeknek
nyújtott szolgáltatásait.

Vasvirág Hotel

A nemrégiben felújított Sági úton találha-
tó szálláshely a belvárostól és a Vulkán für-
dôtôl is ideális távolságra, könnyen meg-
közelíthetô helyen várja vendégeit. A ho-
tel 14 db 2-3 ágyas szállodai szobával ren-
delkezik, emellett a családi szárnyon
további 2-3-4 ágyas szobák nyújtanak
szerényebb árfekvésû szálláslehetôséget
csoportok számára. A szállodai szobák
fürdôvel, tévével és hûtôszekrénnyel fel-
szereltek, a családi szárnyon két szobához
tartozik egy fürdôhelyiség. A földszinten

igényes társalgó, a további szinteken pe-
dig plazma tévével ellátott közösségi ter-
mek állnak a vendégek rendelkezésére. Az
igény szerint változó kapacitással mûködô
hangulatos étteremnek köszönhetôen a ho-
telben lehetôség nyílik bálok, lakodal-
mak és egyéb társas rendezvények lebo-
nyolítására, melyek alkalmával – a szerzô-
déses partnereknek köszönhetôen – a
vendégigényekhez teljes mértékben alkal-
mazkodik az éttermi kínálat. A szálláshely
a csoportok, táborok, tanulmányi kirándu-
lások esetén egyedi, kedvezményes ára-
kat biztosít vendégeinek. A buszok és a sze-
mélyautók számára zárt parkoló áll rendel-
kezésre. A hotel ideális szálláshely a Ke-
menesalja szépségeit, különleges
természeti és gasztronómiai adottságait ke-
resô turisták számára.

Krisztina Csárda

A történelmi múlttal rendelkezô épület a
Ság hegy derekán, festôi környezetben,
szinte a kráter tövében helyezkedik el;
egyedülálló panorámával várja vendé-
geit. A családi vállalkozásként mûködô csár-

da 2-3 ágyas szobákban 12 alap-férôhellyel
rendelkezik, amely szükség esetén pót-
ágyakkal növelhetô. A szobák mindegyi-
kéhez külön fürdô tartozik, a vendégszolgál-
tatások tekintetében zárt parkoló, társalgó,
kerthelyiség és a gyermekkel érkezôk szá-
mára kinti homokozó is rendelkezésre áll.
A szállóvendégek fél- illetve teljes panziót
igényelhetnek, szükség esetén menüren-
delésre is van lehetôség. Az étkezések al-
kalmával saját termelésû bor is kerül az
ételek mellé. A 15 éves csárda jellegzetes-
ségei a házias ízek, a friss ételek, a fala-

kon lógó nosztalgikus, régi mesterségeket
idézô tárgyak és az egyedülálló kilátás.
A szálláshely 120 férôhelyes vendéglátói
fogyasztótérrel rendelkezik, melynek kö-
szönhetôen alkalmas konferenciák, eskü-
vôk, családi rendezvények lebonyolításá-
ra, csoportok fogadására is. A csárdában a
turisták baráti árakkal, több éjszaka eltöl-
tése esetén pedig további kedvezmé-
nyekkel találkozhatnak, üdülési csekkel va-
ló fizetésre szintén van lehetôség.

Deja Vu Panzió

A Temesvári utcában található panzió
2009 februárjában nyitotta meg kapuit a
vendégek elôtt. A teljesen új és modern
szálláshely 5 db 2 ágyas, szükség esetén
pótágyazható szobában tudja elhelyezni
vendégeit, akik a reggeli mellett fél- illet-
ve teljes panziót is igényelhetnek ott tar-
tózkodásuk alatt. A szobákban fürdô, tévé
és minibár található, emellett a panzió par-
kolási és korlátlan internet-hozzáférési
lehetôséget biztosít vendégeinek. A szál-
láshely sajátossága, hogy saját vendéglá-
tóegységgel rendelkezik, ennek köszönhe-
tôen teljes körû éttermi szolgáltatásokat tud
nyújtani az érkezô látogatóknak. Vállalja ki-
sebb rendezvények, például osztálytalál-
kozók lebonyolítását, melyhez igény sze-

rint szállást biztosít. A közép-árkategóriás
panzióban az üdülési csekkel, étkezési utal-
vánnyal való fizetés is megoldott, meg-
egyezés szerint egyéni kedvezmények is
kaphatók. A szálláshely elônye a házias, mi-
nôségi ételkínálat, a központi, de ugyanak-
kor csendes elhelyezkedés és a családias
légkör.

»IHÁSZ ILDIKÓ

Ha nyár, akkor turistaszezon
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Osztrák befektetôk városunkban
» E S É L Y E K  É S  L E H E T Ô S É G E K  S Z Á L L Á S H E L Y E K  É P Í T É S É R E

Közismert, hogy a Vulkán fürdô bevételét ak-
kor tudnák növelni, ha szálláshelyek épül-
nének a közelében. A fürdô körüli területek
iránt az elmúlt idôszakban már többen ér-
deklôdtek. Egy osztrák szállodalánc tulajdo-
nosai már számos esetben megkeresték vá-
rosunk önkormányzatát. A júniusi képvise-
lô-testületi ülésen a döntéshozók elfogad-
ták azt a javaslatot, hogy megvalósíthatósági
tanulmány készüljön, melynek felét a po-
tenciális befektetô, másik felét pedig váro-
sunk önkormányzata finanszírozza.

Július 6-án a Celldömölki Polgármesteri Hiva-
talban találkoztak az osztrák Jugend &
Familiengästehäuser (a továbbiakban JUFA)
képviselôi mint potenciális befektetôk és
városunk vezetôi illetve szakemberek, hogy
megismerkedjenek illetve megismertessék a
helyi és környékbeli lehetôségekkel. A JUFA
képviseletében jelen volt a szállodalánc igaz-
gatója, valamint jogi, közgazdasági illetve mû-
szaki szakemberek, míg vendéglátóként Fe-
hér László polgármester, Söptei Józsefné al-
polgármester-asszony, Baranyai Attiláné dr.
jegyzô, dr. Baráth Katalin, a Pénzügyi, Kiniczky
István, a Városfejlesztési, Lengyel László, a Jo-
gi és Ügyrendi Bizottság elnöke, a Polgármes-
teri Hivatal érintett szakemberei, Tóth Gábor,
a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség igazgatója, aki a pályázati lehe-
tôségeket ismertette, valamint jogi, közgaz-
dasági illetve mûszaki szakemberek.
» Hány országban képviseltetik magukat? –
kérdeztük Gerhard Wendl-t, az ifjúsági és csa-
ládi vendégház-hálózat igazgatóját.
– Ausztriában és Németországban vagyunk
jelen eddig. Pillanatnyilag 32 vendégházunk
van, jövôre ez a szám 42-re fog emelkedni.
850 ezer vendégéjszakát mondhatunk magun-
kénak az elmúlt évben. Celldömölkön szeret-
nénk az elsô magyarországi vendégházunkat
felépíteni. Azt szeretnénk, ha városuk nem
„csak” az elsô székhelyünk lenne, hanem a
magyarországi központunk is, hogy innen kiin-
dulva tudjuk majd a magyar piacot meghó-
dítani, illetve szeretnénk ide minél több né-
met és osztrák vendéget hozni.
» Milyennek látja a celldömölki megvalósí-
tás esélyeit?
– A mai munkanap nagyon pozitív volt, jónak
ítélem meg a lehetôségeket. Természetesen
még nagyon sok kérdést és részletet kell tisz-
táznunk, amelyek nyitottak maradtak szá-
munkra. Nagy lépést tettünk meg ma a
megvalósítás érdekében. Azt szeretnénk,
hogy a tervek engedélyeztetésének benyúj-
tása minél elôbb, lehetôleg szeptemberig meg-
történjen, hogy a következô évben már el tud-
juk kezdeni a projekt megvalósítását. Célunk,

hogy az elsô magyarországi vendégházunkat
2011-ben már üzembe tudjuk helyezni.
» Hogyan értékelik a tárgyalásokat? – kérdez-
tük Fehér László polgármestert.
– Júniusban Tieschenben avatták a JUFA
legújabb, 32. szállodáját, erre az eseményre
mint polgármestert engem is meghívtak. Ezen
a megnyitón elhangzott, hogy az átadás után
Celldömölkre fognak fókuszálni, ennek érdeké-
ben elôrehozott tárgyalások folynak. A nap fo-
lyamán feszített munkatempóban két szekció
dolgozott: az egyik jogi, közgazdasági szem-
pontból vizsgálta meg a magyarországi cégala-
pítás lehetôségeit, Tóth Gábor ismertette a pá-
lyázati lehetôségeket, az önrész és a támoga-
tás arányát. A másik szekció a Vulkán fürdôn
járt, megismerkedtek a helyszínnel, a mûsza-
ki állapotokkal, a fürdô dokumentációját tekin-
tette át, illetve hogy a fürdôhöz kapcsolódva
hogyan épülhetne meg a szálloda. Délután
workshop kezdôdött, mindkét fél prezentáció-
ban mutatta be a sajátosságait: az osztrákok el-
mondták a 32 szállodájuk közös ismérveit és
sajátosságait. Megtudtuk, hogy eddig Ausztriá-
ban és Németországban mûködtetnek szállo-
dákat, közös ismérvük, hogy a családokat cé-
lozzák meg ajánlataik-
kal, és mindegyik szál-
lodájuknak igyekeznek
valamilyen egyedisé-
get is biztosítani. Ön-
kormányzatunk be-
mutatta a helyi és
környékbeli neveze-
tességeket 30–80 ki-
lométeres körzetben.
Ezen kívül jelen voltak
helyi vállalkozók, akik
a vendéglátás lehetô-
ségeirôl, illetve né-
hány borosgazda, akik
a borútról, a helyi bo-
rok jellegzetességei-
rôl beszéltek, valamint
Balázs Béla, a CVSE
vezetôje, aki a sportlé-
tesítmények bérlési
lehetôségeirôl tudott
beszámolni.
» A mûszaki szekció
munkájáról kérdé-
sünkre Söptei József-
né alpolgármester-
asszony beszélt:
– Jól sikerült napnak
tartom a mait, hatalmas
lépést tettünk annak
irányába, hogy egy po-
zitív végkicsengésû
megvalósíthatósági ta-

nulmány születhessen. Úgy vélem, szép példá-
ját láthatták az osztrák partnerek annak is, milyen
lehetôségeket kaphatnak és tudnak felajánlani szá-
mukra a helyi vállalkozók: milyen termékkel tud-
nának megjelenni beszállítóként, ezáltal milyen
speciális arculata alakulhat ki az ifjúsági és csa-
ládi szállodalánc elsô magyarországi szállodájá-
nak. Alaposan felkészültünk arra, hogy be tudjuk
mutatni, milyen energiafelhasználása, milyen
szabadkapacitása van a fürdônek villamos- illet-
ve vízenergia szempontjából. Ezért tudtunk négy
óra alatt viszonylag sok információt átadni.
» Hova tervezik építeni a szállodát?
– A fürdô fôbejárata mellé balra kívánják el-
helyezni, ennek megtaláltuk részben az elhe-
lyezési lehetôségét, részben pedig a víz- il-
letve villamos-energia csatlakozási lehetôsé-
geit is. A közös munkánkat értékelve a biza-
lom jelének tekinthetjük azt is, hogy Gerhard
Wendl úr, a JUFA-szállodalánc igazgatója
felajánlott egy lehetôséget a celldömölkiek-
nek, nevezetesen, hogy bármely szállodájuk-
ban kedvezményesen tölthetnek el egy
hosszú hétvégét. A kedvezményes ajánlat de-
cember 31-ig érvényes.

»LOSONCZ ANDREA
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Weöres Sándor, a csöngei gyökereire min-
dig büszke költô születésének 96. és halá-
lának 20. évfordulója alkalmából szervezett
Ifjúsági Versmondó Találkozót a Keme-
nesaljai Regionális Ifjúsági Szervezet és
Csönge Önkormányzata, június 20-án. A köl-
tô és felesége, Károlyi Amy emlékházánál
rendezett ünnepi megemlékezés kezdetén
Baranyai Ernô polgármester és dr. Mester-
házyné Jánosa Magdolna szervezô köszön-
tötte az egybegyûlteket. Ezután a megye két

Weöres Sándor kutatója, dr. Fûzfa Balázs iro-
dalomtörténész és dr. Bokányi Péter, az Éle-
tünk folyóirat fôszerkesztô-helyettese mél-
tatta a versmondó találkozót. Gregorich
Zsófia gitártanár játéka után a szavalók áll-
tak mikrofonhoz. A Csöngérôl, Ostffyasszony-
fáról, Vönöckrôl, Pápáról és a költô nevét vi-
selô budapesti iskolából érkezetteken kívül
a Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria
Egyetemi Központjának jelenlegi és egyko-
ri magyar szakos hallgatói képviseltették ma-

gukat a versfolyamban, melyben összesen
33 vers hangzott el. A verselô diákok közül
Tegyi Kornél (Pápa), Kovács Georgina (Vö-
nöck), Süle Zsófia (Szombathely), és Filippi
Mátyás (Budapest) részesültek oklevélben.
A jelenlevôk elhelyezték az emlékezés koszo-
rúit Weöres Sándor szobránál, majd a megem-
lékezés játszóházzal folytatódott, ahol a
gyerekek versillusztráció készítéssel, festés-
sel, sárkányeregetéssel foglalkozhattak. 

»RA

Arany minôsítéssel tért haza a Tücsök
Bábcsoport Egerbôl, ahol 2009. június 5-
6-án vettek részt a Gyermekbábosok
XVI. Országos Fesztiválján, az Egri Kultu-
rális és Mûvészeti Központban. Nagy
Mártát, a csoport vezetôjét és a bábosok
felkészítôjét a kiváló teljesítmény mögött
álló munkáról kérdeztük.

– A csoport szeptember óta dolgozik együtt
a jelenlegi felállásban (Deutsch Máté, Hor-
váth Konrád, Hajba Sándor, Gálik Milán, Bá-
rány Márk, Könczöl Gergô, Enesey Szabolcs;
Fürdôs Martin, Pápai Dominik). Októberben
még a „nagyok”, a hetedikesek versenyez-
tek a XV. Nonverbális Fesztiválon Egerben
(értelmileg sérült és egészséges gyerekek
integrált fesztiválja a tolerancia jegyé-
ben). A mostani csoport a nulláról indulva
érte el végül is a sikert, az arany minôsí-
tést júniusban Egerben, az országos fesz-
tiválon. A tanév folyamán sokszor hívtak
szerepelni bennünket, ennek megfele-
lôen sokféle mûsorral kellett készülnünk.
Megtanultunk három UV-technikás darabot,
kettôt kesztyûbábbal, egy maszkos játékot

és a versenyda-
rabot vegyes
technikával. Ez
utóbbi címe:
Csipike, a boldog
óriás. A fôszerep-
lôje egy törpe,
aki boldogtalan
a törpesége
miatt. Örömmel
elfogadja bagoly
doktortól a va-
rázsport, amitôl
óriásira nô. De
hiába nôtt meg,
nagyon magá-
nyossá vált, ezért
szétszórta a va-
rázsport a négy
égtáj felé: megnövesztette a világot, s így
helyreállt a régi rend. Visszatért a barátai-
hoz és ismét boldogan élt törpeként is. Eb-
ben a darabban a színészi játék mellett a
díszletmozgatásnak is fontos szerep jutott.
A látvány és a játékosok alakítása együtt
juttatta a katarzis élményéhez a nézôket. 

Nagy Márta elmondta még, hogy tovább-
ra is szorgalmasan készülnek a különbözô
megmérettetésekre. Nagyon büszke kis
csapatára, mely az idei országos fesztivá-
lon nemcsak városunknak, hanem Vas
megyének is dicsôséget hozott.

»TAKÁCS M. TÜNDE

Weöres Sándorra emlékeztek

Sikeresen szerepeltek a gimnazisták
Városunk delegációja idén tavasszal is ellá-
togatott testvérvárosába, Erdôszentgyörgy-
re. Ezúttal a Berzsenyi Dániel Gimnázium
négyfôs csapata is velük tartott, ugyanis je-
lentkeztek a testvértelepülések iskolái szá-
mára kiírt történelmi vetélkedôre. Az igaz-
ságos Mátyás királyunk koráról címet vise-
lô versengés elôzményeként a csapatoknak
egy, a magyarországi reneszánsz épületek-
rôl szóló Power Point-os bemutatót kellett
elkészíteni. A Mátyás királyról szóló mese
vagy monda dramatizálása és elôadása
már közvetlenül a versenyen történt, ahogy

az igazságos uralkodó életének és korának,
az általa meghonosított reneszánsz kultúrá-
nak az ismeretét számon kérô kérdések
megválaszolása is. A sokrétû, átfogó tudást
igénylô feladatok megoldásának versenyé-
ben a résztvevô öt csapat között a gimná-
zium diákjai az elôkelô második helyet
szerezték meg, alig lemaradva az elsô he-
lyezettektôl. A dr. Lennerné Patkó Ildikó ál-
tal felkészített csapatot Pesti Arnold (11. N),
Kazári András (11. N), Szabó Mirjam (10.
A) és Szabó Kristóf (10. A) alkották.

»REINER ANITA

Ismét „aranyos” a Tücsök Bábcsoport

az arany minôsítést nyert csoport
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Mint azt már évrôl évre megszokhatták a
szünidejüket töltô gyerekek, a Keme-
nesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár
munkatársai idén is többféle érdeklôdé-
si körnek megfelelô táborokat állítottak
össze. A félidôben az eddig lezajlottakról
Pálné Horváth Mária intézményvezetô
számolt be.

– Eddig négy táborunk valósult meg, és még
három hátravan. Mindjárt a nyári szünet be-
köszöntével lovastáborba vártuk a gyereke-
ket két turnusban. Az elsô hét a kezdôké, a
második a haladóké volt. A több éves hagyo-
mányra visszatekintô tábor idén is népsze-
rû volt, és sokan pattantak a Sándor major
lovainak nyergébe. A tábor napjaiban a dél-
elôtti lovaglást követôen délután a Vulkán
Gyógy- és Élményfürdôben kapcsolódhattak
ki a gyerekek. Közkedvelt volt a már hagyo-
mányosan magas színvonalon mûködô ol-
vasótáborunk, melynek tagsága a kisiskolás-
tól középiskolásig terjedô korosztályt foglal-
ta magába, mintegy harminc fôvel. A köny-
vekben való búvárkodáson kívül kreatív és
interaktív játékokkal, szerepjátékokkal, kéz-
mûves foglalkozások segítségével töltötték
hasznosan az idôt a résztvevôk. Június 29.
és július 3. között került sor kézmûves és tûz-
zománc-készítô táborunkra. Ennek égisze
alatt a tûzzománc-készítéssel ismerked-
hettek meg a gyerekek, és ki is próbálhat-
ták azt Gabnai Zita kézmûves vezetésével.

Ezenkívül különbözô mesterségekkel kerül-
hettek kapcsolatba a lurkók. Németh Gyu-
la népi fafaragó, Benedekné Gosztonyi Haj-
nalka népi játszóház vezetô, és Sipos Ágnes
fazekas segítségével a fafaragás, agyagozás,
korongozás, szalmafonás világába pillanthat-
tak be. Német nyelvi táborunk elsô turnu-
sa iránt – talán a tanév végéhez túl közel esô
idôpont miatt – csak érdeklôdôk voltak, de
úgy tûnik, az augusztusiakat el tudjuk indí-
tani, hiszen az már a kikapcsolódás mellett
az iskolára való ráhangolódást, az ismere-
tek rendszerezését szolgálja majd Riczin-
gerné Nagy Mária vezetésével. Szintén au-
gusztusra hirdettük Tarisznyás táborunkat,
amire már most teltházas a jelentkezés. En-
nek keretében mindenféle nyári élmény
összegzése várja a gyerekeket, úgymint já-
tékok, fürdôzés, lovaglás, kirándulás, kézmû-
vesség. Augusztusban lesz még lovas- és
képzômûvésztábor Kissomlyón, valamint a
Mag–Tár alkotótábor Nemeskocsban. Remél-
jük, hogy sikeresek lesznek ezek is, hiszen
úgy néz ki, egyre népszerûbbek a napközis
jellegû szabadidôs tevékenységek. A Nem-
zeti Kulturális Alap Közmûvelôdési Kollégiu-
mának támogatásával létrejött táborok
szervezésében, lebonyolításában a mûve-
lôdési központ és könyvtár szakemberei:
Benke Csaba, Emih Virág Eszter, Lónainé
Kondics Zsuzsanna, Szalóky Attila és Tóth
Andrea vettek részt.

»REINER ANITA

» ÉRTESÍTÉS Nagy az érdeklôdés 
a szünidei táborok iránt

• 2009. július 17. (péntek) 18.00 óra 
Német nyelvi bemutató óra Vezeti:
Riczingerné Nagy Mária.

• 2009. július 18. (szombat) 
Autóbuszos kirándulás az ausztriai
Märchenparkba. Belépôjegy: 12 Euro,
útiköltség: 1.800 Ft. Jelentkezni:
70/319-5264 telefonon.

• 2009. július 24. (péntek) 18.00 óra 
Méregtelenítés mesterfokon az ér-
rendszer védelméért. Elôadó : Peresz-
tegi Sándor életmód-terapeuta.

• 2009. augusztus 3–7.
Tarisznyás tábor gyermekeknek.

• 2009. augusztus 3–7.
Lovastábor Kissomlyón.

• 2009. augusztus 3–7.
Német nyelvi tábor gyerekeknek.

• 2009. augusztus 4–26.
Intenzív középfokú német nyelv-
vizsgára felkészítô kurzus. Vezeti:
Riczingerné Nagy Mária.

• 2009. augusztus 10–15.
„Mag-Tár” képzômûvésztábor Ne-
meskocsban.

• 2009. augusztus 24–29.
Néptánc szaktábor Balatonrende-
sen. Információ és jelentkezés a 06-
70/339-2126 telefonszámon.

• 2009. augusztustól angol és német
nyelvoktatás a Kemenesaljai Mû-
velôdési Központban maximum 5 fôs
csoportokban, igény szerint a társal-
gási szinttôl a különbözô nyelvvizs-
gákra való felkészítésig heti két al-
kalommal (60 tanórában). Informá-
ció kérhetô: 70/334-6981.

A Kemenesaljai Mûvelôdési Köz-
pont és Könyvtár értesíti látogatóit,
hogy az alábbi idôszakban nyári
szünetet tart:
2009. július 13. – 2009. augusztus 2.
Nyitás:
2009. augusztus 3. 
(mûvelôdési központ)
2009. augusztus 4. (könyvtár)

Szakmai ügyelet:
2009. július 17. (péntek)
17.30–20.00 óra
2009. július 24. (péntek)
17.30–20.00 óra
2009. július 31. (péntek)
17.30–20.00 óra

T A N U L M Á N Y I  T Á M O G A T Á S

A Kemenesaljai Baráti Kör Társadalmi Egyesület pályázatot ír ki ösztöndíjra. 
A TÁMOGATÁS CÉLJA: olyan, valamely felsôfokú oktatási intézménybe felvett, kiemelke-
dô képességû diákok anyagi támogatása, akik családjuk szociális helyzete miatt tanul-
mányaikat nem tudnák megkezdeni, illetve folytatni. A tanulmányi támogatást egy tan-
évre két személy nyerheti el, tanévenként tíz hónapon át havi 10-10 ezer forint összeg-
ben. A támogatás odaítélésérôl – a pályázatok alapján – a Kemenesaljai Baráti Kör ösz-
töndíjbizottsága dönt. 
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: a pályázó Kemenesaljához való kötôdése (vagy Celldömölkön érett-
ségizett, vagy Kemenesalján dolgozott). Azok számára, akik még nem kezdték meg
felsôfokú tanulmányaikat, de felvételt nyertek valamelyik felsôfokú intézménybe, je-
les tanulmányi átlag a középiskola utolsó két osztályát tekintve. 
Azok számára, akik már valamelyik felsôfokú oktatási intézmény hallgatói, az utolsó két
félév jeles tanulmányi átlaga. 
A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL: egy saját kézzel írt önéletrajzot, amely kitér a csa-
lád anyagi helyzetére és a pályázónak a választott hivatásával kapcsolatos terveire, va-
lamint a szükséges bizonyítványok és szülôi keresetigazolások másolatát. 
A PÁLYÁZAT BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE: 2009. augusztus 20. (Cím: Kemenesaljai Baráti Kör, 9500
Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.)
A pályázatok augusztus 31-ig kerülnek elbírálásra. A döntésrôl a pályázó legkésôbb szep-
tember 15-ig értesítést kap.

A KEMENESALJAI BARÁTI KÖR VEZETÔSÉGE

» PROGRAMAJÁNLÓ
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Az egészségügyi, gyermekvédelmi és
szociális alapellátás története III.
Felidézve az egészségügy és szociálpolitika cell-
dömölki történetét, feltétlenül meg kell emlí-
tenünk néhány meghatározó személyiségét, a
korábban már említettek mellett. A Városi Ta-
nács (majd Polgármesteri Hivatal) egészségügyi
osztályának vezetôje volt hosszú ideig dr.
Nagy János városi fôorvos. Ô késôbb a
KÖJÁL/ÁNTSZ Városi Intézetének irányítója lett.

Az osztály szociális ügyekért felelôs szakembe-
re hosszú évtizedekig Mészáros Ferenc volt.
A fogorvosi alapellátás szakmai vezetését dr. Mi-
hály András látta el. Az ô korai halála (1998. áp-
rilis) után feladatát dr. Prohászka Ildikó vette át.
A gyermekgyógyászati alapellátás két megha-
tározó személyisége volt évtizedeken keresz-
tül a két gyermekorvos: Schaffer doktornô, azaz
dr. Hlotyák Katalin, aki 1998. december 31-én
nyugdíjba vonult, valamint dr. Ádám Ilona, aki
korai halála (2004) miatt sajnos már szintén nincs
közöttünk.
1997. augusztus 31-ig dolgozott körzetében dr.
Gáyer János, aki azóta szintén elhunyt (2005).
Már az 1997-es évtôl az egészségügyi alapel-
látás mint intézményi forma (mely felölelte a
felnôtt háziorvosi ellátást, a gyermekorvosi el-
látást, a fogorvosi szolgáltatást és az ügyeleti
alapellátást) megszûnôben volt, hiszen a házi-
orvosok után fogorvosaink (2004) is az ún. funk-
cionális privatizáció révén közvetlenül szerzôd-
tek a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral.
Ugyancsak ezt az utat választotta az Önkormány-
zat akkor, amikor az ügyeleti ellátást is vállal-
kozó orvosok irányítására bízta (dr. Pánykó Mag-
dolna, dr. Sükösd Éva, dr. Kovács Zoltán). Az
ügyeletet hosszú évek óta dr. Pánykó Magdol-
na vezeti.
Az alapellátás finanszírozási rendszerének vál-
tozása miatt és a lakosság jobb ellátása érde-
kében az önkormányzat egy új háziorvosi kör-

zet kialakítása mellett döntött, s 1998. január-
tól dolgozik itt dr. Nagy János László. Ô látja el
az intézményi orvosi feladatokat is a bentlaká-
sos intézmények vonatkozásában a Népjóléti
Szolgálatnál.
A védônôi szolgálatot stabilitás jellemzi: a
szakmai irányítás évtizedek óta változatlanul az
ÁNTSZ kötelékébe tartozó vezetô védônô

feladata. Igaz, hogy itt viszont volt változás, hi-
szen Celldömölkön az önálló ÁNTSZ Városi Inté-
zete megszûnt, a sárvári intézményhez kapcsol-
ták a területet.
A bölcsôdék vezetôi: Patakos Gusztávné, Káldos
Gyuláné, Bolla Ernôné voltak. Patakos Gusztávné
Márti néni a bölcsôde integrációja után is – nyug-
díjba vonulásáig (2004) lelkiismeretes vezetô-
je volt a már egyedüli bölcsôdének, s tagja az
intézmény vezetôi teamnek (csoportnak).
2002-ben ismét jelentôs fejlôdés következett
be a szociális ellátásnál. Míg korábban az in-
tézmény számos fôzôhelyrôl vásárolta ellátott-
jainak az étkezést, s fôzött saját kis (100 ada-
gos) idôsek klubja konyháján, addig 2002. ok-
tóber 1-tôl – az akkori képviselô-testület dön-
tése alapján – megkapta az Eötvös iskola
fôzôkonyháját. Erre azért kerülhetett sor,
mert az önkormányzat sikeresen felújította és
bôvítette (adagszámra is) a Gáyer iskola
konyháját. Ezzel lehetôvé vált, hogy a szociá-
lis ellátásban részesülôk számára egy helyen,
egyenletes és jó minôségû, az életkornak meg-
felelô és az idôs ellátottak igényeit is figyelem-
be vevô, minden napos és napi többszöri ét-
kezés kiszolgálása történhessen.
Az elmúlt két évtizedben többször felvetôdött
az a gondolat, hogy Kemenesalja lakói számá-
ra életük alkonyán nagy segítség lenne egy
bentlakásos intézményi ellátási forma. Végül
a Nemesdömölki úton lévô panzió megvásár-

lása mellett döntött az akkori önkormányzat.
A 20 fôs idôsek otthona részleg 2001. február
1-tôl nyitotta meg kapuit. Emelt szintû ellátás-
ként 1-2 ágyas zuhanyzós-WC-s szobákat kí-
nált a kistérség idôs, beteg lakói számára lel-
kiismeretes szakképzett ápoló-, gondozósze-
mélyzettel.
2004-ben indult új szolgáltatásként az adósság-
kezelés, melyet a családsegítô csoport végez. 
2005-tôl további feladatbôvülést jelent az ak-
tív korú nem foglalkoztatottak beilleszkedési
programjának megszervezése.
2005-ben a Celldömölkön és Kemenesalján élô
mozgás-, látás-, hallás-, értelmi és halmozottan
sérült személyek segítése érdekében a szociá-
lis ellátórendszert támogató szolgálat létreho-
zásával sikerült bôvíteni. A pályázati forrásból
vásárolt (és kerekesszékes szállításra is alkalmas)
gépjármû is ezt segíti. 2006-ban kistérségi
feladatok ellátására még egy szolgálat alakult.
A 2006. január 30-án indult új szolgáltatás a szen-
vedélybetegek közösségi ellátása. Ennek célja
a segítséget kérôk életmódváltozásának elin-
dítása, segítése és nyomon követése a szociá-
lis munka eszköztárával. Ez a feladatellátás igény-
li a társszakmákkal való szoros összefogást, pl.
egészségügyi ellátás, foglalkoztatás-politika.
Az intézményen belül két szolgálat látta el a
feladatot: az I. sz. Celldömölkön és szûkebb tér-
ségében, a második szolgálat a kistérség töb-
bi településein.
Az ebben az idôszakban megvalósult beruhá-
zások: az I. sz. Idôsek Klubja az önkormányza-
ti finanszírozással új helyre került, a Népjóléti
Szolgálat székhelyére a Szalóky u 3. alá. 2004.
október 25-én kapott határozatlan idôre szóló
mûködési engedélyt.
A Gondozóház korábbi korszerûsítési terve új
telephelyen – Szalóky S. u. 1. – valósult meg,
önkormányzati, kistérségi, területfejlesztési, pá-
lyázati támogatásból. A mûszaki átadásra
2004. december 9-én került sor. A pályázatból
nemcsak az építésre, átalakításra jutott, hanem
a tárgyi feltételek jobbítására is, hiszen beren-
dezési tárgyak, gyógyászati segédeszközök,
elektroterápiás készülékek, konyhatechnikai esz-
közök is beszerzésre kerültek. A bôvítés, a ka-
pacitás növelésének létjogosultsága a tartósan
nagy igény miatt indokolt volt. 2005. március
1-tôl rendelkezik mûködési engedéllyel. Azóta
100%-os kihasználtsággal mûködik. Míg koráb-
ban az intézmény a celldömölki lakosok szol-
gálatában állt 10 férôhellyel, abban az idôben
28 településrôl fogadott 24 férôhelyen segít-
ségre szorulókat.  

FOLYTATJUK»

»CSIZMAZIÁNÉ HUBERT MÁRIA

a gyermekjóléti szolgálat minden évben táborozni viszi a gyerekeket
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Hogyan érinti az áfa-emelés?Megkérdeztük
» válaszoltak

Mindenhol észre lehet venni az
áfa-emelés hatásait. A minden-
napi vásárlásokon kívül a szak-
mámban is nagyon szembetû-
nô. Fodrásztanuló vagyok, az
üzletben is emelni kellett az
árakat, emiatt a vendégek szá-
mában csökkenés tapasztal-
ható. A gazdasági válságot is
megérzi az emberek pénztár-
cája, kevesebb luxust enged-
nek meg maguknak. A közle-
kedés is drágult, sajnos az au-
tózás és a tömegközlekedés is
többe kerül. Az élelmiszerek
vásárlása terén szintén érezhe-
tô az áfa-emelés, és kedvezôt-
len hatása.

Nagyon is észrevehetô, és kel-
lemetlenül ható a július elsején
életbe lépett áfa-emelés, hi-
szen ezzel együtt szinte
mindennek megemelkedett az
ára. Boltba menve például az
élelmiszereken ez egyértel-
mûen tapasztalható. Emellett
az üzemanyagok árának növe-
kedése is negatívan érintette a
családi kasszát, ugyanis benzin
és gázüzemû autót egyaránt
használunk. A víz, gáz, villany
esetében még nem nagyon
érzékeltük az emelést, és sze-
rencsére forint alapú hiteltör-
lesztésünk sem emelkedett a
válság hatására. 

Tizenegy éve vagyok özvegy,
71000 forintból kell megél-
nem, így természetesen min-
denféle áremelés bosszant.
A mindennapi bevásárlásokban
sajnos nagyon is észre lehet
venni az áfa-emelés miatti
drágulásokat. Azt hiszem, hogy
minden embert kellemetlenül
érintenek az áremelések, de a
magamfajta nyugdíjasok még
inkább megérzik kedvezôtlen
hatását. Egy nyugdíjból nehéz
a megélhetés és sajnos egyre
nehezebb lesz. A bolti beszer-
zéseken kívül biztos, hogy a re-
zsi terén is megmutatkoznak
majd a drágítások. 

Az áfa-emelés elôtt is magasak
voltak az árak, így egyértel-
mûen rosszul érint a július el-
sején életbe lépett rendelke-
zés. Sajnos azonban a döntés-
hozókra ez nem hat ki, csak az
egyre inkább lerongyolódó tár-
sadalmunkra. A kiadások növe-
kednek; az élelmiszerek, az
üzemanyag, a mindennapi
megélhetés is többe kerül. Az
áfa-emelés miatti drágításokon
túl még a burkolt áremelés is
észrevehetô, ugyanis sok eset-
ben az ár növekedése, vagy
stagnálása mellett a termékek
csomagoláson belüli mennyisé-
ge csökken.

»fotó: major tamás»kérdez: reiner anita

Kovács
Enikô

Ölbei
Lászlóné

Nagy
Sándorné

Nagy
Rezsô

» Anyakönyvi hírek
Celldömölk
Születés: Farkis Roland Gábor és Nyári Tímea fia: Roland, Csói
András és Bálint Vivien fia: Barnabás, Kosztolánczi Ernô és Hor-
váth Adrienn fia: Noel. Halálozás: Galovich József, Csonka Fe-
renc, Kovács Endre, Horváth Dezsôné sz. Göcsei Gizella, Mo-
hó Béla, Karácsonyi László, Nagy Árpádné sz. Deé Márta.
Boba Születés: Nagy Balázs Sándor és Páli Nóra fia: Máté
Zsombor.
Egyházashetye Halálozás: Pethô Józsefné sz. Varasdi Anna.
Jánosháza Születés: Gáspár Péter és Gulyás Mária fia: Vajk.
Halálozás: Balogh Györgyné sz. Dornai Magdolna.
Szergény Halálozás: Molnár Ferencné sz. Erdély Ilona.
Kemenesmagasi Halálozás: Tôke Ferencné sz. Cseledi Ida.
Vönöck Halálozás: Óbár István.

» Egészségügyi SZOLGÁLAT
2009.  AUGUSZTUS KÖZPONTI  ORVOSI  ÜGYELET

01. szombat Dr. Márton Katalin Kovács Zoltánné
02. vasárnap Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
03. hétfô Dr. Kovács Zoltán Vida Leventéné
04. kedd Dr. Palatka János Pajor Erika
05. szerda Dr. Nagy Ildikó Horváth Katalin
06. csütörtök Dr. Kassas M. Khaled Vida Leventéné
07. péntek Dr. Schrott Olga Kovács Zoltánné
08. szombat Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
09. vasárnap Dr. Kovács Zoltán Pajor Erika
10. hétfô Dr. Nagy János Kovács Zoltánné
11. kedd Dr. Palatka János Horváth Katalin
12. szerda Dr. Nagy Ildikó Vida Leventéné
13. csütörtök Dr. Kovács Zoltán Kovács Zoltánné
14. péntek Dr. Kiss Imre Horváth Katalin
15. szombat Dr. Kovács Zoltán Pajor Erika
16. vasárnap Dr. Mesterházy Gábor Vida Leventéné
17. hétfô Dr. Nagy Ildikó Horváth Katalin
18. kedd Dr. Kassas M. Khaled Pajor Erika
19. szerda Dr. Kovács Zoltán Kovács Zoltánné
20. csütörtök 8.00-tól Dr. Mesterházy Gábor Vida Leventéné
21. péntek 8.00-tól Dr. Kovács Zoltán Pajor Erika
22. szombat Dr. Kassas M. Khaled Kovács Zoltánné
23. vasárnap Dr. Tôzsér Mária Horváth Katalin
24. hétfô Dr. Mojzes Szonja Vida Leventéné
25. kedd Dr. Schrott Olga Kovács Zoltánné
26. szerda Dr. Kassas M. Khaled Horváth Katalin
27. csütörtök Dr. Kovács Larisza Pajor Erika
28. péntek Dr. Kovács Zoltán Kovács Zoltánné
29. szombat Dr. Mesterházy Zsuzsanna Horváth Katalin
30. vasárnap 16.00-tól Dr. Schrott Olga Vida Leventéné
31. hétfô Dr. Kovács Larisza Kovács Zoltánné

É R T E S Í T É S
Értesítjük lapunk olvasóit, hogy következô lapszámunk 2009.
augusztus 14-én jelenik meg legközelebb. Minden kedves
olvasónknak szép nyarat, kellemes idôtöltést kívánunk! 

»A SZERKESZTÔSÉG

H E L Y E S B Í T É S
A 2009. június 19-i lapszámunkban közölt Fizikaverseny a hagyomány
jegyében címû írásunkból a nyolcadikosok közül az egyik 3. helyezett,
Pungor Dávid (Celldömölk, Szent Benedek Katolikus Általános Iskola)
neve sajnálatos módon kimaradt. Az érintettôl és olvasóinktól szíves
elnézést kérünk.
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tudtunk mûködni. Jónyer hátrábbról játszott,
oldalfalsokkal machinált, Gergely Gabi
mindent visszahozott, én pedig asztal mel-
lett játszottam villámgyorsan, gyorsabb vol-
tam, mint a kínaiak. Asztal fölött én is pör-
gettem, asztaltól 30-40 cm-re. Szakembe-
rek azt mondják, hogy megelôztem a ko-
romat 10-20 évvel a modern játékban.
Amikor Jónyerék már kiöregedtek, én még
mindig az elsô nyolcban voltam.
» Ma is aktív játékos…
– Igen, a Békési TE-ben játszom extraligában.
» A CVSE–Vörsas–Mávépcellben vezetô-
edzô már néhány éve. Hogyan alakult ez
a kapcsolat?
– Három éve eljöttünk a BVSC-tôl, azóta va-
gyok itt, Celldömölkön. Elégedett vagyok a
csapattal, másodikak vagyunk, úgy gondo-
lom, ez nagyon jó helyezés, hiszen a BVSC-
ben ott van a svéd Persson, aki a legkomo-
lyabb ellenfélnek számít. A 2009/2010-es
évadban még biztosan itt maradok, ez lesz
a negyedik szezonom.

»LA

Klampár Tibor többszörös világbajnok,
olimpiai negyedik helyezett asztalitenisze-
zô nálunk vezetôedzôsködik, a CVSE–Vör-
sas–Mávépcell extraligás csapatánál. Július-
ban rekonstrukciós vállmûtéten esett át.
Beszélgetésünk még ez elôtt készült,
emlékezve a legendás idôkre, amikor
Phenjanban sikerült megelôzni a kínaia-
kat, és megszerezni a világbajnoki címet. 
» Mióta foglalkozik asztalitenisszel, és
honnan az indíttatás?
– 1961-ben kezdtem el pingpongozni,
nyolcévesen. Azért kezdtem el játszani,
mert a nôvéreim is ezzel a sportággal fog-
lalkoztak a Vörös Meteorban, NB I-es játé-
kosok voltak. Engem egy félév után elta-
nácsoltak ugyan, mint antitalentumot, de
ezután a Postásba kerültem, ott reggeltôl
estig játszhattunk, és viszonylag hamar szü-
retelhettük is ennek gyümölcsét, hiszen há-
rom-négy évre rá serdülôben már Európa-
bajnok lettem.
» Az 1979-es világbajnokságon komoly si-
kert ért el a magyar válogatott, hosszas

magyar sikert jósoltak ekkor, a pörgetés-
ben újítottak…
– Itthon sorra nyertük a versenyeket,
1977-ben Birminghamben harmadikak let-
tünk – ez „nagy égésnek” számított akkor,
két év múlva, 1979-ben megnyertük a vb-
t, 1981-ben másodikak lettünk. Mi hárman,
Jónyer István, Gergely Gábor és én jól együtt

Felavatták az új sportöltözôt Izsákfán

Strandfoci harmadszor

Dr. Varga Zoltán, a Vas Megyei Sportigaz-
gatóság vezetôje is jelen volt július 11-
én az izsákfai falunapon, ahol felavatták
az új sportöltözôt és az Izsákfai Sportkört
ünnepelték, hiszen második helyezést ér-
tek el a körzeti bajnokságban.
» Milyennek látja az új öltözôt? – kérdez-
tük a megyei sportigazgatót.
– Valóban nagyon nagy szükség volt már
rá, Farkas Zoltán részönkormányzat-veze-
tô évek óta lobbizott ennek érdekében. Ed-
dig egy öltözôben volt kénytelen öltözni
mindkét csapat, most már a korszerû,
mindkét csapat számára megfelelô öltözôt
használhatják a focisták. Ahhoz, hogy ez

létrejöjjön, szükség volt Farkas Zoltánra, kel-
lett a sportköri vezetôség, a társadalmi
munkások, és a városvezetés lobbi-
tevékenysége, amelynek következtében a
Regionális Fejlesztési Tanács több millió fo-

rintos támogatást ítélt meg. Ahhoz is gra-
tulálok, hogy az Izsákfai Sportkör sporttör-
ténelmet írva második lett a körzeti baj-
nokságban.
» Önök rendszeresen támogatják a
kistelepülések sportját…
– Valóban, Vas Megye Közgyûlésének jóvá-
hagyásával 5 millió forintot adunk a
kistelepülések sportjának segítésére. Ez
olyan 50, 100, 150 ezer forintot jelent te-
lepülésenként, attól függôen, kinek mire van
szüksége. Ezen kívül a Sportigazgatóság mû-
ködteti a kistelepülések versenyrendszerét,
amely 10 sportágból tevôdik össze.

»LA

Július 11-én és 12-én rendezte a III. Strand-
foci Fesztivált a VulkánSport Egyesület.
A mára már hagyománnyá vált esemény-
nek a Vulkán Gyógy- és Élményfürdô homo-
kos sportpályája adott otthont. Az idei év-
ben négy férfi és ugyanennyi nôi csapat
mérkôzött meg egymással, és az esôs,
hûvös hét után végre az idôjárás is kegyes
volt a játékosokhoz. A szombati játéknapon

az erôsebbik nem kergette a bôrt a 2x15
perces összecsapások során. A körmérkô-
zéses rendszerben zajló tornát a celldömöl-
ki Tökmindegy gárdája nyerte, az ezüstér-
mes szombathelyi Murphy’s Mojo Pub és
a harmadik DC Ördögei elôtt. A csoport ne-
gyedik helyét a Péntek Estiek formáció sze-
rezte meg. A második napon a hölgyek vet-
ték birtokba a homokos pályát. Az ô küz-

delmeik 2x12 percig tartottak, és legalább
olyan izgalmas, és színvonalas meccseket
hoztak, mint a férfiak összecsapásai. A vég-
sô gyôzelmet a Celldömölk csapata érte el.
Második helyen a Vép, a harmadikon pe-
dig a szombathelyi Nevesincs végzett.
A Jegyzôgirl’s gárdájának ezen a napon be
kellett érnie a negyedik helyezéssel. 
Vasárnap délután azonban még nem ért vé-
get a homokfoci városunkban, hisz július 18-
án az öregfiúk kategóriában ismét útjára in-
dul a labda. 

»CSUKA L.
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Befejezôdött az NB III 2008-09-es évadja,
az az évad, mely a celldömölki labdarúgó-
csapat életében szinte példanélkülien fe-
lemásra sikeredett. Az ôszi (mint késôbb
kiderült) erôn felüli 30 ponttal a negyedik
helyen telelt az együttes, elérhetô közel-
ségben a dobogó harmadik fokától, de míg
az akkor elôttünk álló Lipót tavasszal 28
pontot gyûjtött, addig a celliek csak nyol-
cat. Ôk megtartották ezzel harmadik helyü-
ket a végsô elszámoláskor, mi pedig a ta-
vaszi tabellán hátulról végeztünk a harma-
dik helyen, azaz kiesô helyen zártuk a II.
félévet. A még nálunk is gyengébb tava-
szi produkciót bemutató Ajka (7) és Vép (5)
ténylegesen ki is esett (gyenge produkció-
jukba azért belefért, hogy az Ajka nyert, a
Vép döntetlent játszott Celldömölkön). Ha
az amúgy szintén kiesô Tapolca 13 pontos
tavaszi teljesítményét elérjük, már akkor
is a sokkal szebben festô 7. helyen végez-
hettünk volna mindezek ellenére. Általá-
ban hazai pályán szerepelnek sikeresebben
a csapatok egy-egy bajnokságban, ez alól
három együttes volt kivétel. A Répcelak ha-
zai környezetben hat ponttal kevesebbet
gyûjtött, mint idegenben, a Veszprémnek
és a Celldömölknek pedig mindegy volt,
hogy hol játszik: ugyanannyi pontot gyûj-
töttek hazai pályán, mint idegenben. Csak
amíg a 2. helyen végzett veszprémiek 36-
36, mi 19-19 pontot.
A tavasz egyértelmû gyôztese a Hévíz csa-
pata lett, aki a megszerezhetô 45 pontból
43-at gyûjtött be tavasszal. Az ôszi bajnok
Veszprém egy darabig még bírta a verseny-
futást, de a bajnokság a 26. fordulóban el-
dôlt, akkor ugyanis gól nélküli döntetlent
játszott Veszprémben a két együttes. Ez a
gólszegénység nem volt egyébként jellem-
zô a két együttesre, hiszen a Veszprém rú-
gott gól átlaga 2,8 volt meccsenként, a Hé-
víz pedig átlépte hat góllal a 100-as álom-
határt (3,53 gól/meccs). A celliek átlaga
1,36 gól/meccs, ami ôsszel még 1,86 volt,
tavaszra aztán ez 0,86-ra csökkent. A gól-
királyi címet Mladen Čović szerezte meg a
hévízi együttesbôl 41 góllal (ennyit rúgott
a Cell összesen), második lett Marosvölgyi
Tamás 36 góllal a Veszprémbôl, míg a
bronzérem Koronczai Rolandé (Sárvár)
24 góllal. A celliek házi gólkirálya Németh

József 16 góllal az elôkelô hatodik helyen
zárt. Čović egyébként ôsszel 9 gólt rúgott,
akkor ez eggyel kevesebb találat volt, mint
Németh Józsefé és a 4-8. helyet érte
holtversenyben többek között Gyôrvári Gá-
borral, aki tavasszal egy gólt rúgott, így a
góllövôlista 16-20. helyén végzett.
Az NB III küzdelmei hat csoportban zajlot-
tak, a számunkra ismertebb Dráva-csoport-
ban a Szentlôrinc lett a bajnok, az ismer-
tebbek közül például a Marcali kiesett, a
Duna-csoportban a Szigetszentmiklós vég-
zett az elsô helyen, a Balatonlelle pedig
kiesett. A Duna túloldalán lévô csoportok-
ban az Alföld-csoportban a Budapesti
Honvéd II. csapatáé, a Mátra-csoportban a
Mezôkövesdé, míg a Tisza-csoportban a
Hajdúböszörményé lett az aranyérem.
A 2009–10-es NB II-es és NB III-as kiírás
már olvasható az MLSZ honlapján, ezekbôl
kiderül, hogy újabb változások várhatóak
a bajnoki rendszerben. A két csoportos NB II
megszûnik egy év múlva, így az eredeti-
leg 16 csapatos bajnokságokból 5-5 csapat
esik ki, plusz még a két 11. helyen végzett
csapatból is az egyik. Jelenleg úgy néz ki,
hogy csak harminc csapattal indul meg a
két csoport küzdelme, az eleve is csak 31
nevezett együttesbôl az Alpokalja nem kap-
ta meg az indulási jogot. Alpokalja! –
kaphatják fel a fejüket joggal ezt a bajno-
ki szintet is figyelemmel kísérôk, nos, ez
a fantázianév a gyôri Integral DAC Sopron-
ba költöztetett csapatának lett volna a ne-
ve. Úgy néz ki tehát, hogy a nemrég még
elsô osztályú csapattal büszkélkedô város-
ban továbbra is a helyi vasutascsapat NB
III-as szereplése jelenti majd a minôségi
labdarúgást. Az NB III-ban maximum 96
együttes indulására lesz lehetôség az új
szezonban, az MLSZ kiírása szerint ezt a lét-
számot nem kívánják feltölteni, ha valame-
lyik, az indulásra jogosult együttes nem ne-
vez, akkor kevesebb (min. 12 csapat)
lesz egy csoportban, vagy éppen csökken-
het a csoportok száma is. Várhatóan a ne-
vezésekkel kapcsolatos eljárások, másod-
fokú döntések a hónap végéig fognak meg-
születni, sokat nem lehet majd az idôt húz-
ni, hiszen augusztus 15-én rendezik az 1.
fordulót. Nem lesz könnyû tehát megka-
paszkodni az NB III-ban, hisz sok lesz a

kiesô az NB II-ben az egycsoportossá vá-
lás miatt, valamint az MLSZ egy év múlva
már csak 90 csapat nevezését engedi
majd a harmadosztályban. Csoportonként
teljes feltöltés esetén akár öt együttes is
kieshet a bajnokság végén, nem könnyû
feladat vár tehát a szakosztályvezetésre és
az új vezetôedzôre, Csákvári Zsoltra. A csök-
kenô anyagi lehetôségek mellett egybôl
ütôképes csapatot kell összehozniuk, hiszen

az elôbbiekbôl az következik, hogy a kö-
vetkezô évad nem a kísérletezés szezon-
ja lehet. Az átigazolási idôszak július végén
zárul, addig sok kérdés még nyitott. Ma úgy
tûnik, hogy hat-hét változás lesz az elôzô
évi kerethez képest, visszatér például Ko-
csis Tamás, marad Horváth Ádám, érkezik
két fiatal, ifj. Csákvári Zsolt és Sebestyén
Roland, akik Cellben ismerkedtek meg a
labdarúgás alapjaival, majd Pápára kerül-
tek, most egyikük a Kemenesmagasiból,
másikuk a Haladásból igazol át. Javában tart
a felkészülési idôszak, érdekes találkozó
lesz a július 22-i Cell–Sárvár meccs, a hó vé-
gi Négy Városok Tornája Körmenden, majd
az augusztus 8-i Magyar Kupa-találkozó.

»DOTTO

Furcsa egy szezon volt, de milyen lesz?
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Celldömölk Város Önkormányzata értékesíteni kívánja a tulaj-
donát képezô alábbi ingatlanait:

1./ Celldömölk, 668. hrsz.-ú 2900 m2 nagyságú „beépítetlen te-
rület” megnevezésû ingatlan, mely Celldömölk belterületén a
Sárvár–Pápa összekötô fôút mellett helyezkedik el. Jelenleg nem
áll hasznosítás alatt, füves, gondozott terület, melynek nagy-
sága szükség esetén a szomszédos családi házas ingatlanok
kertvégeinek megvásárlásával esetlegesen növelhetô. Az ingat-
lan kereskedelmi, szolgáltató jellegû vállalkozás céljára hasz-
nosítható.
Az ingatlan értékcsökkentett eladási ára: nettó 17.400.000 Ft.
Az értékcsökkenés oka: a területen a korabeli térképek beazo-
nosítása szerint az 1800-as években temetô, majd az 1960-as
évektôl kb. 30 éven keresztül az Észak-Dunántúli MÉH Vállalat
városi telepe mûködött.

2./ Celldömölk, 0503/8. hrsz.-ú 8 ha nagyságú „szántó” megne-
vezésû külterületû ingatlan, mely Celldömölk központjától kb.
3000 m-re található, a Celldömölköt Mesterivel összekötô
országút mellett a Ság hegy lábánál. A zöldmezôs beruházás-
ra alkalmas területen két db vízjogi engedéllyel rendelkezô 2001-
ben fúrt kút, egy 1250 m talpmélységû termálkút és egy 200
m talpmélységû hideg vizes kút található, melyek jelenleg le
vannak zárva. A Helyi Építési Szabályzat szerint rekreációs cé-
lú különleges terület céljára tartalékolt általános mezôgazda-
sági övezet. Az ingatlan beépítése esetén a termelésbôl való
kivonás szükséges. Az ingatlan mellett további hasznosításba
bevonható terület van, az út másik oldalán kb. 10 ha nagysá-
gú részarány tulajdonosa az önkormányzat.
Az ingatlan eladási ára: nettó 140.000.000 Ft.

3./ Celldömölk, 1922/15., 1922/16., 1922/17., 1922/18., 1922/19.
hrsz.-ú, összesen 3 ha 7413 m2, illetve 1918/7, 1918/8., 1918/9.,
1918/14. hrsz.-ú összesen 3 ha 394 m2 nagyságú „beépítetlen
terület” megnevezésû ingatlan. A mintegy 6,8 hektárnyi terü-
let a város szélén az elmúlt években felépült Vulkán fürdô kö-
rül található.
A Helyi Építési Szabályzat szerint rekreációs célú terület. Elhe-
lyezhetô rajta üdülés, gyógyüdülés, szálláshely-szolgáltatás, ven-
déglátás, közösségi szórakoztatás, szabadidô eltöltéssel kapcso-
latos sporttevékenységek és az azokat kiszolgáló egyéb léte-
sítmények. Az ingatlan eladási ára: nettó  4.000 Ft/m2.

A pályázónak a vételárat elfogadó nyilatkozat megtétele mel-
lett beruházási vázrajzot és programot kell csatolnia arról, hogy
az ingatlan milyen jellegû hasznosítását tervezi, ennek végre-
hajtására milyen határidôt és garanciákat vállal.
A beruházási programnak a HÉSZ elôírásaival, a vonatkozó par-
koló megváltási rendelet és a közmûvek közterületen történô
elhelyezésének követelményeivel összhangban kell lennie. 
A pályázatok elbírálásáról a képviselô-testület a soros ülésén
dönt, az értékelés szempontja az összességében legelônyösebb
ajánlat. 
A pályázat részletes kiírása a Polgármesteri Hivatal honlapján
megtalálható.
Az ingatlan beépítésére vonatkozó szabályokról a Polgármes-
teri Hivatal Mûszaki Osztálya tud felvilágosítást adni. Telefon:
95/525-831.

A  P A R L A G F Û - A L L E R G I Á R Ó L

Számos felmérés igazolja, hogy hazánkban évrôl-évre emel-
kedik az allergiás betegségben szenvedôk száma. Az aller-
giára való hajlam öröklôdhet, azonban a környezeti ténye-
zôk szerepe is jelentôs. A parlagfû pollenje az egyik leg-
gyakoribb szezonális allergén, mely sokaknak súlyos aszt-
mát, allergiás kötôhártya-gyulladást, allergiás náthát
(szénanáthát) okoz.
A parlagfû okozta szénanátha az arra érzékeny személyek-
nél gyakori, és mindennapi életvitelüket is jelentôsen be-
folyásolja. Csökkenti a teljesítôképességet, alvászavarok-
hoz és ennek következtében kimerültséghez vezet. Tüne-
tei a közönséges meghûléshez hasonlóak: hirtelen jelent-
kezô, vízszerû orrfolyás láz nélkül, tüsszögésekkel. Ezek
jelentkezhetnek rohamszerûen, és kísérheti szem- és to-
rokviszketés is. Az allergiás tüneteket úgy szüntethetjük meg,
hogy kiküszöböljük életterünkbôl az allergént. Ez sok
esetben szinte lehetetlen, de számos apró praktikával mér-
sékelhetjük a pollennel való találkozást.
Mit tehetünk?
• Magas pollenszám esetén minél kevesebb idôt töltsünk

a szabadban!
• Kerüljük a szabadtéri sportokat! Egyedül az úszás élvez-

hetô korlátlanul a szénanátha aktív idôszakában, mivel
a víz feletti 15–20 cm-es levegôréteg pollent nem vagy
csak igen csekély mértékben tartalmaz.

• Éjjel se tartsuk nyitva a hálószoba ablakát! Amennyiben
szellôztetni szeretnénk, azt 22-24 óra között tegyük meg!

• Gyakran és megfelelô alapossággal porszívózzunk, és ami-
lyen gyakran lehet, a nedves lemosást is alkalmazzuk!

• Ruhánkat naponta cseréljük és mossuk, cipônket nedves
ruhával töröljük át!

• Ágynemûnket, törölközônket cseréljük és mossuk gyak-
rabban!

• Kerüljük a ruhák szabadban szárítását magas pollenkon-
centráció esetén!

• Hajunkat lefekvés elôtt naponta mossuk meg!
• Kerüljük a dohányzást, ami fokozza az allergia tüneteit!
• Autózás közben a levegôztetô berendezést kapcsoljuk ki,

az ablakokat zárjuk be! A légszûrôt gyakran tisztítsuk vagy
cseréljük!

• Jó, ha tudjuk, hogy szeles napokon nagyobb a pollenter-
helés, viszont magas helyeken, hegyek között, illetve esô
után, magas páratartalom esetén a pollenszám alacsonyabb.

A tünetek súlyosbodása esetén (köhögés, nehézlégzés)
azonnal forduljon orvoshoz!
Június 30-ig az egész országban el kellett végezni a parlag-
fû elsô kaszálását, és utána folyamatosan gyommentesen
kell tartani a területet. Az ismételt kaszálással a legegysze-
rûbb megakadályozni a virágzást, a pollen termelôdését.
Kérjük, hogy a pollen-allergiások és a még egészségesek
érdekében, a rendezett környezet védelmében
Ön is irtsa a parlagfüvet!

ÁNTSZ SÁRVÁRI, CELLDÖMÖLKI KISTÉRSÉGI INTÉZETE
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KEDVES HÁZIASSZONYOK ÉS 
SÜTNI-FÔZNI SZERETÔ FÉRFIAK!
Bizonyára mindenkinek van a konyhaszekrény fiókjában
féltve ôrzött, nagymamától örökölt, kézzel írt receptes
füzete, amely az évek során talán tovább bôvült. Hálá-
sak lennénk Önöknek, ha ezt megosztanák velünk, hogy
ezt közkinccsé tehessük.

Szándékunkban áll egy olyan

szakácskönyv összeállítása,
amely az Önök által beküldött recepteket tartalmazza.

Jelentkezésüket, receptjeiket a következô címre várjuk:
Új Kemenesalja szerkesztôsége, Szentháromság tér 1.,
9500 Celldömölk, e-mail cím: ujkemenesalja@free-
mail.hu. Bôvebb információ a 06-70/335-4109-es tele-
fonszámon kapható.

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 gépjár-
mûtulajdonos 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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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.

ÚJ ÉTKEZÉSI LEHETÔSÉG
A Kemenesaljai Egyesített Kórház konyháján 

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

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

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

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