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Ha Ön a  szabadság után munkát keres, 
a megoldás:

A Bakó Trex Kft. celldömölki varrodájába 
(Építők u. 10.) szeptember 01-től folyamatos 

felvételt hirdet szak- és betanított varrónőknek, 
egyműszakos munkarendbe! Étkezési jegy, 
bejárási támogatás vagy saját buszjárat.

Érd.: napközben 06.00–15.00 között, 
a 421-791-es telefonszámon.

Gépet-Szerszámot 
Fa-Gyulától!

Őszi kupon akció!
Vásároljon most Extol, Extol Prémium, 

Güde, AEG gépet és

 3000 Ft-onként 500-Ft-ot visszakap 
utalvány formájában, melyet a következő 

vásárlásakor bármire felhasználhat. 
Az akció időtartama szept. 15-től okt. 31-ig. 

A részletekről érdeklődjön üzletünkben.
 

Elektromos és benzines sövényvágók, fűkaszák,
 ágvágók, metszőollók, ágazó és kézifűrészek,
körfűrészlapok, szalagfűrészlapok, fúrószárak,

ipari és hobby fúrógépek, csavarbehajtók,
sarokcsiszolók, köszörűgépek, fűrészgépek,

elektromos és benzines láncfűrészek.

FA-GYULA Faáru Bolt
Celldömölk, Sági u.47.
Telefon: 95/423-177
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A CVSE 2013. április 30-ai dátummal 
nyújtott be pályázatot a látvány-csa-
patsport támogatásról szóló jogszabály 
alapján a Magyar Kosárlabdázók Or-
szágos Szövetségéhez (továbbiakban: 
MKOSZ) egy kosárlabdacsarnok és ki-
szolgáló helyiségek létesítése céljából. 
A projekt teljes költségvetése mintegy 
520 millió forint, aminek 70%-a finan-
szírozható a társasági adóról szóló tör-
vény szerinti átengedett adó terhére.  
A projekt 30%-ának értékét az egye-
sület biztosítja ingatlan formájában 
(miután az önkormányzat átruházta 
a tulajdonjogot), mely két részből áll: 
egy szabad építési területből, illetve 
a volt kisegítő iskola épületéből. Az 
MKOSZ 2014. március 06-án hozta meg 
a határozatot a támogathatóságról, 
miután az EMMI és a Gazdasági Mi-
nisztérium jóváhagyta a felterjesztett 
programot.

– A  CVSE  a  képviselő-testület  döntésé-
nek értelmében tulajdonába kapta a te-
rületet illetve a volt kollégium épületét 
– nyilatkozta lapunknak Fehér László pol-
gármester. – Sok munka volt benne, na-
gyon komoly lobbi-tevékenység is folyt 
a MKOSZ-nál, Buttás Pál jóvoltából, aki 
celli  kötődésű,  és  komoly  szerepet  tölt 
be a kosárlabda-sport életében. A hosz-
szú  ideig  tartó  előkészület  indokoltnak 
mondható, hiszen eredetileg egy kisebb 
tornateremre  adtunk  be  pályázatot,  és 
ezt  át  kellett  terveztetnünk.  A  végső 

döntésünk  értelmében  ugyanis  akkora 
csarnokot építünk, amelyben egy 40x20 
m-es  szabványméretű  pálya  elfér,  és 
kézi-  illetve  kosárlabda-mérkőzéseket 
egyaránt  le  lehet majd bonyolítani.  Ezt 
a nagyobb méretű pályát a délelőtti tor-
naórákon, és a délután a tömegsporton 
is jobban ki lehet használni. 
»Amíg a döntésre vártak, voltak más 
elképzelések  is a terület hasznosításá-
val kapcsolatban…
– Továbbra  is  az  a  véleményem, hogy 
az önkormányzat helyes döntést hozott, 
amikor nem adta át ezt a területet más 
célra,  hiszen mi mint  a  képviselő-tes-
tület  tagjai arra  tettünk esküt, hogy a 
város  vagyonát  megőrizzük  és  gyara-
pítjuk.  Ezzel a  lehetőséggel  ismét egy 
több száz millió forintos gyarapodásnak 
nézünk  elébe,  amely  nemcsak  a  CVSE 
szakosztályait, hanem az iskola, iskolák 
tanulóinak a mindennapos testneve-
lését is szolgálja, hiszen mint polgár-

mester  felajánlom  a  Szent  Benedek 
Általános Iskolának is a tornaterem 
használatát, hiszen ott is párhuzamo-
san több évfolyamon fut két osztály, és 
amennyiben szűknek bizonyul számuk-
ra az intézményük nyújtotta lehetőség, 
természetesen igénybe vehetik ők is az 
új sportcsarnokot.
»Mekkora lesz az új épület?
– Az építési munka két részből áll: egy 
kb. 1000 m2-es csarnokból és az ahhoz 
nyaktaggal  kapcsolódó  volt  kisegítő 
iskola  épületéből.  Ebben  a  meglévő 
épületben  kerülnek  elhelyezésre  a  ki-
szolgáló részek: hat öltöző vizesblokkal, 
bírói  öltöző  vizesblokkal,  elsősegély-
nyújtó hely, szertár, akadálymentesített 
közönség vizesblokk és klubhelyiség.
»Mikor kezdődnek a munkálatok?
– Rövidesen  elkészül  a  finanszírozási 
modell a nagyobb épületre, és rövide-
sen  megkezdődhet  a  kivitelező  kivá-
lasztása is. »LA

Augusztus 28-tól térítésmentesen 
lehet internetezni a Szenthárom-
ság tér és a Géfin tér területén.  
A WiFi hozzáférést bárki jelszó nél-
kül, térítésmentesen használhatja 
okostelefonjáról, táblagépéről vagy 
hordozható számítógépéről.

A kávézók, éttermek és szórakozóhe-
lyek  esetében  egyre  jobban  elterjedt 
mára  az  internet-hozzáférés,  nagyobb 
városokban  szinte  valamennyi  ven-
déglátóhelyen  rá  lehet  kapcsolódni 
a világhálóra. A celldömölki fiatalok 
már  évekkel  ezelőtt  felvetették  a  vá-
rosvezetésnek  az  ingyenes  WiFi-zóna 
kiépítését, hiszen egyre több városban 
elérhetőek a köztéri „free-WiFi hálóza-
tok”. Ezt tartotta szem előtt Celldömölk 
Város  Önkormányzata  is,  amikor  úgy 
döntött,  hogy  a  Celldömölki  Kábelte-

levízióval  együttműködve  ingyenes 
vezeték  nélküli  hálózatot  építtet  ki  a 
város legforgalmasabb terein, a Szent-
háromság  és  a  Géfin  Lajos  területén. 
A WiFi-hálózat  kiépítése  1,5 millió  fo-
rintba került, melyből 1 milliót az ön-
kormányzat,  a  fennmaradó  500  ezer 
forintot  pedig  a  helyi  internetszolgál-
tató cég állt. A rendszer fenntartására 
havonta 60-70000 forintot kell áldozni, 
amit a beruházók közösen vállaltak. 
Kétségtelen,  hogy  volt  igény  a  veze-
ték  nélküli  hálózatra,  hiszen  nemcsak 
a celldömölkiek, hanem az ideérkezők 
kényelmét  is  szolgálja. A  vezeték nél-
küli  internetezés  nyújtotta  előnyöket 
élvezhetik  azok,  akiknek  gyors  infor-
mációszerzésre van szükségük. A turis-
ták tájékozódás céljából szörfözhetnek 
az interneten, a helyiek munkába vagy 
iskolába menet könnyen és egyszerűen 

csatlakozhatnak a világhálóra. A főtéren 
működő wifi-hozzáférés „Cellkabel-Fre-
eWifi” névre hallgat, amit naponta egy 
órán keresztül bárki  jelszó nélkül,  térí-
tésmentesen használhat okostelefonjá-
ról, táblagépéről vagy laptopjáról is.
 »B-VZS

Új sportlétesítmény épül a József Attila utcában

Ingyenes Wifi-zóna a város főterein

» K Ö Z É L E T
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Az Alsósági Evangélikus Egyházköz-
ség vezetősége az első világháború 
centenáriumához kapcsolódva ünnepi 
megemlékezést szervezett augusztus 
30-án. A gyülekezetépítő napon dr. 
Kövér Dezső ügyvéd előadását hall-
gathatta meg a közönség, majd átad-
ták a Szakály Dezső emlékdíjakat.

„Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, 
mintha valaki életét adja barátaiért” – ez-
zel a János evangéliumából való idézettel 
vezette be az első világháború kirobbaná-
sának 100. évfordulójára szervezett ünne-
pi megemlékezést Kerekes Csaba alsósági 
evangélikus lelkész. A centenáriumi ren-
dezvényen azok előtt a hősi halottak előtt 
tisztelegtek az egybegyűltek, akik az első 
világháborúban életüket adták a hazáért. 
Dr. Kövér István ügyvéd a történelmet feli-

dézve szólt a magyarok sorsát meghatáro-
zó világháborús eseményekről, mely 600 
ezer magyar halálát követelte. A megem-
lékezésen jelenlévők gyertyagyújtással és 
egyperces néma felállással adóztak annak 
a 42 alsósági hősnek, akik 1914 és 1918 
között a háború harcterein vesztették éle-
tüket.  Az  alsósági  evangélikus  templom 
bejáratánál elhelyezett első világháborús 

emléktábla  előtt  koszorúzással  rótta  le 
kegyeletét Celldömölk Város Önkormány-
zata, az Alsósági-Izsákfai Részönkormány-
zat, a KLIK celldömölki  tankerülete és az 
Alsósági Evangélikus Egyházközség részé-
ről megjelent vezetők. A megemlékezést 
követően a Szakály Dezső emlékdíjak át-
adása következett. A díjat az alsósági is-
kola egykori igazgatójáról nevezték el, és 
idén került második alkalommal kiosztás-
ra. A kitüntetést dr. Csiszár Tiborné, nyu-
galmazott gimnáziumi tanár, a gyülekezet 
pénztárosa és Géczy Zoltánné, nyugalma-
zott egészségügyi asszisztens, az Alsósági 
Evangélikus  Nőegylet  vezetője  vehették 
át.  Az  ünnepség  a  gyülekezeti  házban 
folytatódott, ahol a Szabó Lajos gyűjtemé-
nyéből  összeállított,  első  világháborúval 
kapcsolatos kiállítást tekinthették meg az 
érdeklődők. »B-VZS

Szűz Mária neve napjának tiszteleté-
re szeptember 6-7-én tartották vá-
rosunkban a Kismáriacelli főbúcsút, 
mely számos lelki programmal várta 
a helyi híveket és a zarándokokat.  
A kétnapos búcsúi programban 
szentmisék, gyertyás körmenet, 
koncert, és rózsafüzér szerepeltek.

Az  ország  egyik  legszebb  barokk  bú-
csújáró templomaként számon tartott 
Szűz  Mária-kegytemplom  a  máriacelli 
bazilika mintájára  épült,  és  évről  évre 
több zarándokot vonz városunkba.  
A  híres  celli  kegyhelyre  idén  is  ezrek 
sereglettek össze, több mint 30 telepü-

lésről  érkeztek  hívők  Mária  tiszteleté-
re. Szombaton a diákok szentmiséjével 
vette kezdetét a kétnapos ünnep. Ezen 
a napon dr. Martos Levente Balázs teo-
lógiai tanár tartotta az esti szentmisét.  

A szónok először a Mária-ünnepről szólt, 
majd a névválasztás bibliai kötődéséről, 
a  születés és  lelki újjászületés  jelentő-
ségéről  beszélt.  Az  ünnepi  szentmise 
része volt a gyertyás körmenet, amit a 
harangok zúgása indított el a templom 
körül. Az esti órákban a budapesti  fel-
ső-krisztinavárosi  templom  kórusának 
koncertje  töltötte  be  a  kegytemplo-
mot, majd éjszakai lelki programokon 
vehettek részt a hívek. Az éjjeli és haj-
nali órákban szentségimádásra, éjféli 
szentmisére  és  rózsafüzérre  várták  a 
búcsúsokat. Az előző estéhez hasonlóan 
vasárnap délelőtt  is  zsúfolásig megtelt 
a kegytemplom, ahol Dékány Sixtus, a 
magyar  ciszterci  rend  tartományfőnö-
ke mutatta be a búcsúi nagymisét, ami 
körmenettel ért véget. »B-VZS

Az első világháború áldozataira emlékeztek Alsóságon

Mária-búcsú Celldömölkön

Fehér László polgármester a 2014. au-
gusztus 28-i képviselő-testületi ülésen 
jelentette be a hírt, miszerint a kor-
mány támogatja azt a projektet, ame-
lyet Celldömölk Város Önkormányzata 
még 2012-ben indított be az izsákfai 
városrész szennyvízelvezetésének meg-
oldására.

Kevés lehetősége nyílt a város önkormány-
zatának az elmúlt időszakban arra, hogy az 
izsákfai  szennyvízelvezetést  megoldja.  A 
2007–2013-as fejlesztési ciklusban írtak ki 
olyan pályázatot, amely településrészekre 
vonatkozott, ennek keretén belül lehetett 
pályázni  az  izsákfai  csatorna  kiépítésére 
is.  Egy  sikeres  első  körös  pályázás  után 

adta be 2013-ban a város önkormányzata 
a második körben is pályázatát közel 300 
millió  forint  nagyságrendben,  amelynek 
bírálatára igen hosszú ideig kellett várni. 
A kormány augusztus végén döntött úgy, 
hogy  az  országban  30,  Vas  megyében 
mindössze  négy  (Jánosháza,  Szentgott-
hárd, Vasvár és Celldömölk) pályázatot tá-
mogat. Végleges döntésről még most sem 
beszélhetünk azonban, tekintettel, hogy a 
pályázatok már  a  következő,  2014–20-as 
uniós forrásokból valósulnak meg, a kor-
mány által  támogatott pályázatokat  vég-
legesen Brüsszelben bírálják el. A pályázat 
keretében a lakosság körében elvégzett 
igényfelmérés  igen  magas,  több,  mint 
90%-os  részvételi  szándékot  jelzett. Régi 

vágya valósulhat meg az izsákfaiaknak, ha 
megépülhet a szennyvízelvezetés. »LA

Célegyenesben az izsákfai csatornaépítés ügye

  K Ö Z É L E T «
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34-re bővült azoknak a civil szervezetek-
nek a köre, akik a Cselekvő Összefogással 
Celldömölkért Egyesület polgármester- és 
képviselőjelöltjeit  támogatják  a  2014-
es  önkormányzati  választásokon.  Fehér 
László, az Összefogás polgármesterjelölt-
je  elmondta,  hogy  a  jelenlegi  képvise-
lő-testület pártpolitika-mentesen próbálta 
irányítani  a  várost,  amit  az  egyesületek 
vezetői  a  szeptember  8-án  tartott  saj-
tótájékoztatón értékeltek. Csizmaziáné 
Hubert Mária,  a Magyar  Rákellenes  Liga 
Celldömölki  Alapszervezetének  alapítója-
ként a civil szervezetek működésének és 

megújulásának fontosságát hangsúlyozta, 
melyhez fontos az önkormányzat támoga-
tása, amit  – mint mondta – Fehér László 

mindig patronált. Árbócz Györgyné, a Cell-
dömölki  Vasutas  Szakszervet  Nyugdíjas 
Csoportjának  vezetője  az  évtizedes  kap-
csolatra alapozva, a CSÖCE polgármester-
jelöltjének segítőkészségét hangsúlyozta. 
Elismerően szólt a városvezetés négy éves 
munkájáról  a  Református  Egyházközség 
presbitere, a VSZ Nyugdíjas szervezetének 
tagja, Balogh László, aki a megelégedés 
hangján szólt a református templom ki-
világításáról,  amit  2013-ban  oldott  meg 
az önkormányzat. Támogatandó ötletnek 
tartja  továbbá  a  vasútállomás  területén 
működő  Mozdonypark  felújítását  és  új 
helyszínre  (Kemenes  Vulkánpark  köze-
lébe)  történő  áthelyezését,  melyről  már 
elkezdődtek a tárgyalások. »B-VZS

Programokban bővelkedő nyár volt 
az idei Celldömölkön. A Kemenesaljai 
Művelődési Központ és Könyvtár a ha-
gyományos rendezvények (Dömölki na-
pok, Izsákfai falunap, táborok) mellett 
új programokat is hirdetett a nyárra. 
Ilyen volt a Rockfesztivál és Motoros ta-
lálkozó valamint a Nyitott tér program, 
aminek a Szentháromság tér adott he-
lyet hétvégente. Az intézmény a TDM-
es rendezvények társszervezője is lett, 
ennek keretében a VulkánSági Kultúra 
Fesztivál és a Vulcanus Fesztivál valósult 
meg sikeresen. Pálné Horváth Máriát, a 
KMKK igazgatóját az elkövetkezendő 
időszak eseményeiről kérdeztük:

– Az  őszi  programok  sorából  kiemelkedik 
a  Sághegyi  Szüreti  Napok,  mint  hagyo-
mányőrző  kulturális  rendezvény,  mely  ez 
évben is szeptember utolsó hétvégéjén 
valósul meg.  A  szőlő  és  a  bor  ünnepéhez 
kapcsolódóan  olyan  szórakoztató  kulturális 
műsor-összeállítással  szeretnénk  kedves-
kedni  a  helyieknek  és  az  ide  érkezőknek, 
melyben  minden  korosztály  megtalálja  a 
számítását.  A  programok  között  Csendül  a 
nóta  címmel  szerepel  operett-  és  nótaest 
cigányzenekar  kíséretében,  de  itt  lesz  a 
Hooligans  együttes  és  Rúzsa  Magdi éne-
kes  is. Különlegessége még az ez évi  ren-
dezvénynek, hogy Látványok és tekintetek 
címmel nyílik kiállítás a Móritz Galériában, 
mely a pécsi Janus Pannonius Múzeum gyűj-
teményéből a 19. századi magyar festészet 
remekeit  mutatja  be.  A  szüreti  napokhoz 
kacsolódóan megválasztjuk a fesztivál borát 
és  a  fesztivál  tortáját, melyre  szeptember 
25-ig lehet nevezni. A kínálatból idén sem 
marad ki a szüreti felvonulás, a kirakodóvá-
sár, a szőlő-, must és borkóstolás–  foglalta 
össze  a  város  egyik nagy  rendezvényének 
2014-es programját az intézményvezető. 

»A szüreti műsoron kívül milyen programo-
kat kínálnak még az érdeklődőknek?
– A  szeptemberi  gazdag  programsoro-
zatba  illeszkedik  a  Magyar  Éremgyűjtők 
Egyesülete  Celldömölki  Csoportja  szerve-
zésében megvalósuló Ki mit gyűjt? csere-
nap, melynek szeptember 14-én a KMKK 
ad otthont. 
Kiemelkedő ünnepe a városnak a Trianoni 
emlékkereszt felállításának az évforduló-
jára  való megemlékezés. Az ünnepséget 
idén  szeptember  20-án,  a  kereszt  eme-
lésének  80.  évfordulóján  délután  három 
órakor tartják a Ság hegyen.  

Szeptemberrel  az  intézményben  működő 
művészeti  csoportok,  szakkörök, klubok és 
tanfolyamok  is  visszavárják  a  tagjaikat  – 
mondja Pálné Horváth Mária. Az eddigi 24 
közösség  két  újjal  bővül:  korosztályonként 
külön-külön  csoportban  indulnak  bibliote-
rápiás foglalkozások, valamint a Magtár 
Művészeti  Műhelyben  (Nemeskocs)  kész-
ségfejlesztő  és  művészetterápiás  foglal-
kozásokra  lehet  jelentkezni  gyerekeknek 
és  felnőtteknek  egyaránt.  Október  végén 
ismét indul a színházi évad, mely a gyere-
keknek négy mesebérletes, a felnőtteknek 
négy  színházbérletes  előadást  tartogat.  
A Stand up Comedy műfajának kedvelői idén 
ősszel  is élvezhetik a humor nagyágyúinak 
műsorát a Dumaszínház keretében. »B-VZS

Bővült a civil támogatók köre

Őszi programok a KMKK-ban

Európai Autómentes Nap
2014. szeptember 22.

Celldömölk is csatlakozott  
az Európai Autómentes Naphoz, szeptember 22-én!

Ön is figyel, Te is figyelsz a környezettudatos, közösségbarát közlekedésre,  
a környezetvédelemre?

Tegyünk érte, tudjunk meg többet! Várunk mindenkit!

Autómentessé tesszük, ezért reggel 5 és 19 óra között az autós forgalom elől lezárásra kerül a 
Koptik Odó utca városközponttól a moziig tartó szakasza és a Totózó-Lottózó előtti parkoló, ahol 
aktív részvétellel várjuk programjainkra a közönséget.

A nap folyamán az útszakaszon kerékpárral közlekedők köszöntése.

Ügyességi játékok minden korosztálynak: 10.00 órától az óvodásokat, 13.30 órától az általános 
iskolásokat, 16.00 órától a 14 év felettieket várjuk.

A nap folyamán információs standok játékokkal gyerekeknek és felnőtteknek a Totózó-Lottó-
zó előtti parkolóban. 

9  órától  – „A mi utcánk, a mi jövőnk” mottó  jegyében  szemétgyűjtés  a  városközpontban. 
Kiindulópont a totózó előtti információs pontoktól.

11 órakor – VulkánSági bringabemutató!

15 órakor – „Tiszta levegővel a jövőért” – Bokrok ültetése a városközpontban.

17 órától – Természetbarát felvonulás gyalog, rolleren, bringán – Indulás a Penny előtti par-
kolóból a városközpontig.

A mi városunk, a mi jövőnk!

» K Ö Z É L E T
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Jobboldali képviselőként, társaimmal 
együtt arra törekedtünk, hogy párt-
politikai döntések nélkül, csak a város 
érdekeit szem előtt tartva tegyük le vok-
sainkat az ülések alkalmával – mondta 
el Horváth Melinda, aki Fidesz-KDNP szí-
neiben kompenzációs listáról jutott be 
2010-ben a város önkormányzatának 
képviselő-testületébe.

»Milyennek  találta  az 
elmúlt  négy  év  képvise-
lő-testületi munkáját?
– Képviselői  munkám 
során  a  város  fejlődését, 
az  itt  élő  emberek  élet-
körülményeinek,  a  vá-

ros  intézményeinek  fejlesztését  tartottam 
fontosnak. A 2010-es ciklus szinte a fürdő 
körüli  területek  hasznosításával,  fejleszté-
sével kezdődött beruházási oldalon. Ennek 
megvalósítását a kezdetektől támogattam. 
A  város  fejlődésének  lehetőségét  láttam 
benne, munkahelyteremtést és a város és 
térsége turisztikai potenciáljának növelé-
sét.  Meglepő  volt  számomra,  hogy  a  be-
fektető érkezését,  fejlesztési  elképzeléseit 

a testület döntő többsége első körben nem 
támogatta.  FIDESZ-es  képviselőtársaimmal 
az első pillanattól támogattuk a fejlesztést, 
így  a  Vulkán  fürdő mellett  a  kormány  tá-
mogatásával egy szálloda és egy kemping 
épülhetett,  és  ugyancsak  támogatásból 
bővül  a  fürdő.  Mindig  igyekeztem  a  vá-
roslakók és a város fejlesztése érdekében 
megtenni javaslataimat, meghozni dönté-
seimet. 2010-ben már a választások előtt 
láthattuk,  hogy  milyen  szintű  a  város  el-
adósodottsága és mekkora terheket jelent 
majd  ez  a  2010–14-es  ciklusban.  A  kor-
mány önkormányzatokat érintő két lépcsős 
adósságkonszolidációja nagy megkönnyeb-
bülést hozott a város számára. A ciklus 1–3. 
évében  szinte  nem  is,  alig  történt  út-  és 
járdaépítés, felújítás, míg az adósságkon-
szolidációt  követően  nyílott  lehetőség  a 
Marx  Károly  utca,  a  Fazekas  Mihály  utca, 
az Esze Tamás utca, a Mátyás király utca, a 
Gábor Áron utca és számos járda építésére 
a kormány döntésének köszönhetően. Mint 
említettem,  rendkívül  fontos  számomra  a 
városban működő intézmények fejlesztése 
is. A 2011-es köznevelésről szóló tv. értel-
mében, az általános iskolák fenntartása 

állami  kézbe  került.  Döntést  kellett  hozni 
a  települési  önkormányzatoknak,  hogy  a 
működtetést  is  átadják  állami  kézbe  vagy 
felvállalják. Támogattam, hogy Celldömölk 
Város Önkormányzata vállalja fel a működ-
tetést. Sajnálattal tapasztaltam, hogy a re-
zsi költségeken felül a működtetésre nem 
szán  többet  az  önkormányzat.  Képviselői 
javaslatomra, miszerint mérjük fel a felme-
rülő  jogos  igényeket,  egy  bejárás  történt.  
A városvezetés szerint ne kötelezzük el ma-
gunkat a következő ciklusra, volt a válasz, 
indok… A gyermekek fejlődése, nem lehet 
ciklus-  és  politikafüggő,  nem  gondolnám, 
hogy a következő testület a  jelenlegi sze-
mére hányta volna, ha a felvállalt feladatá-
ból teljesít az önkormányzat. Összefoglalva 
azt  tudom  mondani,  hogy  ellenzéki  kép-
viselőként  nem  volt  egyszerű  a  testületi 
munka, a javaslataim nem mindig találtak 
meghallgatásra, habár ezekkel én is min-
dig a város és a lakosok érdekeit próbáltam 
szolgálni. A következő ciklusban már nem 
indulok,  de  a  tizenkét  éves  képviselői  ta-
pasztalattal mindig szívesen segíteném a 
város munkáját, mint celldömölki civil. A jö-
vőre nézve így annyit tudok csak mondani, 
hogy az új uniós ciklus nagy lehetőségeket 
rejt magában a város számára, melyhez a 
kormány támogatása is szükséges. »NN

42 éve mentőzik, 10 éve a sárvári, 7 éve 
pedig a celldömölki mentőállomás vezető-
je Karádi Mihály, aki a 2. számú választóke-
rületben élőket képviselte a 2010–2014-es 
önkormányzati ciklusban. A Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Celldömölki Csoportjá-
nak vezetőjeként is ismert képviselőt az 
elmúlt négy évről kérdeztük.

»Mit jelent az Ön számára 
képviselőnek lenni?
– Világéletemben  csapat-
munkában dolgoztam, a 
képviselő-testületi  dönté-
seket is mindig team-mun-
kában hoztuk meg, ami 

a  képviselőtársak  támogatása  nélkül  nem 
ment volna. Az élet úgy hozta, hogy a mun-
kahelyemen és az élet más területén is min-
dig szolgáltam valamit. Az egészségügyben 
a  betegeket,  a Máltai  Szeretetszolgálatban 
a  rászorulókat,  a  képviselő-testületben  pe-
dig az itt lakók, a város érdekeit szolgáltam, 
egyéni és pártérdektől függetlenül. 
»Milyen változások történtek az elmúlt négy 
évben a 2. számú körzetben? 
– Ígéretem  volt  a  Kodály  lakótelepi  utak 
rendbetételére, ami fokozatosan megtör-
tént az elmúlt időszakban. Első lépésben az 
egyenrangú útkereszteződések megszünte-

tésével magasabb rendű lett a Kodály Zoltán 
és a Hunyadi utca. A STOP-táblák kihelyezése 
lényegesen csökkentette a közlekedési bal-
esetek számát. A Kodály lakótelepre beme-
nő utak a 70-es évektől szinte érintetlenek 
voltak, ezeknek a felújítását és a lakótöm-
bök  közötti  parkolók  kiépítését  sikerült 
megoldani  a  ciklusban.  Szeptember  30-ig 
sor  kerül  még  az  épületek mögötti  „ívek” 
aszfaltozására  is,  az  egyes  számú  épület-
nél  új,  térkővel  burkolt  járda  és  parkoló 
épül. Ebben a hónapban megoldjuk a Zalka 
Máté utca ideiglenes csapadékvíz-elvezeté-
sét valamint a Balassi és a Tátra utca asz-
faltrétegének javítását. Ezeknek az utaknak 
a  végleges  megoldása  a  következő  ciklus 
feladata lesz. Közel 5 millió forintos beruhá-
zásból újul meg a Kodály úti játszótér, ahova 
uniós  szabványnak  megfelelő,  biztonságos 
játékelemek épülnek a gyerekek részére, de 
kültéri fitneszeszközöket és új padokat is kap 
a park. A felújított játszótér átadása október-
ben várható. Azokat a beruházásokat, ame-
lyek elmaradtak a négy évben, szeretném a 
következő ciklusban befejezni. 
»Hogy  látja, melyek voltak azok a változá-
sok, amelyek a város egészét érintették?
– Azt  nagyon  sajnálom,  hogy  2012-ben 
megszűnt az aktív ellátás a celldömölki kór-
házban, ami a háziorvosokra és a mentőkre 

a  korábbinál  kétszer  nagyobb  terhet  rótt. 
A  Mentőszolgálat  ennek  következtében  a 
mentőkapacitást  munkanapi  négy  órával 
növelte  a  városkörnyéki  lakók  érdekében. 
Mégis  reménykedem,  hogy  egyszer  újra  a 
régi  lesz a Kemenesaljai  Egyesített Kórház, 
és visszakapja az aktív ágyakat. Pozitívum, 
hogy Celldömölkön elindult a fejlődés a tu-
rizmus  irányába.  A  képviselő-testület  mel-
lett a polgármesteri hivatal dolgozói is sokat 
tettek  azért,  hogy  előrébb  jusson  a  város 
(pályázatfigyelés, pályázatírás stb.), munká-
jukért külön köszönet jár. »B-VZS

„Mindig a város érdekeit tartottam szem előtt”

„Mentősként és képviselőként is az embereket szolgálom”

Időskorúak köszöntése

A hagyományokhoz hűen idén is zenés mű-
sorra  várja  az  idősek  napja  alkalmából  a 
Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egye-
sület a város időskorú közönségét. A 2014. 
október 4-én (szombaton) 18 órakor a Ke-
menesaljai Művelődési Központ és Könyvtár 
színháztermében kezdődő programon előbb 
Solymos Tóni énekes szórakoztatja a közön-
séget, majd az olasz duó, Domenico Meni-
ni és Denis Biancucci  énekelnek  népszerű 
operaslágereket és dalokat. Az est folyamán 
tombolasorsolás is színesíti a programot.  
A rendezvény házigazdája, Fehér László pol-
gármester és képviselőtársai szeretettel vár-
ják az időseket és a kevésbé időseket.
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CSELEKVŐ ÖSSZEFOGÁSSAL CELLDÖMÖLKÉRT EGYESÜLET FOLYTASSUK EGYÜTT, CELDÖMÖLK!

Tisztelt Celldömölkiek!
Nap mint nap tapasztaljuk, hogy Önök elismerik az elmúlt évek eredményes 
városvezetői munkáját, folyamatosan kinyilvánítják számunkra, hogy jó úton járunk. 
Büszkék vagyunk azokra az eredményekre, amelyeket Önökkel közösen értünk el.

A lépésről lépésre megvalósult elképzelések városunk fejlődését 
szolgálják. Megterveztük és megvalósítottuk az egymásra épülő 

fejlesztéseket. Ezt fogjuk folytatni a következő években is, 
kihasználva az Európai Unió által nyújtott támogatásokat, a 
megszerzett tapasztalatokra építve ugyanolyan lendülettel és 
szakértelemmel, mint eddig tettük.
Széles körű civil összefogás támogat bennünket, hiszen a 
négy évvel ezelőtti 16 civil egyesület mellett újabbak, immár 
34 szervezet ajánl bennünket, hogy folytassuk önkormányzati 
munkánkat. Hisszük, hogy továbbra is békésen, politikai 
érdekektől függetlenül dolgozhatunk Celldömölkért.
Kérjük, szavazataikkal támogassanak bennünket az október 
12-i önkormányzati választásokon, hogy csapatunkkal 
folytathassuk munkánkat.

Fehér László polgármesterjelölt
CSAK A VÁROS!

EREDMÉNYEINK BESZÉLNEK – VELÜNK A VÁROS
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Tisztelt Celldömölkiek!
Nap mint nap tapasztaljuk, hogy Önök elismerik az elmúlt évek eredményes 
városvezetői munkáját, folyamatosan kinyilvánítják számunkra, hogy jó úton járunk. 
Büszkék vagyunk azokra az eredményekre, amelyeket Önökkel közösen értünk el.

A lépésről lépésre megvalósult elképzelések városunk fejlődését 
szolgálják. Megterveztük és megvalósítottuk az egymásra épülő 

fejlesztéseket. Ezt fogjuk folytatni a következő években is, 
kihasználva az Európai Unió által nyújtott támogatásokat, a 
megszerzett tapasztalatokra építve ugyanolyan lendülettel és 
szakértelemmel, mint eddig tettük.
Széles körű civil összefogás támogat bennünket, hiszen a 
négy évvel ezelőtti 16 civil egyesület mellett újabbak, immár 
34 szervezet ajánl bennünket, hogy folytassuk önkormányzati 
munkánkat. Hisszük, hogy továbbra is békésen, politikai 
érdekektől függetlenül dolgozhatunk Celldömölkért.
Kérjük, szavazataikkal támogassanak bennünket az október 
12-i önkormányzati választásokon, hogy csapatunkkal 
folytathassuk munkánkat.

Benkőné Remport Lilla
képviselőjelölt
1. sz. vk.

Karádi Mihály
képviselőjelölt
2. sz. vk.

Fehér László
képviselőjelölt
3. sz. vk.

Nagyné Ferencz Myrtill
képviselőjelölt
4. sz. vk.

Budai Bernadett
képviselőjelölt
5. sz. vk.

Söptei Józsefné
képviselőjelölt
6. sz. vk.

Erdélyi Antal
képviselőjelölt
7. sz. vk.

Dr. Kovács Zoltán
képviselőjelölt
8. sz. vk.

EREDMÉNYEINK BESZÉLNEK – VELÜNK A VÁROS
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Augusztus 29-én kampánynyitó rendez-
vényt tartottak a Cselekvő Összefogás-
sal Celldömölkért Egyesület jelöltjei. Az 
egyesület polgármesterjelöltjeként kö-
szöntő beszédet mondott Fehér László, 
majd a választókerületek egyéni képvi-
selőjelöltjei is bemutatkoztak.

„Nyerő csapaton ne változtass!” – hangzik 
a  Cselekvő  Összefogással  Celldömölkért 
Egyesület választási kampányának egyik 

jelmondata,  amely  az  augusztus  29-i 
kampánynyitó  rendezvény  fő  szlogenje 
is volt. A KMKK előtti  téren  tartott  talál-
kozón  bemutatkoztak  az  egyesület  ön-
kormányzati képviselőjelöltjei valamint a 
polgármesterjelölt.  „2006-ban  a  válasz-
tók megtapasztalták, milyen az, mikor a 
városvezető mögött nincs többség a kép-
viselő-testületben. 2010-ben már mind a 
nyolc kerületet sikerült a Cselekvő Össze-
fogással Celldömölkért Egyesület képvise-
lőinek megnyernie, így tudtuk irányítani a 
várost. Voltak, akik azon aggódtak, hogy 
a  kormánypárttal  nem  megegyező  civil 
szervezet  nem  tud  majd  sikeresen  mű-
ködni, de az elmúlt négy év munkája erre 
határozottan rácáfolt” – mondta el Fehér 
László, az egyesület polgármesterjelöltje, 
majd kampánynyitó beszédében kiemel-
te az elmúlt ciklus legfontosabb fejlesz-
téseit. Kitért többek között a Vörösmarty 
úti óvoda teljes felújítására, a Vulkánpark 
átadására,  a  Jufa  osztrák  befektetőcso-
portjával  közösen  elnyert  pályázatokból 
megvalósuló szálloda- és kempingépítés-
re, valamint fürdőfejlesztésekre, a három 
műfüves  pálya  megépítésére,  valamint 

arra,  hogy  az  elmúlt  időszakban  Celldö-
mölk  a  Mária  zarándokút  egyik  kiemelt 
állomása is lett. Fehér László ezt követő-
en a következő ciklus terveiről is beszélt, 
megemlítette  a  gimnázium  épületének 
teljes felújítását, a piac rendbetételét, a 
Téglagyári  tó mellett  egy  rendezvénytér 
kialakítását,  a  Vulkánpark  mellett  egy 
szórakoztató centrum létrehozását, va-
lamint további gazdasági fejlesztéseket 
és munkahelyteremtésre  irányuló  törek-
véseket. A rendezvény fő programjaként 
nyilvánosan is bemutatkoztak az egyesü-
let  képviselőjelöltjei,  akik  mindannyian 
jelenleg  is  a  képviselő-testület  tagjai: 
Benkőné Remport Lilla, Karádi Mihály, Fe-
hér László, Nagyné Ferencz Myrtill, Budai 
Bernadett,  Söptei  Józsefné,  Erdélyi Antal 
és dr.  Kovács  Zoltán.  A  jelöltek  egyen-
ként bemutatkoztak, röviden összefog-
lalták  a  négyéves  ciklus  legfontosabb 
eseményeit  valamint  a  következő  ciklus 
programterveit,  és  a  közös  folytatásra 
biztatták a szavazókat. A kampánybeszé-
dek mellett kulturális programok is várták 
az  esemény  résztvevőit.  A  rendezvény 
keretében fellépett a Soltis Lajos Színház 
társulata, Geiger Nikolett énekes, a Four-
tissimo jazzquartett és végül szórakoztató 
koncertet adott az Irigy Hónaljmirigy. »NN

„Nyerő csapaton ne változtass!”

  K Ö Z É L E T «

uk_14_09_12.indd   12 2014.09.09.   21:15:24



Új Kemenesalja »   2014. 09. 12.

13

       CELLDÖMÖLK VÁROS
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Celldömölk – Vasvár 3-0 (1-0)
Celldömölk, 250 néző, Vas megyei labdarú-
gó-bajnokság 3.forduló. 2014. augusztus 30.
Vezette: Szabó II. Zoltán (Márton Péter, Kár-
tyás Katalin).
Celldömölk: Heiner – Vajda (Lendvai 82. p.), 
Bodor,  Varga,  Györkös  –  Manganelli,  Szuh 
-  Enyingi  Marcell  (Baranyai  60.  p.),  Boda 
(Pungor 55. p.), Piri (Németh 55. p.), Virág 
(Szakál 73. p.). Edző: Koman Vladimir.
Vasvár: Smolczer – Danka, Kaposi (Varga 46. 
p.), Hajas, Robán – Rumi, Schermann, Réfi, 
Horváth – Bertók, Pasics (Bősze 62. p.). Edző: 
Konrád Péter. 
Góllövők:  Virág  Martin  (23.  p.)  és  Pungor 
Norbert 2 (65. és 70. p.).
Előmérkőzés: CVSE U21 – Vasvár U21 6-4 (1-
3). G.: Hajas Máté 2,  Szép Dániel, Horváth 
Márk, Balázsi Krisztián és Lőrincz Gábor. Há-
romgólos hátrányból állt fel a celli csapat, és 
nagy  szívvel  játszva  fordította meg a mér-
kőzést.

Celldömölk – Jánosháza 4-1 (1-0)
Celldömölk,  400  néző  Vas megyei  labdarú-
gó-bajnokság 4. forduló 2014. szeptember 6.
Vezette: Vass  István  (Sándor  Zoltán,  Papp 
János).
Celldömölk:  Heiner  –  Vajda,  Bodor,  Varga, 
Györkös – Manganelli, Szuh (Lendvai 69. p.) 
–  Enyingi Marcell  (Baranyai 46. p.), Pungor 
(Piri  63.  p.),  Boda  (Németh  63.  p.),  Virág 
(Horváth 46. p.). Edző: Koman Vladimir.
Jánosháza: Tóth A. – Mészáros, Tóth L., Me-
gyesi, Szabó – Horváth (Balhási Sz. 71. p.), 
Orosz, Pintér (Simon 71. p.), Süle (Ruzsa 59. 
p.), Balhási Á. (Vánkos 59. p.) – Vágusz (Smi-
déliusz 81.p.). Edző: Kelemen Kornél.
Góllövők: Boda  Péter  2  (21.  p.  és  55.  p.), 
Györkös Gábor (60. p.) és Baranyai Zsolt (87. 
p.), illetve Mészáros Dávid (89. p.). 
Előmérkőzés:  CVSE  U21  –  Jánosháza  U21 
10-1  (5-0). G.:  Hajas  Máté  2,  Szép  Dániel 
3, Lőrincz Gábor 3, Balázsi Krisztián és Büki 
Martin.  Sima  győzelem  a  középmezőnybe 
tartozó vendégek ellen. 

Előző  számunkban  a  nagyszerű  szezonkez-
désről  írhattunk  a  főcímben,  ez  a  cikk  a 
nagyszerű  folytatásról  szólhat.  Két,  bárkire 
veszélyes  csapatot  fogadott  az  együttes  a 

harmadik  és  negyedik  fordulóban,  a  Ko-
lozsvár  utcában  és  két  nagyon magabiztos 
győzelemmel  küldtük  őket  haza.  Amellett, 
hogy két szép győzelmet arattunk, továbbra 
is őrizzük  immáron 31 mérkőzésen keresz-
tül  tartó  hazai  veretlenségi  sorozatunkat  a 
bajnoki mérkőzéseket tekintve. 2012. szep-
tember 8-án kapott ki utoljára a csapat hazai 
pályán a később bajnoki címig  jutó Kőszeg 
együttesétől.  Azóta  a  31  mérkőzésen  25 
győzelem mellett 6 döntetlen született: lőt-
tünk 92 gólt és mindössze 20 gólt kaptunk. 
Nem mindennapi sorozat, nem mindennapi 
kiszolgálása  a  hazai  publikumnak.  De  néz-
zük  a  legutóbbi meccsek  részleteit.  A  vas-
váriak  tartalékosan érkeztek a mérkőzésre, 
eltiltások, sérülések tizedelték a csapatukat, 
de ez  semmit  nem von  le  a  győzelem ér-
tékéből, mert fegyelmezetten, szervezetten 
játszottak még  így  is.  A  kapujuk  elé  betö-
mörülő vendégek ellen Koman Vladimir egy 
sokat mozgó, gyors támadósort küldött fel, 
meg is lett az eredménye elég gyorsan. Az 
ellenfél  16-osán  belül  Piri  Balázs  szerzett 
labdát, középre  tette, ahol Virág Martin  jó-
kor érkezett és kapásból a  jobb alsó sarok-
ba vágta az első gólt. A Vasvár továbbra  is 
maradt a biztonsági felállás mellett, egyedül 
Pasics Richárd megfutásai okoztak izgalmat. 
Aztán a meccs a második félidő közepén dőlt 
el, amikor Virág a gól mellett egy gólpasz-
szt  is  jegyzett,  beívelését  Pungor  Norbert 
csúsztatta a hálóba, majd ugyanő öt perccel 
később Vajda László beadásával is ugyanígy 
járt el. A jánosháziak más stílusban, nyíltab-
ban játszottak, mint a vasváriak, így egy él-
vezetes, lüktető játék alakult ki. Szép lassan 
azért felőröltük őket is, az első félidő köze-
pén már a harmadik sarokrúgást végezhet-
tük el. Enyingi Marcell csavarta be a labdát 
és Boda Péter mindenkit megelőzve csúsz-
tatta az ötösről a hosszú sarokba. A második 
gólt is ő jegyzi: már a második félidőben jár-
tunk, Horváth Dominik labdáját sodorta be 
közvetlen közelről a gólvonal mögé. Györkös 
Gábor, ha szabadrúgást végezhet el, az ese-
tek nagy százalékában gól, vagy gólveszély 
alakul ki,  idén eddig nem sikerültek  túl  jól 
a lövései, beadásai, most semmi kritika 
nem  érheti,  jó  17-ről  védhetetlenül  vágó-
dott szabadrúgása a kapu jobb sarkába. Az 

elmúlt szezonban és idén is a csapat egyik 
erőssége a hosszú kispad,  rendszeresen  jól 
szálltak és szállnak be a cserék a játékba. A 
negyedik gólt is két, most csereként pályára 
lépő hozott össze: Piri Balázs közeli lövését a 
vendégkapus csak középre tudta tenyerelni, 
ott viszont Baranyai Zsolt érkezett és nem hi-
bázott. A végeredményt az excelli Mészáros 
Dávid kozmetikázta meg, szó szerint keresz-
tülverekedte magát  vagy  három  védőn  és 
végül szépen a kapu sarkába gurított.
A  következő  időszak  nem  lesz  egyszerű,  a 
cikk megjelenésekor már túl leszünk a Ma-
gyar  Kupa  országos  főtábláján  az  NB  II-es 
Ajka ellen vívott meccsen, majd következik 
Répcelakon a bajnoki fellépés, amire vélhe-
tően  a  tavalyi  nagy  verés  miatt  kétszeres 
elánnal készülnek a vendéglátók. Eddig hoz-
tuk szépen a kötelezőket, most jöhetnek és 
kellenek a bravúrok! »DOTTO

Nagyszerű kezdés nagyszerű folytatása

Asztalitenisz

Szuper Liga mérkőzés
CVSE-Swietelsky Wewalka – NTK Kema 
Puconci 7:0
A  minden  kezdet  nehéz,  közkeletű  köz-
hely messze  nem  igaz  erre  a mérkőzésre. 
Két új játékos a CVSE-ben, új műanyag lab-
dák, semmi nem számított. A hazai csapat 
megerőltetés  nélkül,  egy  párosbeli  szettet 
elveszítve  verte  meg  könnyedén  szlovén 
ellenfelét.

Extra Liga mérkőzés
CVSE-Swietelsky Wewalka – Komló 6:2
A  Komló,  ahogy  azt  Lindner  Ádám  előre 
megígérte  megnehezítette  csapatunk  dol-
gát. Az elején vezettek is 2:1-re, de a vége 
látszólag sima 6:2  lett a mi  javunkra. Csak 
látszólag  volt  izgalommentes  a  mérkőzés, 
mivel 5 párharc végződött 3:2-re.

» S P O R T
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��M-ART kiállítás
erdélyi zsolt max és farkas lucián munkáiból

a celldömölki „romtemplomban” 
(koptik út és a radnóti út sarkán)

2014. szeptember 27-én 20.30 órakor
közreműködik: GREGORICH ZSÓFIA (gordonka)

és a HEAVYBAG drum and bass formáció (kifulladásig)

TISZTELETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT

eső esetén a program a SÁGHEGY FOGADÓBAN 
kerül megrendezésre
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Betöltendő pozíció: 
RAKTÁROS TARGONCAVEZETŐ/CELLDÖMÖLK
Elvárások:
- Középfokú végzettség
- Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
- Stressztűrés, flexibilitás, gyors munkavégzés
- 3 műszakos munkarend vállalása
- OKJ-s targoncavezetői bizonyítvány, érvényes jogosítvány (RAKTÁROS 

TARGONCAVEZETŐ)

Feladatok:
- Alkatrészek komissziózása, adminisztrációk elvégzése
- Raktári kézi anyagmozgatás- Raktári gépi-és kézi anyagmozgatás, admi-

nisztrációk elvégzése (RAKTÁROS TARGONCAVEZETŐ)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Betöltendő pozíció: 
OPERÁTOR/CELLDÖMÖLK
Elvárások: 
- 8 általános végzettség
- 3 műszakos munkarend vállalása
- Jó kézügyesség
- Megbízhatóság

Előnyök: 
- Celldömölk és/vagy környéki lakhely
- Elektronikai termékek gyártása területén szerzett tapasztalat
- Középfokú végzettség

Betöltendő pozíció: 
GÉPBEÁLLÍTÓ MUNKATÁRS/CELLDÖMÖLK
Elvárások: 
- Középfokú műszaki végzettség
- MS Office és SAP ismeret
- Pontosság, precizitás

Feladatok: 
- A termelés közvetlen műszaki támogatása, mérések és elemzések elvég-

zése a gyártási folyamattal kapcsolatos minőségi jellemzők biztosítása 
érdekében

- A termelő berendezések folyamatos működésének biztosítása és megelőző 
karbantartása

- Gépek általános állapotának folyamatos ellenőrzése
- Berendezések paramétereinek mérése (típusváltás engedélyezése), gép-

és folyamatképesség mérésének elvégzése

Előnyök: 
- Német nyelvismeret
- Minőségbiztosítási szabványok és módszerek ismerete
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Amit nyújtunk:
- Hosszú távú munkalehetőség
- Korszerű munkahely
- Korrekt bér és juttatási rendszer
- Szakmai fejlődés

Cím: Cellcomp Kft. 9500 Celldömölk Építők útja 8.
Jelentkezés: Személyesen, a Cellcomp Kft. portáján felvehető 
jelentkezési lap kitöltésével, illetve elektronikus úton: 
a Cellcomp honlapjáról (www.cellcomp.hu), letölthető jelentkezési 
lap kitöltésével, küldésével, vagy önéletrajz küldésével, 
a következő e-mail címre: info@cellcomp.hu

Az oltás minden 3 hónapos életkort meghaladott, egész-
séges kutya számára évente kötelező! Az oltásnál szükség 
van a kutya oltási könyvére, feltétlen kérjük elhozni! 
Beteg kutya nem oltható, ez esetben az oltást későbbre 
kell halasztani...
Változás a kutyaoltás eddigi rendjében: Celldömölk vá-
rosrészben és Izsákfa városrészben szervezett (összeveze-
tett) oltás  többé NEM LESZ, az oltás,  féregtelenítés és a 
jelölés (chipelés) történhet az állat tartási helyén vagy az 
állatorvosi  rendelőkben!  Csak  egyedileg megjelölt  (mik-
rochipelt) kutya oltható!  
Alsóságon ez évben is tartunk szervezett oltást: a Bánya-
telepen (a Nyári Kocsma udvari bejáratánál, a Hegyi ut-
ca-Bem József utca sarkán): szeptember 23-án, kedden 
08.00 - 10.00 óráig és 15.00 - 17.00 óráig. Pótoltás: szept. 
26-án, pénteken  08.00  -  10.00  óráig  és  15.00  -  17.00 
óráig. Az oltást végző állatorvos: dr Horváth András (tel.: 
70/319-1885).
A meghirdetett oltás alkalmával máshonnan (Celldömölk, Al-
sóság keleti fele, Izsákfa, stb.) odahozott kutyákat is beoltok!
A szertár lebontása miatt a volt tűzoltószertári oltás 
helyszíne és időpontja később kerül megállapításra, mely-
ről tájékoztatást nyújtunk! Az ott oltást végző állatorvos: 
dr Baráth Tamás (tel.: 30/927-1266).
Az oltási díj (féreghajtóval együtt) 3500 Ft, chipelés díja 
3500 Ft, oltási könyv kiállítása (vagy pótlása) 500 Ft.

A kedvezmények (kisnyugdíjas, nagycsaládos) dr. Horváth 
Andrásnál változatlanul érvényesek!

Állatorvosi rendelők Celldömölkön:

dr. Horváth András:
TAPMANCS ÁLLATBARÁT RENDELŐ 
Celldömölk, Bercsényi utca 11.
tel.: 70/319-1885 (állandó telefonügyelet!),  
és 95/422-234.

dr. Sterba Károly:
Állatorvosi Rendelő 
Celldömölk, Széchenyi utca 26.
tel.: 95/421-644.

Kutyák veszettség elleni kötelező  
oltása Celldömölkön
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Celldömölk központjában a katolikus templom mellett

Alkalmanként élőzenével várjuk kedves vendégeinket.

Nyitva tartás:

keddtől – csütörtökig  9 órától – 21 óráig
pénteken és szombaton 9 órától – 23 óráig
vasárnap  9 órától – 21 óráig

Elérhetőségeink:
Cím: 9500 Celldömölk Hollóssy tér 2.

Tel.: 06 95 777-497

Városunk legöregebb polgári háza most felújítva, 
régi szépségében várja vendégeit!

Ősztől figyelje programjainkat! Érdeklődni a kávéházban.

Vállaljuk rendezvények, 
gyermekzsúrok szervezését!

Tel.: 06/70/410-9337
www.elektrodiszkont.bolt.hu

Nyitva tartás: H–P 8–12, 13–17, Szo: 8–12

TV-k, HIFI-k, hűtők, mikrók, porszívók, 
villanytűzhelyek, mosógépek, olcsó konyhai 

kisgépek óriási választékban!

TV AKCIÓ! 
Mosógép, hűtő, mosogatógép CSEREAKCIÓ!

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!

ELEKTRO DISZKONT
Celldömölk. Sági u. 41 a TESCO mellett.
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