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Álláskeresők Figyelem!
A Bakó Trex Kft. celldömölki varrodájába
betanított, szakképzett (vagy gyakorlattal
rendelkező) varrónőket keres egyműszakos
munkarendbe.
Saját buszjárattal 22 környékbeli településről is,
a bejárás megoldott!
Érd.: napközben 06.00–15.00 között,
a 421-791-es telefonszámon.
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Országgyűlési választás után
Bár Celldömölköt megnyerte, nem
jutott be a parlamentbe Fehér László, aki a 2014. évi országgyűlési választáson a Vas megyei kettes számú
egyéni választókerületben mérette
meg magát.
Április 6-án kevesebben vettek részt az országgyűlési választáson, mint 2010-ben.
Idén 8,2 millió választópolgárt tartottak
nyilván, ebben a lakcím szerinti szavazókörökben névjegyzékben szereplőkön kívül az átjelentkezett, a külképviseleteken
és levélben szavazott választópolgárok
is szerepeltek. A 8,2 millió szavazó közül mindössze ötmillióan éltek szavazati
jogukkal, a szavazókörökben a négy évvel ezelőttinél kevesebben, a választásra
jogosultak csupán 61,73 százaléka jelent
meg, a kormányt alakító Fidesz–KDNP
listájára mintegy 2 millió 260 ezren szavaztak.
Fehér László országgyűlési képviselőjelöltként indult a Sárvár központú, 77 települést magában foglaló választókerületben.
Bár választókerületünkben a Fidesz–KDNP
jelöltje, Ágh Péter nyert, Celldömölkön
a szavazópolgárok többsége Fehér Lászlónak szavazott bizalmat. Fehér László
lapunknak elmondta: megtisztelő volt
számára az ötpárti összefogás jelöltjének
lenni. A jelöléssel egyrészt elismerték azt
a munkát, amit húsz éve végez a közéletben, önkormányzati képviselőként és
polgármesterként Celldömölkért, megyei
képviselőként pedig Vas megyéért. Másrészt megtiszteltetés volt a lehetőség,

hogy a város, a térség, a megye érdekeit
képviselje az Országgyűlésben.
– Városvezetőként jól ismerem azokat a
lehetőségeket, amelyek a települések,
intézményeink működését és fejlődését,
az egyes emberek mindennapi életét
befolyásolják. Szociálisan érzékeny emberként mindig az emberek szélesebb
rétegeinek, az elesettek, a nehezebb körülmények között élők érdekeit védtem.
Országgyűlési képviselőként azért szerettem volna tenni, hogy ezeket a lehetőségeket formáljam annak érdekében, hogy
a családok, az egyének és a közösségek

igazságos és biztonságos körülmények
között élhessék mindenapjaikat – hangsúlyozta Fehér László. – Kihívás volt számomra a lehetőség, hogy képviselőként
felelősen részt vehessek az Országgyűlés
munkájában. Sportolóként mindig új célokat tűzök ki magam elé, a parlamenti
munka lehetősége újabb, a közösség érdekében kitűzött cél volt számomra. Több
évtizedes sportolói, sportvezetői múltam
megtanított arra, hogy nem ellenségeink,
hanem ellenfeleink vannak, így van ez a
politikában is. Most lezárult egy szakasz,
új feladat következik.
Fehér László köszönetet mondott mindazoknak, akik rá szavaztak. Celldömölkön
a végső jobboldali győzelem ellenére is a
város polgárai bizalmat szavaztak neki, hiszen szoros eredménnyel, de több voksot
szerzett, mint fideszes ellenfele, elismerve ezzel a város érdekében végzett eddigi
tevékenységét.
A polgármester kiemelte, hogy hisz az
összefogás erejében, a pártpolitikai és
világnézeti vitáktól mentes együtt dolgozásban, így az önkormányzati választásokon továbbra is együttműködve más
szervezetekkel kívánja megmérettetni
magát. Amennyiben lehetősége lesz rá,
akkor a megyei közgyűlésben dolgozva továbbra is településeink fejlődését
tartaná szem előtt, amihez a következő
európai uniós ciklus pályázatai megfelelő
alapot nyújthatnak.
A városvezető végezetül megköszönte,
hogy eddigi munkájában számíthatott a
celldömölkiekre, az együttműködő közösségekre, akik hittek és hisznek benne, a
munkájában, és vele együtt akarják jobbá
»ÚK
tenni a környezetünket.

2014. április 6-i országgyűlési választás
Vas megye 2. számú egyéni választókerület eredménye
Összes (a névjegyzékben szereplő, átjelentkezett és külképviseleteken szavazott) választópolgár száma: 70.984
Szavazó választópolgárok: 44.288 fő, 62,39%
Érvényes szavatok aránya jelöltenként:
Ágh Péter
Fidesz – KDNP
52,01%
Fehér László
MSZP–Együtt–DK–PM–MLP
24,12%
Rába Kálmán
Jobbik
16,99%
Bogáti András
LMP
3,85%

Fehér László
Ágh Péter
Rába Kálmán
Bogáti András

Celldömölki szavazás eredménye
Összes választópolgár száma: 9.026
Szavazó választópolgárok: 5.733 fő, 63,25%
Érvényes szavatok aránya jelöltenként:
MSZP–Együtt–DK–PM–MLP
Fidesz – KDNP
Jobbik
LMP

43,12%
42,12%
11,39%
1,74%
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A Kemenesvíz jövőjéről tárgyaltak a képviselők
2014. április 9-én tartott rendkívüli ülést
Celldömölk Város Képviselő-testülete. Az
ülésen a közműves víz- és csatornaszolgáltatási feladatok jövőbeni ellátásáról
döntöttek a képviselők. Már többször
tárgyaltak a döntéshozók e témáról,
de összetettsége, illetve a változó külső körülmények miatt most felül kellett
vizsgálniuk néhány korábban hozott
döntést, szándéknyilatkozatot. Közeledik
az az időpont, amikor a Kemenesvíz Kft.
egy vonatkozó jogszabály rendelkezései
miatt már nem láthatja el a város vízés csatornaszolgáltatási tevékenységét,
ezért kénytelen volt az önkormányzat a

lehető legjobb döntés meghozása érdekében a Pápavíz Zrt.-vel, a Vasivíz Zrt.vel és végül a siófoki székhelyű DRV Zrt.
képviselőivel is tárgyalásokat folytatni,
de ők végül visszavonták ajánlatukat.
A részletes tárgyalások során a Vasivíz Zrt. vállalta a teljes dolgozói létszám átvételét és jogutódként való
továbbfoglalkoztását. Az ő ajánlatukat
így Celldömölk Város Képviselő-testülete kedvezőbbnek találta, aggályukat fejezték viszont ki aziránt, hogy a
Kemenesvíz Kft. lényegében gépekben, szerszámokban, alkatrészekben
megtestesülő vagyonát a könyv sze-

rinti érték alatt kívánják megvásárolni.
Az áprilisi ülésen az a döntés született,
hogy a szerződést úgy kössék meg a
Vasivíz Zrt.-vel, hogy a Kemenesvíz Kft.
valamennyi eszköze kerüljön vissza az
önkormányzat tulajdonába és ebből
csak ami a rendszerbe beépített, kerüljön az egyéb vagyonelemekkel együtt
bérbeadásra a Vasivíz Zrt. részére, emellett a teljes dolgozói létszámot vegye
át jogutódlással. Egyetértett a képviselő-testület azzal a szándékkal, hogy
a cégen belül a celli üzemmérnökség
működési területe egészüljön ki Vasvár,
Jánosháza és Kenyeri térségével.
»LA

Négycsillagos szálloda nyílt Celldömölkön
Ausztria és Németország után 2014.
április 11-től már Celldömölkön is
várja vendégeit a JUFA első négycsillagos szállodája. A nyitás első hétvégéjén szinte teltházas foglalás volt a
hotelben.
A négycsillagos JUFA Vulkán Fürdő Resorttal Celldömölkön nyílt meg az első
magyarországi JUFA termálhotel. Az
osztrák szállodalánc Ausztriában és
Németországban már 40 vendégházat üzemeltet. A cég ügyvezetője szerint a sikert mutatja, hogy a JUFA-nak
2013-ban több, mint 1 millió 100 ezer
vendégéjszakája volt, a törzsvendégek
közül többen pedig már Celldömölköt
is felfedezték. „Hosszú évek óta baráti
kapcsolata van a JUFA-nak az önkor-

megérkeztek az első venDégek a jufa szálloDájába

mányzattal, hisz sok iskola választotta sítáborának helyszínéül az osztrák
JUFA szállodákat. Ezért is döntöttünk
úgy, hogy a szállodalánc legelső magyarországi családtagja Celldömölkön
épüljön meg. Biztosak vagyunk benne,
hogy egy sikeres nyitás után egy még
sikeresebb folytatás következik” – nyilatkozta Gerhard Wendl, a JUFA GmBH
ügyvezető igazgatója.
Az első hotelvendégek április 11-én
vehették át a lefoglalt szobáikat. A
kétszintes épületben 143 fő részére
40 klimatizált szoba áll rendelkezésre.
A vendégek kényelmét kábeltelevízió,
telefon, széf és ingyenes WiFi-használat szolgálja. A szálloda telítettsége
már a nyitáskor meghaladta a 65%-ot,
a hétvégére pedig a 90%-os foglalt-

– az önkormányzat részéről fehér lászló és söptei józsefné köszöntötték őket

ságot is elérte – tudtuk meg Heinrich
Máté marketing menedzsertől. A szálloda kávézójában már a nyitás napján
bárki fogyaszthatott, az étterem viszont még csak a hotel vendégei számára üzemel, a tervek szerint május
23-án nyit az a’la carte részleg. A szálloda plusz szolgáltatásai közé tartozik a
fitnesz terem, a biliárdasztal, a játszóház és az ifjúsági terem, ahol Wii játékkonzollal, videojátékkal, dartssal és
csocsóval tölthetik el az időt a fiatalok.
Veronika Pesendorfer lányával és az
unokájával az első szállodavendégek
között érkezett meg a négycsillagos
hotelbe. A család most először jár Celldömölkön, elmondásuk szerint a welsi
vásáron lettek figyelmesek a JUFA-ra és
spontán döntötték el, hogy ezt a hotelt
választják. A háromnapos itt tartózkodásuk ideje alatt felderítették a várost,
kirándultak a Ság hegyen és meglátogatták a Sághegyi Múzeumot illetve a
Kemenes Vulkánparkot.
A fürdő szolgáltatásait a nyitás hétvégéjén egyelőre csak a szállóvendégek
vehették igénybe, de április 18-tól már
külsősök is válthatnak jegyet. Fehér
László polgármester elmondta, hogy
az eredeti tervek szerint április 11-vel a
fürdő részleg is elindult volna, a belső
szakipari munkák miatt azonban egy
hetet csúszik a nyitás, így április 18-án
lesz újra látogatható a termál. A városvezető véleménye szerint Celldömölknek az eddig kialakult 90–110 ezer
nagyságú vendéglátogatottsági köre a
fürdő bővítésével, a szálloda és kemping együttesével évente 150 ezerre
is emelkedhet, mely komoly változást
hozhat a város életében.
»BARANYAI-VAJDA ZSUZSA
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„Fontos, hogy a szülés előtt álló kismamák biztonságban érezhessék magukat”
Beszélgetés dr. Kovács Antallal, a Kemenesaljai Egyesített Kórház szülész–nôgyógyász osztályvezetô fôorvosával
Dr. Kovács Antal, a Kemenesaljai Egyesített Kórház szülészet-nőgyógyászat
osztályvezető főorvosa március 15-én
Vas megye Közgyűlése Elnökének Emlékérme kitüntetésben részesült több
évtizedes egészségügyben kifejtett
munkája elismeréseként.
»Mikor és hogyan indult
az orvosi pályafutása?
– A Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen szereztem
meg orvosi diplomámat,
amit egy rövid háziorvosi
praktizálás követett Maroshévízen. Ezután léptem a szülész pályára. Kolozsváron, Vásárhelyen, Marosludason
tevékenykedtem, később pedig már osztályvezetői pozíciót töltöttem be.
»Mióta dolgozik Celldömölkön a szülészeti osztályon?
– A „fekete március” hatására jöttünk
Magyarországra, így kerültem 1990 októberében Celldömölkre a KEK szülészeti
osztályára, ahol 1993 júliusa óta már mint
osztályvezető tevékenykedek. Összesen
35 éve dolgozom már a szakmában, így
nyugodtan kijelenthetem, hogy a születés
a legszebb dolog a világon. Az osztály és
én pedig mindig arra törekszünk, hogy ezt
a szülő anyák is ugyanígy élhessék meg.
»Milyennek értékeli orvosi pályafutását,
mit gondol, miben rejlik az orvosi tevé-

kenységének és az osztály sikerének titka?
– Természetesen engem is értek kudarcok a pályám során, de a rengeteg sikerélmény és a sok pozitív visszajelzés
ellensúlyozza ezeket. Mindig a jóra kell
koncentrálni. Amire például a legbüszkébb vagyok, az az, hogy az osztály kivételes munkájának köszönhetően a kórház
tevékenysége messze túlszárnyalja egy
kiskórház tevékenységét. Az egész Dunántúlon itt folyik egyedül aktív szülészet.
Azt hiszem, a sikerünk kulcsa egyértelműen a csapatmunkában rejlik. Az osztály
dolgozói mind kivételes szakmai tudással
és emberi tulajdonságokkal rendelkeznek. A legfontosabbnak a szakterületen
három dolgot tartok: elérhetőség, becsületesség és szakmai tudás. Egy megbízható orvosnak ezekkel kell rendelkeznie.
Fontos, hogy a szülés előtt álló kismamák
biztonságban érezhessék magukat, vagyis
bármikor és bármilyen helyzetben számíthassanak rám, mindig elérhetőnek kell
lenni a számukra. Ezt tartom az egyik legfontosabb szempontnak a munkám során,
hogy a beteget egyenlő partnerként kell
kezelni. A beteg alapvetően egy rendkívül
kiszolgáltatott helyzetbe kerül, mikor befekszik a kórházba, ezt a kiszolgáltatottságot nem szabad fokozni.
»Milyen tervei vannak a jövőre nézve?
– Úgy gondolom, hogy már jelenleg is
egy sikeres gyógyítói munka áll mögöt-

tem, de természetesen szeretnék még
nyugdíjasként is jó pár évig tovább dolgozni. A szüléseknek a mai napig aktív
résztvevője, levezetője vagyok. Büszke
vagyok rá, hogy az osztályon minden
korszerű, modern. Szeretném, ha a jelenlegi empatikus, magas színvonalú
szakmai tudással rendelkező csapat a
továbbiakban is fennállna, bővülne.
»Milyen érzés volt megkapni a Vas megyei közgyűlés kitüntetését, hogyan fogadta a családja?
– Természetesen nagyon jó érzés volt
megkapni a kitüntetést, hiszen ez egy
pozitív visszajelzés volt arról, hogy a
munkánk valóban eléri a célját, és a betegek is elégedettek a tevékenységünkkel.
Ez az elismerés nem csak nekem szól, hanem az egész osztálynak, az ápolóknak,
a csecsemősöknek, szülésznőknek, mindenkinek, aki hozzájárul ahhoz, hogy minőségi gyógyászatot működtethessünk.
Mivel már lassan 25 éve élek Celldömölkön, ezért második otthonomként tekintek rá. Két gyermekem van és három
unokám. Az unokák már mindannyian itt
születtek. Úgy gondolom, hogy nem csak
a szakmai, de a családi életben is sikeresnek mondhatom magam, mivel a betegek és kollégáim visszajelzései mellett
természetesen számomra is a családom
támogatása a legfontosabb.
»németh nóra

ELZA NÉNIT 100. születésnapja alkalmából köszöntötte
fehér lászló polgármester és farkas gábor jegyző

Ez utóbbira példa, hogy 1944-ben, a celldömölki zsidóság deportálása idején a
közvetlen szomszédságban élő öreg zsidó házaspárnak segített, annak ellenére,
hogy a tizenhat éves árpádsávos karszalagos nyilaspalánta puskatussal lökdöste.
A másik zsidó családnak, akinek a transzportja Jánosházáról haladt a határ felé
– Celldömölkön keresztül –, valamilyen
módon élelmiszert juttatott.
– Korán megtanultam mellette, hogy
az embereket nem faji vagy vallási hovatartozás szerint ítéljük meg, hanem
emberségük szerint – vallja lánya, Erzsi. –
Szókimondásáról ismert a mai napig, ami
bizony nem minden időben volt előny
számára. Idős, 80 éves koráig dolgozott,
mindig szerette magát hasznosítani. Amit
így 100 évesen nehezen visel el, hogy a
régi ismerősök már elmentek mellőle.
Ő lélekben sokkal fiatalabb maradt koránál. Igyekszünk lelkét és testét ápolni,
sok-sok jó helybéli ember segítségével,
saját megszokott környezetében, amíg
csak lehet! – mondják családtagjai. »GYI

Isten éltesse, Elza néni!
Bognár Jenőné, Rezi Elza Celldömölkön
született 1914. március 19.-én. Celldömölk, mint fejlődő vasúti csomópont, még
az első világháború keserves éveiben is
nagyon sok családnak nyújtott megélhetést. Elza néni szülei is így kerültek ide és
telepedtek le. 1919-ben vettek egy házat
a Berzsenyi utcában. Mint abban az időben minden katolikus leánygyermek, a
helybéli zárda iskolájában kezdett tanulni.
Jóeszű gyerek lévén szívesen tanult volna
tovább, de – mint oly sok családnál – az
idősebb testvérek taníttatása miatt, a polgári iskola elvégzése után, 14 évesen dolgozni kezdett egy kézimunka üzletben, az
Őrlei családnál. Mindenféle kézimunkázási technikát elsajátított, (kötés, horgolás,
hímzés, gobelin, kelim stb.) amit a kilencvenes éveinek elejéig kedvtelve művelt.
Ügyes kezéről sokan ismerték Elza nénit.
Később, házasságáig a Géfin trafikban
dolgozott, a Rákóczi utcában. 1938-ban

kötött házasságot Bognár Jenő szombathelyi mozdonyvezetővel. Harminchat évig
tartó házasságuk fiatal éveit beárnyékolta
a második világháború, majd az ötvenes
évek nehézségei. Mire kicsit jobbra fordult volna az életük, férje megbetegedett és hatvanévesen egyedül maradt.
Életszeretetét azonban a nehézségek sem
törték meg, a mai napig bármikor szívesen dalra fakad. Amit példaként említhetünk, a hite, hazaszeretete és embersége.
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15 éves a Szalai Szaki Vas-műszaki Bolt
Vas-műszaki termékek, kerékpárok és
alkatrészek, villanyszerelési kellékek,
zárak, láncfűrész-alkatrészek és a sort
még folytathatnám a termékek részletesebb listájával. Akinek ezekre a dolgokra lenne szüksége például lakásfelújítás
céljából vagy egyéb okok miatt, az mindig megtalálja a Szalai Szaki Vas-műszaki Boltban. A Koptik Odó utca 1. szám
alatt található családi vállalkozás idén
ünnepli 15. születésnapját és a továbbiakban is szeretettel várja már meglévő
és új vásárlóit is. A tulajdonossal, Szalai
Zsolttal beszélgettem a kezdetekről és a
bolt működése során történt változásokról, fejlesztésekről.

»Miért pont vas-műszaki üzlet alapítására
esett a választásod?
– Ez az ötlet nekem elsősorban onnan jött,
hogy mikor még tanuló voltam, dolgoztam
a Borsits Gyula féle Vasas Boltban és már
akkor nagyon megtetszett a dolog. Azóta
is jóban vagyok vele és tisztelem, valamint
szívesen gondolok vissza az ott eltöltött
időszakra. Másrészt pedig azt is mondhatom, hogy ez a beállítottság családi vonás,
hiszen édesapám, illetve már nagyapám
is műszaki dolgokkal foglalkozott. Ezért
nem is volt kérdés számomra, hogy milyen
irányba induljak el. Az ember azzal foglalkozik szívesen, ami valamilyen szinten közel áll hozzá. Nekem szerencsére sikerült
létrehoznom egy ilyen vállalkozást.
»Mi az üzlet fő profilja?
– A vállalkozás fő tevékenysége már a
kezdetektől fogva vas-műszaki kereskedelem, ez amolyan gyűjtőnév, de azon felül
elég széles skálán mozognak az általunk
kínált termékek. Megtalálhatóak nálunk
villanyszerelési anyagok, különböző zárak, vasáruk, kerékpárok, kerékpár-alkat-

részek és most bővítettük választékunkat
láncfűrész-alkatrészekkel is, pontosabban
láncfűrész-lánccal, láncfűrész-vezetőkkel és
láncfűrész-élezést is vállalunk, mint szolgáltatást. Ezen felül szezonban, ha időnk
engedi és van rá igény, kerékpárjavítással
is foglalkozunk. Továbbá vannak olyan termékek, amelyek forgalma nem számottevő, azonban mindig van belőle pár darab a
polcon, hogyha kell, akkor legyen. Előfordulhat, hogy most épp nincs rá szükség, de
ha holnap bejön például egy villanyszerelő, hogy neki toldó készlet kell, mert elszakadt a földkábel, akkor nem később kell,
hanem azonnal. Igyekszünk mindenkit úgy
kiszolgálni, hogy meg legyen elégedve és
ne kelljen azt mondani, hogy nincs.
»Mikor alakult a vállalkozás és milyen változásokon ment keresztül azóta?
– A cég 1999 decemberében alakult és
először két évig egyedül csináltam majd
később, 2001-től a feleségem csatlakozott
hozzám, tehát ez egy teljesen családi vállalkozás. Egy költözésen is túl vagyunk azóta,
2006-ban kerültünk ide a piactérhez, a Koptik Odó 1. sz. alá. Először elkezdtük teljesen
a semmiből, aztán egyre több áru lett, a raktárkészlet is folyamatosan kezdett bővülni,
igyekeztünk egyre több termékkel foglalkozni. A költözés után az új, saját üzlethelyisé-

Előadás a Mesteri fürdő históriájáról
A friss Pro Urbe-díjas Honismereti Munkaközösség legutóbbi foglalkozásán Szemenyei László, Mesteri egykori tanácselnöke
adott ízelítőt a Mesteri fürdő történetével
foglalkozó gyűjtésének első eredményeiből. A könyvtári, levéltári és földhivatali
illetve balneológiai forrásokat a szemtanú
személyes hitelességével ötvöző kutatás
várhatóan hiánypótló helytörténeti kiadványban válhat majd közkinccsé. A Hetényi
József gyűjteményéből közreadott alábbi
fotó 1964/65 táján készült és történelmi
pillanatot örökít meg: feltört Mesteriben
a termálvíz! A képen balról jobbra: Dala
József, a Celldömölki Járási Hivatal elnök-

helyettese; Laky Rezső celldömölki járási
népművelési felügyelő és Szenes József, a
Hazafias Népfront celldömölki járási titkára.
»honismereti munkaközösség

get úgy rendeztük be, hogy minden helyet
ki tudjunk használni, valamint praktikus és
célszerű legyen. A legutóbbi fejlesztésünk az
volt, hogy szereltünk fel kamerákat az üzlet
védelme érdekében, így az irodából rálátok szinte mindenre, ami azért nem utolsó
szempont. Ezen felül persze folyamatos fejlesztésnek tekinthetjük azt is, hogy mindig
nyomon követjük a frissülő termékkínálatot,
mindig megpróbáljuk a piaci igényeknek
megfelelően alakítani a készletet.
»Mennyire érzékeled a gazdasági helyzet
változásait?
– A jelenlegi gazdasági helyzetet teljesen
észre lehet venni a forgalom alakulásában
is, a korábbi időszakhoz képest valamivel
csökkent, illetve amit még megfigyeltem,
hogy fizetés után megugrik a vásárlások
száma. Sok helyen szokás január után az
áremelés, de nálunk nem volt. Viszont
érzékeltük, hogy a beszerzésnél a termékek árai néhány százalékkal emelkedtek.
Amíg tudjuk tartani az árakat, addig nem
emelünk, például vannak olyan termékek, amelyeket évek óta ugyanazon az
áron árusítunk. Van azonban talán pozitív
oldala is a mi szempontunkból, hiszen a
gazdasági válság ideje alatt többen járnak
kerékpárral. Elmondhatjuk, hogy szinte ez
a legolcsóbb közlekedési eszköz. Úgy gondolom, ilyen helyzetben is fontos, hogy az
embert sose hagyja el a jókedve, akkor lehet csak pozitív jövőképet kialakítani saját
magában és a vásárlók felé is.
»Milyen fejlesztéseket, átalakításokat tervezel/terveztek a továbbiakban?
– Egyelőre nem tervezünk átalakításokat,
nagyobb fejlesztéseket a jövőben, most a
túlélés az elsődleges cél. A legfontosabb,
hogy bevétel szempontjából ennél roszszabbra ne forduljon a helyzet. Jelenleg
egyfajta stagnálás lenne az ideális állapot,
aztán majd meglátjuk, hogy a későbbiek
során hogyan alakulnak a dolgok.
»mijasovics kitti

Kedves Olvasóink!
A cikkel kapcsolatban egy kérdést
rejtettünk el az újság bizonyos
oldalán, amelyre a helyes válasz
a fenti szövegből kiolvasható.
A beküldők között 1 db 3000 Forint
értékű ajándékutalványt sorsolunk
ki a Szalai Szaki Vasműszaki Bolt
felajánlásából.
Beküldési határidô: 2014. 04. 28.
Címünk: ujkemenesalja@celldomolk.hu, vagy Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, II.
emelet 9. számú iroda (Dr. Géfin
tér 1.)
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„A sors által vezérelt élet jutott nekem…” 2.
40 év aktív esztendô Celldömölkön Celldömölkért
Ezévi 4. lapszámunkban kezdtünk egy
interjút közölni Limpár Józseffel, aki
1973-tól 1979-ig Celldömölkön volt
tanácselnök. Az interjú befejező része
az alábbiakban olvasható.

»1975 is fontos mérföldkő Celldömölk életében...
– 1975-ben az országban ötödikként kapta meg a Ság hegy a tájvédelmi körzet
státuszt, amikor is kiépültek a lépcsők,
a fogadó épület, az eligazodást segítő
táblák. Ez a munka folytatódott a későbbiekben, amikor 1989-ben megépült a
Földtani Tanösvény az eligazító táblákkal.
Történelmi jelentőségű döntést hozott a
Nagyközségi Közös Tanács 1978. június
27-én megtartott ülésén. Számba vette az
1971. évi ÉVM. rendeletben megfogalmazott kritériumokat, amelyek megléte alapján kérhető a városi rang. A 34 kitételből
33-nak megfelelt Celldömölk (hiányzott
az uszoda). A tanács az 1971. évi I. törvény rendelkezései figyelembe vételével
felterjesztésben kérte a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsát, hogy Celldömölk
Nagyközséget nyilvánítsa várossá. A kérelem felterjesztését 1978. június 30-án
tanácselnökként írtam alá (19/1978.
számú tanácshatározat). Ezután a városi
tanács alakuló ülésén elnökhelyettesnek választottak meg. Fejlesztő munkát
folytattam, előkészítve a soron következő feladatokat: az ÁFÉSZ irodaházat és a
felette lévő lakásokat, az ezer adagos éttermet, a Széchenyi utcai gyógyszertárat
és a felette lévő lakásokat, a két tizenegy
szintes lakóépület (176 lakás) megépítését, valamint a volt bírósági épületben a
szakorvosi rendelő kialakítását, ennek régi
helyére a zeneiskola költözik. A nyolcvanas évek a közműfejlesztések évei voltak.
Tovább folytatódott a szennyvíz-csatornahálózat bővítése, biológiai szennyvíztisztító előkészítése. Megépült a fedett piac.
Több mint 2000 négyzetméteren barokk
teret építettünk a templom és a klastrom
körül, megépült a modern autószerviz.
A gázközmű-hálózat kiépítésének újbóli
lehetőségét 1984-ben kaptuk meg, a többi várossal egy időben. Ekkor nekünk már
nem 17 km-ről kellett vezetéket építeni,
Celldömölknek nulla kilométer volt, mert
Répcelakot és Sopront megcélzó gázvezeték több egyeztetés után nem Mesteri
határában, hanem a volt ÁTI raktárak keleti oldalán szelte át a városrészt. 1984-től
1990-ig minden üzem, minden intézmény
az utcák 90 százalékán kiépült a gázveze-

losonczi pál látogatásakor

ték a közműfejlesztési hozzájárulásokból
(1984-ben egy köbméter gáz ára 2,60
forint, a közműfejlesztési hozzájárulás 20
ezer forint volt). Ezt a közműfejlesztési
hozzájárulást 520 millió forint összegben
a város visszakapta az Égáz privatizálása
során. Ez is a tanács hagyatéka volt az
önkormányzatnak. A Minisztertanácstól a
Kiváló Munkáért kitüntetést három alkalommal kaptam meg (1984, 1987, 1989
években). Az Elnöki Tanács a Munka Érdemrend Bronz Fokozatával tüntetett ki
1986-ban.
»1990-ben véget ért a tanácsi időszak...
– Amikor ’90-ben a tanácsi rendszernek is
vége lett, nekem jutott az a megtisztelő
feladat, hogy elköszönjek a tanácstagságtól. Elmondtam röviden a tanácsi időszak
fejlesztéseit, milyen eredményekkel büszkélkedhettünk. Számot adtam arról, hogy
adósság nélkül adjuk át a tanácsi rendszert 16 millió forint pénztartalékkal, valamint egy jól működő, komfortos várost.
Azt kívántuk, hogy a majd megalakuló
önkormányzat tegye még komfortosabbá.
»Ekkor azonban történt valami…
– 1990-ben három párt – az MSZP, az MDF
és a Kereszténydemokrata Néppárt – megkeresett, legyek a polgármester-jelöltjük.
Tisztelettel megköszöntem, de nem vállaltam el. Képviselő szerettem volna lenni,
de az 1990-es önkormányzati választásokon egy szűk kör csekély szavazatkülönbséggel megbuktatott. A munkát tovább
folytatva 1991-ben pályázat útján kerül-

a felújított kemenesaljai egyesített kórház avatása

tem a Vas Megyei Önkormányzat Intaházai
Kórházába gazdasági igazgatónak. 1994től megyei önkormányzati képviselőnek
választottak. 1994–1998 között az egészségügyi bizottság elnöke, 1998–2006-ig
az egészségügyi bizottság alelnöke voltam. 1996–1998 között a megyei Pharmaco Rt-ben igazgatósági tag, 1997–2002-ig
az OTP Rt. központban igazgatósági tag
voltam. Az Alpok Adria Szövetségben Vas
megyét képviseltem az egészségügyi
szekcióban 2002-től 2006-ig. 1998–2006
között Celldömölk Város Képviselő-testületének is megválasztottak. 1996-ban a kórházbezárás megelőzésére a Vas megyei
egészségügyi bizottság előterjesztést tett
Vas Megye Közgyűlésének, valamint Celldömölk Város Önkormányzatának, mivel
a kórház megmaradásához négy osztály
kellett, és Celldömölknek csak három volt
– negyedik osztályként csatoljuk Intaházát
a városi kórházhoz. A két intézmény integrációja 1996. december 31-ével meg is
valósult. Ettől az időtől nyugdíjazásomig a
Kemenesaljai Egyesített Kórház gazdasági
igazgatója voltam. Sikerült az önkormányzat pályázatával közel 500 millió forint
értékű (épület, közmű, műszerek) beruházást megvalósítanunk a kórházban. Vas
Megyei Közgyűlésétől az egészségügyben
végzett tevékenységem elismeréseként
megkaptam az egészségügyi miniszter
Pro Sanitate Díjat 1990-ben. Ezt megelőzően megkaptam a Pro Humanitate és a
Pro Natura kitüntetéseket is. 2004-ben a
Magyar Köztársaság belügyminiszterétől
a Köz Szolgálatáért Érdemjel arany fokozatát, 2008-ban pedig a Magyar Köztársaság elnöke a Magyar Köztársaság Ezüst
Érdemkeresztjével tüntetett ki.
»Visszakanyarodva a jelenhez: mivel foglalkozik ma?
– Nem veszek részt a közéletben, a politika különösebben nem vonz. Szeretek
a három unokámmal lenni, velük sokat
foglalkozni, hozni-vinni őket iskolába vagy
orvoshoz. Szívesen tartózkodom a szabad
levegőn, egy családi háznál mindig van
tennivaló: gyümölcsfákat gondozok, szívesen kertészkedem. Jelenleg a történelmet tanulmányozom az államalapítástól
az I. világháborúig különböző forrásokból
és próbálom kideríteni, mi az igaz, és mik
a ferdítések, amikre az elmúlt században
és napjainkban is bőven van példa. Hálás
vagyok a sorsnak, de legfőként a celldömölki embereknek, hogy bizalmukba
fogadtak, hálás feladatokat kaptam és végezhettem.
»LA
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A költészet napját ünnepelték
1964 óta minden év április 11-én a költészet napját ünnepeljük. A dátummal
az egyik legnépszerűbb magyar költő,
József Attila születésnapjára emlékezünk. Habár a költő fiatalon, 32 évesen
elhunyt, mégis jelentős életművet hagyott hátra, melynek darabjai a magyar
líra legkiemelkedőbb kincseivé váltak.
E jelentős nap alkalmából évente rendeznek különböző színes kulturális
programokat: irodalmi előadóesteket,
közönségtalálkozókat, könyvvásárokat.
Az eseményhez fűződően Celldömölkön
két találkozó is megrendezésre került.
Április 9-én Némethné Őri Irma és szervezőtársai tartottak színvonalas verses

délutánt a KMKK galériájában „Azt a
tüzet, ó jaj, meg kéne rakni” címmel.
A találkozón az előadók a nemzeti költészet kiemelkedő darabjaiból szavaltak
válogatást, elhangzottak többek között
Babits Mihály, Reviczky Gyula és természetesen József Attila híres költeményei
is. A közismert versek költői narrációkkal alkottak teljes fűzért, amit hangulatteremtő zenei betétek kísértek.
A méltán népszerű szövegek az előadók
műértő tolmácsolásával jutottak el az
irodalomkedvelő közönséghez.
•••
A költészet napjának előestéjén, április
10-én rendhagyó módon ünnepelték
meg József Attila születésnapját és a

Hagyományőrzés autentikus hangszereken
Alexander Horsch és az Aranypajzs
együttes adott ifjúsági koncertet április 10-én a KMKK színháztermében.
Az előadás célja elsősorban a hagyományőrzés volt, az ősi és népi zenék,
hangszerek bemutatása a fiataloknak.
Alexander Horsch német és orosz szülők
gyermeke, 27 éve érkezett Magyarországra, azóta foglalkozik a magyar nyelvvel és
kultúrával. Elmondása szerint a magyar
történelmet és hagyományokat a népzene világán keresztül ismerte meg. Alex
az elmúlt évek során hosszú utazásokat
tett, amelyek során tanulmányozta a különböző nemzetek zenei hagyományait, a
népi elemeket és az ősi alapokat. Utazásai

során többek között elsajátította a tuvai
magas-és mély torokéneklést valamint a
fujara megszólaltatásának művészetét is,
amelyek a világörökség részei. A zenész és
kutató két társával együtt alkotja az Arany-

Tehetséges fiatalok a Diák-Szín-Téren
Ismét megmutathatták tehetségüket
a 10 és 22 év közötti fiatalok a Kemenesaljai Ifjú Tehetségek Művészeti Fesztiválján, április 11-én. Ezúttal is zenés
daraboktól és különböző színpadi produkcióktól volt hangos a Diák-Szín-Tér.
Negyedik éve népesült be fiatal tehetségekkel a Kemenesaljai Művelődési Központ
és Könyvtár Diák-Szín-Tere. A Kemenesaljai
Ifjú Tehetségek Művészeti Fesztiválja évről
évre olyan fiataloknak ad bemutatkozási
lehetőséget, akik kellő kreativitást és talentumot éreznek magukban ahhoz, hogy azt
közönség előtt is megmutassák. A tehetségkutató célja, hogy a fiatalok a színpadi
produkcióikon keresztül megcsillanthassák
művészi adottságaikat illetve összemérhessék képességeiket, felkészültségüket.

A nevezők között akadtak olyanok, akik
már a korábbi években is színpadra álltak
a Diák-Szín-Téren, de voltak olyanok is,
akik először próbáltak szerencsét. A versenyzők a már megszokott kategóriákban
jelentkezhettek. A háromtagú zsűri külön
értékelte a komolyzene és a könnyűzene

magyar líra nagyságát a Kresznerics Ferenc Könyvtárban. A Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság által szervezett
rendezvényen ezúttal nem egy meghívott előadó szájából hangzottak el a
magyar irodalom kiválasztott gyöngyszemei, hanem bárki elmondhatta
kedvenc költeményét az érdeklődők
előtt. A verskedvelő közönség olyan
klasszikusokat hallhatott, mint Radnóti
Miklós, Sík Sándor és Áprily Lajos. A jeles naphoz illően sokan József Attilától
választottak egy-egy ismert vagy kevésbé ismert verset. A klasszikus költők
mellett néhányan kortárs alkotók írásait
választották az ünnepi estre, így Varró
Dániel és Erdős Virág modern szemléletű, közéleti, illetve könnyedebb, humoros sorait is élvezhette a hallgatóság.
»nn – bvzs
pajzs együttest, amely céljának tűzte ki,
hogy ezt a sokszínű zenei világot a legtöbb
emberhez, elsősorban gyerekekhez eljuttassa. Az Aranypajzs együttes a koncerten
számos különleges, a legtöbb néző számára minden bizonnyal eddig ismeretlen
hangszert szólaltatott meg. Köztük olyan
csonthangszert is, amelynek eredetije több
tízezer éves, és valószínűleg az ősember
egyik legelső zeneszerszáma volt. Alexander nem csak műveli, de tanítja is a népzenét, ennek is köszönhető a csütörtöki
koncertjének sikere is a gyerekek körében,
amit azt a számukra is könnyen befogadható laza, humoros stílusban adott elő.
A hangverseny után a diákok közelebbről
is megtekinthették az ősi hangszereket,
amelyekről a zenészek szívesen meséltek
további érdekességeket.
»németh nóra
művelőit, a versmondókat, a színjátszókat
valamint a tánc- és mozgásművészet kategóriában indulókat. A művelődési központ
színpadán 26 különböző produkciót láthatott a közönség. A legnépszerűbb műfaj
idén is a zene volt, de szép számmal neveztek versenyzők táncos koreográfiákkal
is, amit lelkes tapssal díjazott a közönség.
A fesztivál eredményei: Népművészet kategóriában díjazott lett a Kemenesalja
Néptánccsoport, a Kökényke Énekegyüttes
valamint Kovács Károly. Vers- és prózamondásban Sarlós Napsugár és Németh Balázs
részesült díjazásban. Könnyűzene kategóriában a CBG kórusa mellett Ipsics Áront,
Geiger Nikolettet és Jandrasovics Reginát
díjazta a zsűri. Színpadi jelenet kategóriában a Tücsök Bábcsoport illetve a Soltis
Lajos Színház gyermekstúdiósai remekeltek. Modern tánc kategóriában az Energy
Dance Team valamint a Rocky Dilly ARRC
táncosai részesültek jutalomban. »nnóra
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»MÛVELÔDÉS

Május 1-jén újra színpadon Celldömölk legendás zenei együttesei
Május 1-jén a KMKK szervezésében retro-majálist tart a város. A program célja, hogy
visszaidézze a 60-as 70-es évek hangulatát,
amikor a munka ünnepéhez még egészen
más atmoszféra társult. Habár a kisdobosok
ünnepi felvonulására nem feltétlenül kell
számítani, de korhű élőzenére, sörpadokra,
jeggyel kiváltható sörre és virslire annál inkább. Az ötlet Kapui Gyula fejéből pattant ki,
aki saját elmondása szerint egyrészt azt szeretné, ha a mai fiatalok is megismerhetnék,
átélhetnék a majális évtizedekkel ezelőtti
egyedi hangulatát, másrészt, ha az idősebbek újra felidézhetnék fiatalkoruk élményeit, légkörét. Ezáltal a retro-majális nem csak
egyedülálló élményt nyújtana az ifjabbaknak, de nosztalgikus utazást is jelentene az
érettebb korosztály számára.
A retro-majális keretén belül fog fellépni
többek között a néhány éve újjáalakult Syrius együttes is. A zenekar eredetileg a 60-as
években tevékenykedett, és hosszú évekig

töretlen sikerrel működött Celldömölk első
gitárzenekaraként. A csapat úttörő volt
a helyi könnyűzenei életben, koncertjeiken hatalmas rajongótábor gyűlt össze. Az
együttes az elmúlt évtizedek alatt feloszlott,
a tagok szétszéledtek, ki-ki építgette a saját
életét. A 2000-es évek elején azonban újra
elkezdtek összejárni és együtt zenélni. Mint
ahogy az a hosszú életű zenekaroknál lenni
szokott, természetesen a Syrius is számos

tagcserén esett át. A jelenlegi felállásban
zenél a két alapító tag, Bárdosi László gitáron és Kuthi László dobon, valamint gitáron
játszik még a szintén alapító tag Molnár
László. Emellett az együttesben basszusgitározik Nagy Tibor és szintén a dobverőket
koptatja Varga István. Május 1-jén azonban
nem csak a Syriusé lesz a színpad. Fellép
még a 9517 és a Drazsé zenekar, valamint
a Fény együttes is, amelyben a Syrius több
tagja mellett játszik még az ötletgazda Kapui Gyula is. A csapatok sajátosságai közé
tartozik, hogy mindannyian fiatalkoruk
meghatározó zenei vonulatait képviselik,
és mindannyian szorosan kötődnek Celldömölkhöz. Az együttes tagjai remélik, hogy
bebizonyíthatják a közönségnek, hogy a
zenében az életkor nem jelent akadályt,
sohasem késő elkezdeni, vagy újrakezdeni. Valamint abban is bíznak, hogy igazi
retro-hangulatot sikerül majd varázsolniuk
mindenki számára.
»németh n.

TULIPÁN FESZTIVÁL – CELLDÖMÖLK
(DR. GÉFIN TÉR, SZENTHÁROMSÁG TÉR, VULKÁNPARK)
Május 01. (csütörtök):
RETRO MAJÁLIS
Nosztalgia mozi – 14.00 óra: Vuk (magyar
rajzfilm); 15.30 óra: Magyar retro 2. (magyar
dokumentumfilm); 17.00 óra: Sose halunk
meg (magyar játékfilm).
Helyszín: KMKK ART MOZI.
17.00 óra: RETRO–PARTY – Fellépnek: a DRAZSÉ,
a SYRIUS, a FÉNY és a 9517 zenekarok
Műsorvezető: Bálint István „MUKI”. Retro sörés virslijegyek válthatók! (Minden jegy részt
vesz a tombolasorsoláson!)
22.00 Tombola
Helyszín: KMKK előtti tér.
Május 02. (péntek):
TULIPÁNRÓL TULIPÁNRA
10.00–22.00 óra: Népművészeti kiállítás és
kirakodóvásár
10.00–12.00 Kézműves játszóház, utcaszínház
(Tücsök Bábcsoport, Szó és Kép Színpad);
Hagymácskától a tulipánhercegig – jelmezes
nosztalgiafotózás; Marcipán tulipán – sütemény csipegető; Szirom-sziget – házi szörpök
kóstolója; Virágoskert – arc- és hennafestő
kuckó.
Helyszín: Szentháromság tér.
10.00–13.00 óra: Tulipános láda – kirakatfestő,
-pingáló gyerekeknek.
Helyszín: KMKK előcsarnok.
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15.00 óra: Fesztiválköszöntő
Fellépnek: Energy Dance Sporttánc Egyesület
táncosai, Rocky Dilly Arrc Egyesület tagjai, Pandorra zenekar, Ultraviolák Bábcsoport.
Helyszín: KMKK előtti tér.
18.00 óra: Ataru Taiko ütőegyüttes előadása
Helyszín: KMKK színházterem.
20.00 óra: Házibuli a Triász zenekarral, és a
Potyautasok zenekarral
Május 03. (szombat): TULIPÁNOS JÓKEDVEMBŐL…
10.00–22.00 óra: Népművészeti kiállítás, helyi
termékbemutató és kóstoló, kirakodóvásár.
10.00–12.00 óra: Vásári komédiák (Soltis Lajos
Színház); kézműves mesterségek bemutatója;
a Vörösmarty úti óvodások műsora; tavaszi
bokréta és koszorú készítése.
Helyszín: Szentháromság tér.
15.00–18.00 óra: Tulipános játszóház
15.00–16.00 óra: Hej tulipán, tulipán
Fellépnek: Bobai daloskör, Hetyei daloskör
(Egyházashetye), Kemenesmagasi Citerazenekar és Népdalkör, citerazenekar és népdalkör
(Sitke)
16.00–17.00 óra: Zenés üdvözlet a tulipánok
földjéről – az Utrechti Egyetem koncertzenakarának műsora (Hollandia)

17.00–19.00 óra: Hej tulipán, tulipán
Fellépnek: a Gencsapáti Hagyományőrzők
Ispiláng csoportja, Vadvirág Néptánccsoport,
Kemenesalja Néptánccsoport, Kemenesalja
Néptánccsoport utánpótlás csoportja, Berzsenyi Táncszínház. Helyszín: Szentháromság tér.
19.30 óra: Republic koncert
Helyszín: KMKK előtti tér.
Május 04. (vasárnap)
08.00–12.00 óra: „Édesanyám tulipánfa…” –
anyáknapi virágvásár. Helyszín: Szentháromság
tér.
15.00–18.00 óra: Ság hegyi Tulipán-futam
és akadályverseny. Helyszín: Vulkánpark és
környéke.
A rendezvény ideje alatt a Minden, ami tulipán
pályázatra beérkezett alkotások kiállításra
kerülnek a Kemenesaljai Művelődési Központ
és Könyvtárban.
A rendezvény támogatója: Celldömölk Város
Önkormányzata, a Ság hegy Térsége Turisztikai
Egyesület.

Elérhetőségek: Kemenesaljai Művelődési
Központ és Könyvtár
9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.
Tel.: (95)779-301; (95)779- 302
E-mail: kmk@cellkabel.hu;
info.kmkk@gmail.com
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Mit jelent az Ön számára Celldömölk?
a 39 év alatt 12 évig igazgatója is voltam
Dr. Marosfalvy Ferenc
a kórháznak, ami nagy fejlődést hozott a
kórház életében. Dr. István Lajos profesz-

Szombathelyi születésű
vagyok, itt végeztem az
iskoláimat. Az érettségi
után azonnal felvettek
a Budapesti Orvostudományi Egyetemre, ahol
1960-ban
végeztem.
Orvosi pályámat is a szombathelyi Markusovszky kórházban, a tüdősebészeti
osztályon kezdtem, ahol tüdőgyógyász
szakorvosi képesítést szereztem. 30 éves
koromban, 1966-ban neveztek ki a celldömölki kórházban újonnan létesített vérellátó állomás vezető főorvosává. Én voltam

akkor Vas megye legfiatalabb főorvosa.
A vérellátó szakirányú tevékenysége mellett egyik fő feladata 1200 liter vér levétele volt, amelyhez 3600 véradóra volt
szükség. Ezt a nagy jelentőségű menynyiséget évről évre tudtuk teljesíteni a
Celldömölki és a Sárvári Járás területén,
sőt, nem csak a Markusovszky kórházat,
de a Budapesti Központi Vérellátó Intézetet is tudtuk támogatni. A vérellátás
mellett azonban még egy szakterületet
is megszerveztem a kórházunkban, elkezdtem a korszerű gépi altatást, amiből
szintén szakorvosi vizsgát tettem. Ezalatt

szor, a megyei vérellátó vezetője hangoztatta, hogy a celldömölki kórházban
a transzfúziológia, vagyis a vérrel és vérkészítményekkel való gyógyítás klinikai
színvonalú. Így vizsga nélkül megkaptam
a transzfúziós szakorvosi képesítést is.
A legbüszkébb arra vagyok, hogy a 12 év
alatt 76 szakdolgozót tudtam beiskoláztatni, továbbképeztetni. Három dolgozónk
az egészségügyi főiskolát is elvégezte. 45
éves kórházi működésemből 39 évet a
celldömölki kórházban töltöttem. 48. éve
élek Celldömölkön, és már tősgyökeres
celldömölkinek érzem magam.

dr. Pesti Lajos

belül a szülészet-nőgyógyászatban történt.
Ekkor jelent meg az ultrahang- és a vákuumtechnika. Az ultrahangos vizsgáló módszer
biztonságot jelentett mind az orvos, mind
a kismama számára. Az UH-technika műszerigénye költséges volt, használata felelősségteljes. Ennek ellenére feladatomnak
éreztem ezeknek a műszereknek a beszerzését és használatát, mondhatni, úttörő
voltam a technika bevezetésében. A 70es, 80-as években sikerült elérnem, hogy
a magzati halálozás és a koraszülött arány
országosan a legalacsonyabbak között legyen Celldömölkön. Valószínű, hogy a celli
szülészet az egyetlen az országban, ahol az
elmúlt 60 évben nem volt anyai halálozás.
Biztonságot jelentett a szülészet számára,

hogy a kórházban mindig rendelkezésre
állt friss vér, amelyben nagy szerepe volt
a transzfúziós állomás vezető főorvosának,
dr. Marosfalvy Ferencnek. A 90-es évekre
egy korszerűen felszerelt, jóhírű szülészetet
hagytam utódaimra, valószínűleg ennek is
szerepe volt abban, hogy a városi szülészetek közül egyedüliként megmaradhattunk a megyében. Már negyed évszázada
a megyei kórház onkológiai osztályán dolgozom, a regionális központban egyedüli
nőgyógyász onkológusként látom el több
megye nőgyógyászati daganatos betegeit. Munkámat napi bejárással végzem, ami
nem kényelmes, de Celldömölk Város elismerése megerősít abban, hogy nekem itt
van az otthonom.

akartam elköltözni. Főképp a sport volt, ami
idekötött, illetve a szüleim, később a feleségem és családja, a barátok, a jó közösség.
Szívesen segítettem a munkahelyemen és
a focipályán is bárkinek, adtam át tudásom,
tapasztalatom az arra fogékonyaknak. Hoszszú ideig gyűjtöttem a futballzászlókat, és
a nyugdíjas éveim alatt aktív tagja vagyok
az ECVE-nek is. Gyermekként megismertem
a városközpontot és a templom környékét
– a vásártéren laktunk – vasutasként az állomás, a rendező területét, a sport révén a

liget minden fűszálát, a lakókörnyezetem
által a Kodály lakótelepet, a téglagyári tó
környékét, szabadidőmben pedig a Ság hegyet. 75 év alatt láttam minden szegletét a
községnek, majd a városnak is. Tudom, mi
volt, mi van és milyen úton lett azzá, amilyen most. Szeretném, ha a továbbiakban is
haladna a város a fejlődés útján, és amíg
erőm engedi, szeretnék részese lenni, mert
Széchenyi István szavaival: „Tiszteld a múltad, hogy élhesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.”

okból Jugoszláviába, Szabadkára költöztem. Egy 900 ágyas kórházban dolgoztam,
ahol a 140 ágyas sebészeti osztály 20
ágyas intenzív osztályának vezetője lettem. 17 év után hazajöttem Magyarországra, először Ózdra kerültem, majd 1995-ben
Celldömölkre. A Kemenesaljai Egyesített
Kórházban osztályvezető főorvosként dolgoztam, majd 2000 és 2004 között a kórház igazgatói teendőit is elláttam. 2007
óta nyugdíj mellett végzem a munkámat.
Nagyon sajnálom, hogy megszűnt az aktív
kórházi ellátás Celldömölkön, azt viszont

pozitív lépésnek tartom, hogy hamarosan
a kórház területére kerül az új rendelőintézet, így minden szakrendelést egy helyen érhetnek majd el a betegek. 2010-től
önkormányzati képviselőként részt veszek
a város közéletének alakításában, melyet
politikai hovatartozástól függetlenül a város és az itt élők érdekeinek figyelembe
vételével látok el. Hozzám mindig jók voltak a celldömölkiek, igyekeztem mindenkinek a segítségére lenni, aki bizalommal
fordult hozzám. Szeretem ezt a kisvárost,
szeretek itt élni.

Az Őrség szélén, Szőcön
nőttem fel, tanulmányaim
idejét leszámítva az egész
életemet Vas megyében
töltöttem. Az egyetem
elvégzése után, 1968-ban
kerültem Celldömölkre, a
többiekkel ellentétben ragaszkodtam hozzá, hogy a megyében maradjak. Nagyon
tetszett az itt élők mentalitása, elégedett,
boldog emberekkel találkoztam, akik általában nem nélkülöztek, mert nagyon
szorgalmasak voltak. A 70-es években a
legforradalmibb fejlődés az egészségügyön

Udvardy Mihály
Vasutas családból származom, három generáció
dolgozott a vágányok környékén a férfiak közül. Itt
jártam iskolába, majd egy
rövid időre elkerültem a
községből, de amint lehetett, jöttem haza. Két leánytestvérem hamar elkerült Celldömölkről, de én soha nem

dr. Várnai Levente
Az általános iskolát, a
gimnáziumot és az orvosi egyetemet is Pécsett
végeztem. Az érettségi
után, az egyetemi tanulmányaim megkezdése
előtt két évig mentősként dolgoztam, majd 1972-ben tettem le
a sebészeti szakvizsgát. A Baranya megyei
kórházban helyezkedtem el, majd családi
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Megkérdeztük
» válaszoltak

»OLVASÓI OLDAL

Elégedett a város játszótereivel?

»KÉRDEZ: NÉMETH NÓRA

»FOTÓ: BARANYAI-VAJDA ZSUZSA

Marton
Judit –
Fenyvesi
Málna
Nagyon sokat járunk játszótérre, tulajdonképpen minden délután lemegyünk, ha az időjárás
is engedi. Mi főként az Ifjúság
téri játszóteret szoktuk használni, azzal nagyon meg vagyok
elégedve, remek állapotban
van. Az iskolai játszóterek azonban már hagynak kívánnivalót
maguk után. A lányom, Málna
hároméves, és nagyon élvezi
a játékokat, főként a hintákat és a csúszdákat. Általában
kettesben szoktunk játszótérre
menni, de ott szinte mindig találkozunk ismerősökkel, főként
a bölcsődei társakkal.

Gérnyi
Éva –
Nyoszoli
Boróka
Naponta járunk játszótérre,
ha jó idő van. Három lányom
van, 11, 9 és 2 évesek, így én
főként a biztonságot tartom
szem előtt, mikor játszóteret
választok. Habár az Ifjúság téri
park van hozzánk közelebb,
de a Gábor Áron utcait jobban
kedveljük, mivel sokkal nagyobb területen fekszik, sokkal
több a lehetőség. Nekünk a választék is nagyon fontos, ezért
az a legjobb, ha sok játékelem
van a parkokban, és a kicsik és
a nagyok is fel tudják találni
magukat, mindenki találhat a
korának megfelelő játékot.

A játszóterek biztonságáról
Az idén korán érkezett tavaszban a kisgyermekes szülők
is hamarabb igénybe vették a város játszótereit. A Városgondnokság dolgozóinak – hiszen a játszótereket is ők
tartják karban – ugyancsak iparkodniuk kellett, hogy minél hamarabb az apróságok rendelkezésére bocsáthassák
a játszóalkalmasságokat. A játékelemek biztonságáról, a
játszótereken végzett munkákról kérdeztük Bakó Istvánt,
a Városgondnokság igazgatóját:
– Az elmúlt héten járt nálunk a felülvizsgálatot végző szakember, aki a játszóterek biztonságára vonatkozó tanúsítványt
kiadja. Elmondása szerint az elmúlt tíz évben jelentős pozitív
változás történt a város játszóterein, hiszen egyrészről a játszóterek számos játékkal gazdagodtak, másrészről minden évben
az elavult, elhasználódott játékelemek felújítása vagy cseréje

Mendel
Árpádné

Én a legkisebb unokámmal,
Rebekával szoktam játszótérre
járni, szinte minden nap. Mi a
Kodály utca melletti teret szoktuk használni. Kedveljük, mert
nagyon jók a játékok, széles a
választék. Az unokám most három és fél éves, így jelenleg az
ő kedvencei a hinták és a csúszdák. Az állapotokkal viszont
nem mindig vagyok megelégedve. Sok fiatal jár a játszóterekre, szemetelnek, rongálnak.
Nagyon kell vigyázni a kicsikre,
nehogy összeszedjék a szemetet, vagy megszúrják magukat
egy üvegszilánkkal.

Sipos
Lilla –
Sipos
Jordán
Kettő gyerekem van, egy ötés egy kétéves, és mi nagyon
szeretünk játszótérre járni.
Nem vagyunk idevalósiak,
egy közeli faluban lakunk. Ott
elvileg a közeljövőben fogják
majd felújítani a játszóteret,
ezt már nagyon várjuk. De itt
is szívesen látogatjuk a játszótereket, mivel sok színes játék
van kicsiknek és nagyoknak
egyaránt, és az állapotuk is
megfelelő. Habár a tisztasággal akadnak azért problémák,
de alapvetően elégedettek vagyunk a celldömölki játszóterek
állapotával és minőségével is.

történt a legfrissebb szabványnak megfelelően. Megnyugtatott, hogy a játszóterek városunkban alapvetően biztonságosnak mondhatók.
»Milyen gyakran végzik a játékelemek ellenőrzését?
– A Városgondnokság karbantartói heti rendszerességgel ellenőrzik a játszótereket, mivel fontos a gyermekek biztonsága.
Mi sem bizonyítja jobban ezt, mint hogy – szerencsére – évek
óta nem történt játszótéri baleset-bejelentés.
»Van-e lehetőség idén játszótéri elemek bővítésére?
– Idén mindenképpen felújítjuk, bővítjük a ligeti játszóteret,
egy homokozó, egy rugós játék, illetve a csúszda felújítását terveztük be, mivel a csúszdarész teljesen elkopott.
»Milyen gyakoriságú a rongálás?
– Sajnos előfordul: raktak már tüzet a hinta alatti gumiszőnyegen, összetörték a bölcsőhintákat, a tájékoztató táblákat. Igyekszünk a kárt helyrehozni. Bízunk abban, hogy a megerősített
közterület-felügyelet segítségünkre lesz, de a rendőrséggel és
a polgárőrséggel is folyamatos kapcsolatban vagyunk.
»LA

Kiállításmegnyitó

Húsvéti adomány

2014. április 25-én 18.00 órai
kezdettel 70 év 70 kép címmel
emlékkiállítás nyílik Banyó Gyula
alkotásaiból a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár galériáján. A kiállítást megnyitja: Sipos
Tibor, a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola igazgatója.

A Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület húsvéti
adománygyűjtést szervez. Az adományokat a Kemenesaljai
Művelődési Központ és Könyvtár aulájában gyűjtik 2014.
április 18-án (pénteken) 16–18 óra között és április 19én (szombaton) 9–11 óra között. Elsősorban tartósélelmiszer-csomagokat (liszt, cukor, száraztészta, konzervek,
olaj, csokoládé stb.), tisztító- és tisztálkodószereket várnak, de minden egyéb adományt szívesen fogadnak! Az
összegyűjtött adományokat a Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület tagjai és a városi képviselő-testület
tagjai juttatják el a rászorulóknak még az ünnep előtt.

Kérdés: Melyik évben került át az üzlet jelenlegi helyére?
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Megnyerte a rangadót a CVSE-Swietelsky-Wewalka
Lakatos/Pázsy – Nagy/Fazekas – 1:3; Pázsy
– Szita – 0:3; Dudás – Fazekas – 2:3; Lakatos
– Nagy – 2:3; Pázsy – Fazekas – 1:3; Lakatos
– Szita – 0:3; Dudás – Nagy – 1:3; Lakatos
– Fazekas – 3:1; Pázsy – Nagy – 1:3; Dudás
– Szita – 1:3.
A legfontosabb a jegyzőkönyvszerű végeredmény: 1:9 a CVSE-Swietelsky-Wewalka
javára. Ismét bajnokok vagyunk, immár –
ötödször. Ez egy szubjektív tudósítás lesz,
mert a mérkőzés előélete is érdekes, maga
a meccs csak látszólag volt ennyire sima.
A pécsiek az ősszel 5:5-ös döntetlent értek el nálunk, ami az ő szempontjukból
győzelemmel ért fel. Nyílttá tették a bajnokságot, s ez soha nem baj, főként, ha
a visszavágón ilyen siker születik. Pécsre
utazni ma is kalandtúra. Mintegy 20 celli
szurkoló vállalta ezt a megpróbáltatást,
amely egyáltalán nem volt az, kivéve talán
az éjjel egy óra körüli hazaérkezésünket.

Pécs egyetemi negyede volt a mérkőzés
helyszíne, kissé nehezen, de odataláltunk,
és egy zsúfolásig megtelt tornacsarnok,
nagy sajtóérdeklődés, valamint a miénknél
hangosabb, erősebb pécsi kórus fogadott
minket. A hazaiak hangereje aztán egyre

Egyre népszerűbb a kerekezők rendezvénye
Április 5-én Gurul a város címmel rendeztek versenyt a kerékpárosok, rolleresek, görkorcsolyások és gördeszkások
részére. A verseny helyszínéül az Ifjúság
tér szolgált, ahol szombat reggel 9-kor
gyűltek össze a kerekezni vágyók.
Szombat délelőtt immár ötödik alkalommal
rendezték meg a Gurul a város elnevezésű versenyprogramot, ezúttal a CVSE és a
CSÖCE közös szervezésében. Az eseményen két kategóriában versenyezhettek a
gyerekek: az óvodások és alsó tagozatosok az első, a felsősök és a középiskolások
pedig a második kategóriában indulhattak.
A verseny fő szervezői közül Gyuricza Imre,
a verseny ötletgazdája és Kondics Balázs

nyilatkoztak. Mindketten nagyon örültek,
hogy szép számmal neveztek a gyerekek,
és úgy érzik, hogy a verseny az évek során egyre nagyobb népszerűségre tesz
szert. Fontosnak tartják az ehhez hasonló
rendezvények szervezését, ahol a fiatalok
bizonyíthatják ügyességüket, rátermettségüket. A gyerekek már reggel 9 órakor

Katasztrófavédelmi verseny Alsóságon
Április 11-én katasztrófavédelmi ifjúsági
versenyt tartottak a diákoknak Alsóságon. A versenyre a Celldömölki és a Sárvári Járás iskoláiból érkeztek a fiatalok,
akik két kategóriában és négyfős csapatokban mérhették össze tudásukat.
A Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség
immár 20. alkalommal rendezte meg a katasztrófavédelmi ifjúsági versenyt, amelynek ezúttal az Alsósági Tagiskola adott
otthont. 15 csapat nevezett a versenyre,
ahol általános- és középiskolás kategóriákban indulhattak. A vetélkedő keretén belül
különböző ügyességi, gyakorlati és elméleti

feladatokat kellett a tanulóknak megoldani.
Péntek reggel kilenckor a katasztrófavédelem képviselői hivatalosan is megnyitották a versenyt, ezután pedig Fehér László
polgármester is köszöntötte az indulókat,
egyben megköszönte a szervezők lelkiismeretes munkáját is. Majd kezdetét vette a
megmérettetés, a csapatok elindulhattak a
próba kijelölt állomásaira. Alapvetően a tűz-,
az ipar- és a polgári védelem szakterületéhez kapcsolódó feladatokat állítottak össze a
diákok számára. Az állomások között szerepelt veszélyes anyaggal kapcsolatos kirakó,
játékos tűzoltás, alpintechnikai módszerrel
való mentési folyamatok, kúszófolyosó,

csökkent. A páros, a kezdőrúgás – focihasonlattal élve –, és a fiúk hozták az első
– legfontosabb párviadalt. Szita Marci szenzációsan játszott, Fazekas Péter fegyelmezetten, és Nagy Krisztián is megtalálta régi
önmagát. Páros és három egyéni győzelem – 4:0 ide. Simulnak a redők az arcokon,
egyre biztatóbb a helyzet. A pécsiek nehezen adják fel, de 5:0-nál már csak döntetlen lehet. Nem lett. Már működött a celli
henger. Péter egy meccset odaadott, de
nehéz már ilyenkor koncentrálni. Már csak
a Budaörs elleni mérkőzés van hátra, ahová mindenkit vár a csapat, immár a bajnoki
címet ünnepelni.
A hazaút? Sima, örömteli éjszakai autózás,
egy megállással. Viccelődés, kis éneklés,
előkerültek a maradék szendvicsek, és
még egy kevéske ital is maradt. Köszönjük
fiúk! Ez nagyon szép volt. Jöhet a hatodik!
»gyuricza imre
gyülekeztek az Ifjúság téri betonplaccon,
ami a próba helyszínéül szolgált. A 10 órás
megnyitó után a résztvevők közösen járták
be a pályát, majd egyesével álltak rajthoz,
hogy a versenybírók mindenki futamidejét
pontosan lemérhessék. Mind a négy versenyágnak akadt versenyzője. A legnépszerűbb eszköz egyértelműen a kerékpár
volt, de természetesen akadtak versenyzői
a görkorcsolyának, a rollernek és a gördeszkának is. A versenyt követően a szervezők Fehér László polgármesterrel együtt
hirdették ki az eredményeket, és adták át a
díjakat. Természetesen senki nem távozott
üres kézzel, a helyezettek mellett az összes
versenyző kapott ajándékot és emléklapot
is a részvételért. A Gurul a város idei versenye is sikeresen zárult, sok fiatal kerekező
jött el, hogy összemérhesse gyorsaságát és
ügyességét.
»NN
rádiónavigációs gyakorlatok. A társszervek
is besegítettek a szervezésben, a Sárvári
Rendőrkapitányság Közlekedési Alosztálya
kerékpáros ügyességi pályát állított össze,
a Celldömölki Mentőállomás pedig egy elsősegélynyújtó állomást – ismertette a feladatokat Kovács Levente tűzoltó alezredes,
a kirendeltség vezetője. A négyfős csapatok
vegyes összetételűek voltak, a fiúk és a lányok is hasonló létszámmal, és egyforma
lelkesedéssel hajtották végre az ötletes feladatokat. A versenyzők a játékos vetélkedő minden állomásán szakszerű segítséget
kaptak a szervezőktől. A délutáni díjkiosztón
a legjobban teljesítő csapatok átvehették a
győztesnek járó kupákat, valamint minden
induló apró ajándékot is kapott a versenyen
való részvételért.
»NN
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A hatból négy lett meg
Celldömölk – Szentgotthárd 0-0 (0-0)
Celldömölk, 250 néző Vas megyei labdarúgó-bajnokság 21. forduló 2014. április 5.
Vezette: Szabó II. Zoltán (Bedi Tamás, Kártyás
Katalin).
Celldömölk: Heiner – Vajda, Bodor (Megyesi
80. p.), Györkös, Virág – Szuh, Enyingi Márk,
Mógor (Németh 73. p.), Manganelli (Enyingi
Marcell 80. p.) – Klauzer, Boda (Gaál 77. p.).
Edző: Hegyi László.
Szentgotthárd: Tóth – Polly, Horváth, Bellovics, Hercegh – Náricza, Balázs, Bouti (Kovács
77. p.), Támis – Sipos (Csákvári 92. p.), Vass
(Muszka 75. p.). Edző: Kovács Csaba.
Előmérkőzés: CVSE U21 – Szentgotthárd U21
3–5. G.: Szakál Márk, Lőrincz Gábor, Baranyai
Zsolt. A második helyért folyó küzdelemben
3–2-es vezetésről vesztettük el a meccset,
egy pont előnyre tett szert így a vendégcsapat, de egy mérkőzéssel több meccset játszottak ők.
Kemenesmagasi – Celldömölk 0-9 (0-5)
Kemenesmagasi, 100 néző Vas megyei labdarúgó-bajnokság 22. forduló 2014. április 13.
Vezette: Hegedüs Attila (Németh László, Ordasi Miklós).
Kemenesmagasi: Bíró – Kalmár, Dobány,
Csiszlér, Molnár – Fodor, Kovács, Döbrönte
(Kalamár 13. p.), Birkás – Velencei, Őri. Edző:

I M P R E S S Z U M

CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

Dobány Gábor.
Celldömölk: Heiner – Vajda (Lendvai 46. p.),
Bodor, Györkös, Virág – Szuh (Enyingi Marcell
46. p.), Manganelli (Megyesi 63. p.), Enyingi Márk (Németh 52. p.), Baranyai – Klauzer,
Boda (Mógor 57. p.). Edző: Hegyi László, Sebestyén Attila.
Góllövők: Baranyai Zsolt (16. p.), Györkös
Gábor 2 (21. és 43. p.), Virág Martin (25. p.),
Klauzer Ádám 3 (35., 52. és 70. p.), Németh
József 2 (64. és 82. p.).
Előmérkőzés: Kemenesmagasi U21 – CVSE
U21 1–7 G.: Szakál Márk, Lőrincz Gábor, Gaál
Gyula, Gersey Bence 2, Hideg Ádám, Ambrus
Attila. Kötelező győzelem némi sportszerűtlen jelenettel fűszerezve az utolsó helyezett
ellen.
Két meccsen nulla gólnál nem lehet kevesebbet kapni, úgyhogy az rendben van, kilenc gólt rúgni becsülendő dolog, úgyhogy
az is rendben van. Amiért kár, hogy a gólok mindegyike az egyik meccsen esett és
nem jutott a másikra is néhány. Így aztán
ez az eset újabb két pont veszteségünkbe
került, két újabb ponttal távolabb kerültünk az ezüst-, aranyérem lehetőségétől
és két újabb ponttal közelebb kerülhettek
volna a bronzérmünket veszélyeztetők.
A tél folyamán rendezték a sorokat – úgy

tűnik – Szentgotthárdon, az ősszel összesen
öt pontot gyűjtő együttes tavasszal az első
öt meccsén már tíz pontot gyűjtött, pont
annyit, amennyit a Cell is szerzett ez alatt
az időszak alatt. Így annak ellenére, hogy a
tabella szerint a harmadik játszott a tizenharmadikkal, ráadásul hazai pályán, az aktuális forma alapján nem volt várható egy
könnyed mérkőzés, könnyed győzelemmel.
Nem is lett az, önmagában ez a döntetlen a
megbecsülendő döntetlenek közé tartozik,
még annak ellenére is, hogy a mérkőzés
vége felé legalább kétszer a lábunkban volt
a győztes gól lehetősége. Az is igaz viszont,
hogy az, hogy akkor még a győztes gólért
játszhattunk és nem az egyenlítő gólért
küzdöttünk, nem mindig rajtunk múlott. Ha
a Szentgotthárd játékát a kiesés veszélye is
motiválta, többszörösen is motivált játékot
kellett volna nyújtania a Kemenesmagasinak, akik ezzel a vereséggel nagyon leszakadtak pontszámban a még bent maradást
jelentő helyektől. Az előző bajnokságban
ezen a pályán szenvedte el a Cell a megyei
bajnokságokat, tekintve talán legnagyobb
gólkülönbségű vereségét (6-1), valószínűleg ez a 0-9 viszont a Kemenesmagasi
történetének lehet az egyik legsúlyosabb
veresége. Teljesen egyértelmű volt a meccs,
még csak a szépítő találat megszerzésére
sem volt esélye, lehetősége a hazaiaknak,
a Cell gyakorlatilag átfutott minden egyes
támadásakor a védekező hadrendjükön.
Most a helyzet kihasználásra sem lehet
panasz, a gólok sorát Baranyai kezdte meg
egy jól sikerült lövéssel, majd Györkös szokásos, de rég látott szabadrúgás gólja következett (még egyszer is kicsit később).
Külön mondatot és dicséretet érdemel Virág
Martin látványosan fejlődő játéka, amely
most gólban is megmutatkozott. Mellette
külön mondatot és dicséretet érdemel a
szintén 1995-ben született Klauzer Ádám
játéka is, aki ezen a meccsen háromszor is
betalált, kivételes fürgeségének és ütemérzékének köszönhetően. Csereként jól szállt
be a meccsbe Németh József, aki mostani
két góljának köszönhetően átvette a házi
góllövő listán a vezetést kilenc találattal.
A következő hazai mérkőzésen az Uraiújfalu
csapata lesz a vendégünk, majd egy vendégszereplés következik Magyarszecsődön.
Kell az a hat pont, csak botlik már végre a
»Dotto
Répcelak és a Sárvár.

KIADJA a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • felelÔs kiaDó: Városi Televízió
Celldömölk Nonprofit Kft. • felelÔs szerkesztÔ: Dr. Györéné Losoncz Andrea • szerkesztÔség: Dummel Ottó, Farkas
Gábor, Gyuricza Imre, Káldos Gyula (nívódíjas), Reiner Anita, Takács Mária, Vajda Zsuzsa, Horváth Lajos
(örökös tag) • hirDetésszervezÔ: Nagy Antal (06 70/3389880) • kapcsolat: 9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.
Telefon: 06 70/4505749. Email: ujkemenesalja@celldomolk.hu • nyomDa: Logomotív Kreatív Mûhely
Kft. Szombathely • ISSN 0685 1175 • lapzárta: minden páratlan hét péntek • elÔfizetés viDékre: egy évre
1.440 Ft, félévre 780 Ft, egy hónapra 170 Ft. • Fotókat, kéziratokat kizárólag elektronikus formában áll
módunkban elfogadni.
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FA-GYULA Faáru Bolt
Celldömölk, Sági u.47.
Telefon: 95/423-177

GÉPET-SZERSZÁMOT Fa Gyulától!
–Extol Prémium kéziszerszámokra: 5 év garancia
–Extol Craft kéziszreszámokra: 3 év garancia
–Fortum kéziszerszámokra: élettartam-garancia
Inverteres hegesztő 85 A 39.495 Ft
Verto sarokcsiszoló 2 év garancia 7.250 Ft
Verto ütvefúró/vésőgép 2 év garancia 19.965 Ft
Zipper hidraulikus tűzifa hasítógép 63.900 Ft

TV-k, HIFI-k, hűtők, mikrók, porszívók,
villanytűzhelyek, mosógépek, olcsó konyhai
kisgépek óriási választékban!
TV AKCIÓ!
Mosógép, hűtő, mosogatógép CSEREAKCIÓ!

(Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák, részletekről érdeklődjön az üzletben!)

Békés húsvéti ünnepeket kívánunk
kedves vásárlóinknak!

Régi gépét 5.000 Ft/db-ért beszámítjuk és ingyen
házhoz szállítjuk 25 km-en belül!
Hősugárzók, olajradiátorok 30% kedvezménnyel!
Aktuális heti akciónkat láthatják kirakatunkban is!
Tel.: 06/70/410-9337
www.elektrodiszkont.bolt.hu
Nyitva tartás: H–P 8–12, 13–17, Szo: 8–12
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Áldott békés húsvéti ünnepeket
kívánunk mindenkinek!
Buti család
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LEHET EGY*
CSEPPEL
TÖBB?

*AKCIÓNK KERETÉBEN MOST MINDEN AZNAPI BELÉPŐJEGY ÁRÁNAK
50%-t BÜFÉNKBEN ÉTKEZÉS ESETÉN BESZÁMOLJUK!
Pl.: 500 Ft-os jegy váltása esetén 250 Ft kedvezményt kap vásárlásából! Személyenkén egy nap csak 1-szer vehető igénybe kedvezményünk!

 9551 Mesteri, Fürdőtelep 1.  info@mesteritermal.hu  www.mesteritermal.hu  nyitvatartás: 10-19h
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