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Fa-Gyula Barkács
Faáru Bolt
Celldömölk Sági u. 47., Tel.: 95/423-177

GÁZPALACK ÁRZUHANÁS!

3950 Ft/ csere
(11,5 kg-os, 343,5 Ft/kg)

LAMINÁLT PADLÓT
FA-GYULÁTÓL!
Új divatos színek érkeztek!
Válogasson több 100 m2-es
készletünkből!
Minden laminált padlóhoz
ajándék
szegőlécet és alátétfóliát adunk!

uk_15_10_09.indd 2

Celldömölkön
az Átrium Társasházban
(Vasvári Pál utcában)
36 nm-es üzlethelyiség
kiadó vagy eladó.
Érd.:
06 20/912-0796

2015.10.06. 20:18:00

Új Kemenesalja » 2015. 10. 09.
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Átadták a felújított vasútállomást
2015. szeptember 24-én tartották
„Közösségi közlekedés fejlesztése a
Celldömölki kistérségben” című projekt zárórendezvényét. A négy nagy
projektelemet tartalmazó, összesen
200 millió forintos pályázat európai
uniós pályázati támogatásból, Celldömölk Város Önkormányzata gesztorságával, a Magyar Államvasutak Zrt.,
a Vasi Volán Zrt., öt települési önkormányzat és három támogató szervezet közreműködésével valósult meg.
A rendezvényen jelen volt Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője,
Majthényi László, Vas Megye Közgyűlésének elnöke, Gecse József, a Celldömölki Járási Hivatal vezetője, Fehér László,
Celldömölk város polgármestere, Andó
János, a MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság hálózatfejlesztési
vezetője. Beszédében Fehér László polgármester hangsúlyozta: – Az önkormányzatnak két modulja volt: az egyik a
Kossuth utca Budai Nagy Antal utcától a
vasútállomásig tartó szakasza, valamint
a Dózsa–Rákóczi utcák torkolatában lévő
szabályozatlan parkoló szabályozottá
tétele. A parkoló gyakorlatilag parkoló maradt, csak a hatékonyabb helykihasználásra törekedve másfélszeresére
növeltük a terület parkolókapacitását.
Ez – mint látható is – részben új aszfalt-,
illetve a gépkocsi-állások helyén térkő
burkolatot kapott, valamint kialakítottunk egy kis zöldterületet. A Kossuth utca
mindkét oldala az említett szakaszon felújításra került, a páros oldalon megszűnt
a parkolás, az úttesttől elválasztva színében eltérő térkőburkolattal alakítottuk ki
az épületek felől a gyalogos-járdasávot,
és az úttest felőli részen a kerékpárutat.
A kerékpáros-, illetve gyalogosforgalmat
egy zöld sáv fákkal, rózsabokrokkal választja el az úttesttől. A páratlan oldalon
szabvány méretű parkolókat alakítottunk
ki, amelyeket egy szintén fákkal, rózsabokrokkal beültetett zöld sáv választ el
a kerékpárúttól és járdától. Mindkét oldalon kialakult tehát egy kerékpársáv

közvetlenül a járda mellett, a járdától
más színű térkő burkolattal megkülönböztetve. A polgármester kiemelte: a
projektre kétszer nyújtottak be pályázatot: az első alkalommal 300 millió forintra pályáztak, de csak a második nyert,
amelyben 200 millió forintot célozhattak
meg. Így a Wesselényi utcai parkolókialakítás elmaradt – ezt a MÁV segítségével és önerőből igyekeznek pótolni.
Majthényi László, a megyei közgyűlés
elnöke hangsúlyozta: a belső felújításon
túl fontosnak tartja a most még inkább
láthatóvá vált homlokzat felújítását is,
de a Celldömölk-Győr vasútvonalon még
el nem végzett pályakorszerűsítési munkák sem várathatnak sokáig magukra.

tések folytatódnak a 2014–2020-as fejlesztési ciklusban is. A MÁV és a MÁV
Start jelmondata: „Válassz, válts, variálj!” A Celldömölkön megvalósult projekt
egy valódi intermodális feltételrendszert
eredményezett utastájékoztató táblákkal, interaktív utastájékoztató oszloppal.
Mind a MÁV, mind a VOLÁN jegypénztárai egy közös térből közelíthető meg. A
mozgáskorlátozott utasok jegypénztárhoz való jutását fűtött rámpa segíti. A
fentieken felül új mosdókat, új üzlethelyiségeket alakítottak ki. A távolabbról,
kerékpárral érkező utasok biztonságban
hagyhatják kerékpárjukat az újan kialakított fedett kerékpártárolókban.
„Celldömölk kapuja ragyog!” – kezdte köszöntőjét Ágh Péter országgyűlési
képviselő, majd elmondta: egész Vas
megyében komoly fejlesztések folynak,

Kiemelte, milyen nagy jelentősége van
a közösségi közlekedésnek, hiszen a
hatékonyság növelésén és az esztétikai
változásokon túl komoly környezetvédelmi célok is megvalósulhatnak. Andó
János, a MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság hálózatfejlesztési
vezetője az összefogás erejét emelte ki:
szemmel láthatóvá vált, hogy a három
partner milyen szép eredményt tud elérni a szakmai működés és a vasútbarát
vonatok fejlesztésének terén. A fejlesz-

hiszen csak közösségi közlekedésre 600
millió forint pályázati pénzt osztottak
szét, melyből Celldömölkön kívül Sárvár
és Bük részesült még. A képviselő beszámolt továbbá a városban zajló többi
fejlesztésről is. A beszédeket követően
Söptei Józsefné alpolgármester-asszony
köszönetét fejezte ki a pályázati partnereknek, továbbá azoknak, akik az igényeket a lehetőségekhez igazították. Az
esemény végén a vendégek megtekintették a felújított vasútállomást.
»LA

Energetikai felújítás a gimnáziumban
Mint arról korábban már hírt adtunk, a
Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium
energetikai felújításának során szigetelik
az épület homlokzatát és a födémeket,
kicserélik a homlokzati ajtókat, ablakokat.
A 140 millió forintos támogatás következtében az energiaköltségek jelentős csök-

kentése várható. Képünkön Varró Ákos
István, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
főosztályvezetője és Fehér László, Celldömölk város polgármestere kézjegyükkel
látják el a gimnázium épületének energetikai megújítását célzó szerződést.
»LOSONCZ ANDREA
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Cél: a helyi munkaerő visszaállítása a munka világába
2015. március elején indult a Start
mintaprogram, melyre a Városgondnokság pályázott. A pályázat keretén
belül öt programelemet vállaltak fel,
amelyet nagyrészt közmunkásokkal
sikerült megvalósítani. Az öt programelem a következő: a közút, a mezőgazdasági, a belvizes, az illegális
hulladéklerakók felszámolása és a
helyi sajátosságokra épülő elem.

Fehér László polgármester a következőképpen értékelte a programot: – Örülök
annak, hogy ez a program több területen
is hasznos munkát tud nyújtani a helyi
munkanélküli lakosságnak. A program
része volt többek között a város különböző területein a járdaszakaszok megújítása, ennek köszönhetően tudtuk
felújítani pl. a Sági utcán a Tesco bejáratától a Temesvár utca sarkáig terjedő
járdaszakaszt; a parlagon fekvő területek
újrahasznosítása pedig az intézményi kiadásokat csökkenti. A következő évben
is szeretnénk benyújtani a pályázatot,
mert a továbbiakban is mintegy 50 főnek tudnánk ezáltal munkát biztosítani.
– 2015. év elején a Belügyminisztérium
döntött arról, hogy az önkormányzatok
ún. kistérségi start mintaprogramot indíthatnak. A programban olyan önkormányzatok vehettek részt többek között,
amelyek 2015. január 1-jétől kedvezményezett járási besorolást kaptak. Mivel
a celldömölki járás ide tartozik, ezért
váltunk jogosulttá a mintaprogram pályázására. A lehetséges hét elemből a
város önkormányzata öt programelemre pályázott, ezek a következők: mezőgazdasági közfoglalkoztatási program,
közutak és járdák rendbe tétele, a helyi

sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás,
belvíz-elvezetési program, illetve az illegális hulladéklerakó helyek felszámolása. A pályázat összköltségvetése: 63
millió 913 ezer forint, ebből önerőként
20 millió forintot biztosított az önkormányzat. Az elnyerhető összeg 43 millió
913 ezer forint volt. Mivel a Városgondnokságnál hagyománya van a közfoglalkoztatásnak, ezért ezt az intézményt
jelöltük meg, mint pályázót – nyilatkozott Szücs Andrea aljegyző.

– Az öt programelemből egy ért véget,
a közutas program, melyben javarészt
40x40 cm-es járdalapok átrakása szerepelt – számol be az elvégzett munkákról Bakó István, a Városgondnokság
igazgatója. – Egy nagy része volt ennek
a projektnek a Sági utca–Temesvár utca
Tescotól terjedő járdaszakaszának a teljes cseréje mintegy 230 méteres szakaszon. Ezen kívül voltak meghatározó,
nem szilárd burkolatú utcák, ahol a gödröket mart aszfalttal töltöttük fel. Amint
ez véget ért, indult a helyi sajátosságokra épülő programelem, amely Celldömölkön négy helyszínen valósult meg,
többségük parkolóépítés: a Szomraky
utca sarkánál, a Városházával szemben

Felavatták az Izsákfai Parkerdőt
„Mit jelent elsősorban az erdő? / Testet-lelket újjáélesztő erdőzúgást! / Fát
jelent és vadvirágot, gombát és szamócát, / iszalagot és tüskét, kígyót és
békát, tücsköt és / bogarat, hajnalt és
napszálltát, esőt és havat, / deret és harmatot, napsütést és égzörgést, / hársfavirág szagát és harkálycsőr berregését...
/ És szabadságot jelent és – magányt!”
(Részlet Széchenyi Zsigmond: Ünnepnapok című könyvéből)
2015. október 2-án ünnepélyes keretek között átadták a felújított Izsákfai
Parkerdőt. Bakó Csaba, a Szombathelyi
Erdészeti Zrt. erdőgazdálkodási igazga-

tója elmondta, hogy a közelmúltban
600 millió forintot költhettek pályázati
forrásokból a megyében található kirándulóhelyek, parkok megújítására. Ennek

egy zúzalékköves parkolót kellett átalakítani térköves parkolóvá, a Népjóléti
Szolgálat bejáratánál kellett kialakítani
parkolót, továbbá a Belovári utcában készült egy parkoló, az utolsó elem pedig
az alsósági evangélikus templom előtti
park felújítása, melynek átépítése még
folyamatban van. A harmadik program
a mezőgazdasági, mely november végéig tart. A Pityervárban illetve a Ság
hegy Sándor majori oldalán voltak használaton kívüli önkormányzati területek,
burgonyatermesztéssel foglalkoztunk,
valamint káposztát, fokhagymát, vöröshagymát, céklát, fehérrépát, sárgarépát
termesztettünk, ebből a céklát, a vöröshagymát, fokhagymát már teljes menynyiségben átadtuk az önkormányzat
konyháinak. Folyamatosan dolgozunk az
utolsó programban, mely a külső csapadékelvezető árkok tisztítását foglalja magában. Ez a program február végéig tart.
A Start Minta programnak egyik eleme
még az illegális hulladéklerakók felszámolása is – ennél a munkánál gyakran
nem elég a kézi erő, gyakran szembesülünk azzal, hogy amit felszedünk hét
közben, hétvégére visszahordják.
Gasztonyiné Fódi Zitát arról kérdeztük,
elégedettek-e a termények minőségével.
– Nagyon örültem ennek a kezdeményezésnek, mert tudom, hogy a városban ez
több embernek ad munkát. A cékla felhasználásával akadt egy kis gond, mert
a nagy, 1000 fős főzőkonyhánk kapacitásába nem fér bele a feldolgozás, de
megoldottuk, mert az alsósági főzőkonyhán nagyobb lehetőség volt a cékla előkészítésére. A burgonya, vöröshagyma,
fokhagyma minőségével nagyon elégedettek voltak a konyhai dolgozók.
»LA
köszönhetően újra alkalmasakká váltak
Vas megye szinte valamennyi városához
közeli erdői a kirándulásra. Varga László
erdei iskolai referens egy rövid ismertetőt tartott az erdőről, és figyelmeztette
a megjelenteket: „Csak a lábnyomodat
hagyd az erdőben!” Fehér László, Celldömölk város polgármestere összefoglalta az Izsákfai Parkerdő történetét, és
örömét fejezte ki, hogy ez a terület is
megújulhatott. Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője avatóbeszédében az erdő közvetítette értékekre hívta
fel a figyelmet, kiemelve a lokálpatriotizmus erősítését. Majthényi László, a
megyei közgyűlés elnöke megköszönte
a Szombathelyi Erdészeti Zrt. munkáját,
amit a természetszeretők érdekében
tesznek.
»LOSONCZ ANDREA
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Névadó ünnepség a szakképző iskolában
Július 1-től ismét külön intézményként
működik a helyi gimnázium és szakképző iskola. A szakiskola az új fenntartóval
új nevet is vett fel, a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Eötvös Lóránd
Szakképző Iskolájaként működik tovább.
A hivatalos névadóra október 2-án került sor.
A város 2011-ben összevont középiskolájának szakképző része a 120/2015. (V.21.)
Kormányrendelet értelmében 2015. július
1-től a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz
került. A fenntartóváltást követően Vas
megyében két szakképzési centrumot hoztak létre, az iskola a Szombathelyi Műszaki
Szakképzési Centrumhoz került további hét
szakképző intézménnyel együtt. A fenntartóváltással párhuzamosan új nevet is
vett fel az intézmény, az október 2-ai hivatalos avatóünnepségen részt vett többek
között Ágh Péter országgyűlési képviselő,
Majthényi László, a megyei közgyűlés elnöke, Fehér László polgármester, Szentgyörgyvári Róbert, az SZMSZC főigazgatója,
Rozmán László tankerületi igazgató, Soós
Andrea tagintézmény-vezető, valamint az
egyéb oktatási intézmények vezetői és
helyettesei. Az ünnepségen elsőként Soós
Andrea, az immár SZMSZC Eötvös Loránd
Szakképző Iskolájaként működő szakképző
iskola tagintézmény-vezetője köszöntötte
a megjelenteket: „Az, hogy ma együtt ünnepelhetünk, a közös munka eredménye.
Közös munkája elődeinknek, tanároknak
és iskolaigazgatóknak, akik intézményünk
első jogelődjében, a Celldömölki Iparos Ta-

nonciskolában, majd a 410. sz. Helyi Ipari
Iskolában, majd a 410. sz. Ipari Szakmunkásképző és Szakközépiskolában, ezt követően a Celldömölki Műszaki Szakközépiskola
és Szakiskolában, majd négy évig a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskolában folytattak oktató és nevelő
munkát annak érdekében, hogy Celldömölk
és környéke, Kemenesalja felnövekvő nemzedékének olyan tudást adjanak, mellyel
saját jövőjüket, boldogulásukat alakíthatják.
Közös munka eredménye az is, hogy intézményünk mindenkori fenntartója, az iskolát
támogató gazdasági élet szereplői a hoszszú évek során anyagi forrást biztosítottak
a működéshez, az infrastrukturális és egyéb
fejlődéshez.” Soós Andrea köszöntő beszédében elhangzott, a múlt tapasztalatai arra
figyelmeztetnek, hogy a változó világban
csak változásra képes emberek, eszmék és
intézmények képesek megmaradni. A tagintézmény-vezető után Ágh Péter országygyűlési képviselő ünnepélyes avatóbeszéde
következett. „Az iparos tanoncképzés örökeibe lépő szakképző iskola különlegességét

Temetőt takarítottak a gimnazisták
Mindenszentek közeledtével a Celldömölki Berszenyi Dániel Gimnázium diákjainak egy csoportja lombseprűkkel,
zsákokkal, műanyagkesztyűkkel felszerelkezve tisztította meg a temető környékét. Munkájukkal – azon túl, hogy
segítettek – a jövő januártól már minden
érettségiző számára kötelező közösségi
szolgálatuk óraszámát gyarapították.
A 2011-es köznevelési törvény előírja,
hogy 2016-tól érettségi vizsgáit csak az
kezdheti meg, aki gimnáziumi tanulmányai ideje alatt 50 órányi igazolt közösségi szolgálatot teljesített. A diákok számos
terület közül választhatnak: többek között
egészségügyi, szociális, oktatási, jótékonysági, ill. sport- és szabadidős feladatokat
ellátó intézmények várják jelentkezésüket.
Celldömölkön is sok non-profit szervezet

fogad gimnazistákat, és bár az önkéntesek
a törvény szerint nem végezhetik az intézményben dolgozók munkáját, tennivaló
ezen felül is akad bőven. Vargáné Kovács
Marietta, a közösségi szolgálat gimnáziumi koordinátora elmondta, hogy a diákok
közül többen dolgoznak a Mária Rádiónál,
a Népjóléti Szolgálat intézményeiben – az
idősek otthonában vagy az óvodákban –
segítenek a Vöröskeresztnél, de vállalnak
korrepetálást, foglalkoznak sajátos nevelési igényű tanulókkal. A tanárnő hangsúlyozta annak fontosságát is, hogy a diákok
lehetőleg több különböző területen is kipróbálják magukat, sokrétű tapasztalatokat szerezve ezáltal. A temető környékén
dolgozó 11 diák (Pálmai Franciska Pálma,
Egri Barbara Melissza, Sebestyén Fanni,
Kiniczky István, Vass Péter, Kőrösi Attila
Richárd, Büki Martin Róbert, Miklós Egon,

a sokszor megvalósult szakmai megújulás
mellett az adja, hogy túlélve a gyermeklétszám csökkenését, a többszöri fenntartóváltást, összevonást és szétválasztást, ma
is optimizmussal tekint a jövőbe. A lényeg
ugyanis öt szóban elmondható: ha munka
van, minden van. Ehhez segíti hozzá ez az
intézmény a kemenesaljai fiatalokat. A cél
az, hogy használható tudást kapjanak.” A
képviselő után Majthényi László, a megyei
közgyűlés elnöke méltatta a névadó ünnepség jelentőségét, és a névadónak, Eötvös
Lorándnak munkásságát, Kemenesaljához
fűződő viszonyát. A beszédeket koszorúzás
követte, a szakképzés területén maradandót alkotó elődök tiszteletére állított kopjafán a megye és a térség vezetői, valamint a
Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum
és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ képviselői helyezték el az emlékezés
virágait. Ezt követően a szakképző iskola
épületében folytatódott az ünnepség, ahol
először Szentgyörgyvári Róbert, az SZMSZC
főigazgatója foglalta össze gondolatait a
szakképzésről, majd Rozmán László tankerületi igazgató tartott előadást Eötvös Loránd életéről és munkásságáról. A beszédek
után Eötvös Loránd mottójának leleplezése
következett: „Múlékony életünkben arra
törekszünk, hogy valami maradandót alkossunk” – hirdeti mostantól a felirat az iskola
falán. Az avatóünnepséget köszöntés zárta.
Az intézmény egykori tanulója, László Attila
idén a Sao Paolo-ban megrendezett World
Skills szakmai olimpián szerzett aranyérmet, teljesítményét a város nevében Fehér
László polgármester, Söptei Józsefné alpolgármester és Lengyel László alpolgármester,
valamint az iskola vezetőségének nevében
Soós Andrea ismerte el.
»NN

Sághegyi Erik, Őri Bálint és Zámbó Dorián) nem sajnálta munkával tölteni a délutánját, és nem jöttek zavarba a kérdéstől
sem, hogy szerintük, mire jó ez az egész.
Legtöbben a segítés fontosságát emelték
ki, s valóban ez minden önkéntes munka
elsődleges tapasztalata: a puszta szó – segítség – gyakorlattá válik. De van, aki azt is
érzi, hogy a közösségi szolgálat nem csak
az „adásról” szól. Az sem elhanyagolható,
amit a segítő kap – tudást másokról, önmagáról, az önzetlenség felszabadító erejéről. Az 50 óra nem csak cél, sokkal inkább
eszköz egy olyan szemlélet kialakításához,
amelyben az egymásra való odafigyelés, a
mások iránt érzett felelősség és az anyagi
érdekektől mentes segítségnyújtás szerves
része a mindennapoknak. A berzsenyis
diákokat látva, a dolog működik. Többen
közülük – messze túl az 50 órán – még
mindig dolgoznak; számukra valószínűleg
felnőttként is természetes lesz majd, hogy
az élet, szolgálat.
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Kedves Olvasóink! Dr. Kiss-Vámosi József pszichiáter neve sokak számára
ismerősen cseng Celldömölkön és a
környéken. 24 évet töltött el igazga-
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tó-főorvosként Intaházán. Hitvallása:
„A betegben is tisztelni kell az embert.”
Dr. Kiss-Vámosi József szíve 2015. szeptember 17-én örökre megszűnt dobog-

ni. Végső elengedésére október 17-én
Kapuváron kerül sor. A 2012. szeptember 28-án, az Új Kemenesaljában megjelent interjúval búcsúzunk tőle.

Élet az Aranyketrec mögött
Beszélgetés az intai évekről dr. Kiss–Vámosi Józseffel és Dr. Konta Ildikóval
Kissé hűvös, szeles idő volt szeptember 6-án. A nap még nem döntötte
el, hogy kisüssön, vagy inkább elbújjon a felhők mögé. Az impozáns,
ámde felújításra szoruló épület mégis
vonzotta az embereket. Csak jöttek,
jöttek a csoportok: Sárvárról, Szentgotthárdról, Kamondról, Bázakeretytyéről, Kehidakustányból, helyből is
természetesen, hogy csak néhányat
említsek… és jöttek Budapestről ők,
akik jobban ismerik ezt az intézményt
és a betegeket, mint bárki más. Az
ünnepre, az intézmény fennállásának
60. évfordulójára eljött, és együtt ünnepelt a többiekkel az a két ember,
akik nemzetközi hírűvé tették Intaházát: dr. Kiss-Vámosi József pszichiáter
és dr. Konta Ildikó szakpszichológus.
Velük beszélgettem a jubileum alkalmából.
– Hatvan évvel ezelőtt éppen ezen a
napon, szeptember 6-án érkezett meg
Benedek István ide, Intaházára, a Batthyány-Strattmann kastélyba – kezdi
mondandóját Dr. Kiss-Vámosi József, az
intézmény egykori igazgató-főorvosa.
Benedek professzor alapította meg itt az
ideggyógyintézetet, és erről megjelent
egy regénye is, Aranyketrec címmel.
»Mit jelent a kifejezés: Aranyketrec?
– A beteg maga is bezárkózik, tehát
mintegy ketrecet von maga köré, de a
társadalom is el akarja rekeszteni, mintegy a ketrecbe tuszkolja. A benedeki kifejezés enyhít ezen: ha már ketrec van,
a mi feladatunk, hogy legalább aranyozzuk be ezt a ketrecet. Érezze jól magát itt
a beteg. Elődeink is, mi is, és utódaink is
erre törekednek.
»Önök hogyan kerültek ide?
– Benedek Istvánt Goldschmidt Dénes
követte, aki 12 évig vezette az intézményt. Ő tudományosan alapozta meg
az itteni munkát. Nagy gyógyszerkutató
is volt, ez fontos, hiszen akkoriban még
elég kevés gyógyszer állt a pszichiátriai
gyógyítás szolgálatában. Ő is a benedeki
szemléletet követte. Én Pomázon kezdtem a pszichiáteri pályámat, 12 évet
töltöttem ott el. Goldschmidt Dénes ja-

vaslatára helyeztek át Intaházára, amit
nagy megtiszteltetésnek tartottam.
»Mi indít egy embert arra, hogy éppen a
pszichiáteri pályát válassza?
– Én tulajdonképpen nem is akartam
orvos lenni. Engem a történelem vonzott, és történész pályára készültem,
de amikor 1952-ben, a felvételi előtt
rájöttem, hogy a történelmet átpolitizálták, kerestem egy olyan pályát, ami
politikamentes: az orvosi pálya ilyennek
tűnt. Felvettek. Tanulmányaim során a
szülészet-nőgyógyászat vonzott leginkább, de ötödéven szembesültem egy
problémával: nem akartam abortuszt
végrehajtani. Lett belőle nehézségem
a vizsgán, de a végén sikerült. És ott,
a diplomázás küszöbén eltöprengtem:
miért lettem én orvos, ha szülész nem
tudok lenni? Ekkoriban kezdtem hallgatni dr. Horányi Béla professzor előadásait
neurológiából, az organikus ideggyógyászatot. Megtetszett. Megvan: nekem
neurológusnak kell lennem! Akkoriban
még jobban összefüggött a neurológia a
pszichiátriával. Nem volt egy szakvizsga,
de akinek megvolt az egyik, a másikból
lehetett felezni, tehát hat év alatt meg
lehetett szerezni a kettőt. Mivel amikor
végeztem, nem volt neurológusi hely,
elhelyezkedtem pszichiátriára. Úgy megszerettem, hogy maradtam is ezen a
pályán. Nem elhivatottság miatt választottam ezt a pályát, de idővel megszerettem.
Dr. Konta Ildikót, a szakpszichológust, a
feleséget is megkérdeztem, ő hogyan
emlékszik vissza a kezdetekre. Először
kapcsolatuk kezdeteiről mesél.
– Minél hosszabb az életünk, annál
több asszociáció jut eszünkbe vele kapcsolatban. Én 1965-ben ismertem meg
Kiss-Vámosi József főorvos urat. Akkor
még egyetemre jártam azzal a szent elhatározással, hogy munkapszichológus
leszek, de megismertem a betegeket a
pomázi intézetben, és nagyon értékes
embereket találtam közöttük. Egyszer
csak jött egy főorvos, aki bemutatkozott a betegeinek, előre engedte őket,
tehát nagyon emberséges volt. Az igazsághoz tartozik, hogy egyetemistaként

volt olyan elhatározásom, hogy én orvossal nem fogok kapcsolatba lépni. A
szerelem kapuját azonban megnyitotta
az a mondata, amikor jeleztem a betegeivel való tisztességes bánásmódjával
kapcsolatos észrevételemet, azt felelte:
– Kérem, kedves kollegina, a betegben
is tisztelni kell az embert… – és elmorzsol egy könnycseppet a szeme alatt, az
emlékezés könnycseppjét. – Kapcsolatunk így kezdődött. Az egyetemi éveim
alatt házasodtunk össze, ennek most 45
éve. Gyakorlatilag a szakmai élet, a ta-

nulmányok, az itt töltött 24 év az emberi kapcsolatunknak a kiteljesedése,
egyúttal beteljesedése is volt. Azt gondolom, nagyon jó, hogy a férjemet az
élet a pszichiátria felé terelte, mert az
a humánum, amit mindig is magában
hordozott, igazából itt tudott kibontakozni. Az idő tájt ez a szó, hogy önkormányzat nem is létezett, Dr. Kiss-Vámosi
József hozta létre még Pomázon a betegek önkormányzata terápiás közösségét,
Goldschmidt Dénes találta őt utódjának,
mert tudta, hogy szemléletében folytatódik az a humánum, az a gyógyászati
eljárás, amelyet ő elkezdett. Így is lett,
és nyitottunk a külvilág felé is, úgyhogy
Leningrádtól Montrealig lett híres Intaháza. Goldschmidt Dénes kapcsolatai egyre
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szélesedtek, és mi ezt folytattuk. Többen
kérdezték tőlünk, mit keresünk itt, az
Isten háta mögött. Lehet, hogy valóban
elszigetelve éltünk, hiszen négy kilométerre volt a legközelebbi lakott település,
de ide jött a világ. A Dinamikus Pszichiátriai Világszövetség elnöke is idejött, és
akkor azt mondta a Montreali Világkongresszuson, amelyre meghívott, hogy
Intaháza az egyetlen olyan pszichiátriai
intézmény a vasfüggöny mögött, ahol
a betegeknek és a dolgozóknak is nyílt,
öntudatos tekintetük van – ezzel nagyon
megemelte a rangunkat. Noha a rendszerváltoztatás utáni időszakban jártunk,
a 90-es évek elején még mindig nem
volt könnyű kijutni az Amerikai Egyesült
Államokba. Hogy kimehessünk a világkongresszusra, ebben Limpár József volt
a segítségünkre. Mi nem takargattunk
semmit. A szegénység, a pénztelenség
adott volt, hogy hol önálló volt, hol valamelyik intézményhez csatolták, arról
nem tehettünk. Ezt igyekeztünk a szakmai különlegességgel ellensúlyozni.
»Mitől volt Intaháza különleges?
– Én annak idején különböző művészeteket tanultam. A képzőművészetet és a
zenét összevontam, és zenei hátterű festést hoztam létre, ezt tanítom még most
is az egyetemen. Diagnosztikailag is, te-

rápiának is jó volt. A zenei hátterű festésben egyszer csak kitűnt egyik vagy másik
beteg, és így alakult meg az Intai Festők
Köre. Mivel idejött a világ: Örkény István,
Szikora János rendező, Kecskeméti Károly, aki a Fiatal Művészek Klubjának az
igazgatója volt, elkezdtünk kiállításokat
szervezni a környéken, sőt az országban.
A betegekkel együtt hoztuk létre logónkat is: a Nap a szeretet és az energia, és
van egy nyitott lengő ajtó, ami azt jelenti, hogy mindkét oldalról átjárható.
Hétfőnként, mert akkoriban még hétfőnként nem volt tévéműsor, Hétfő Est Kör
címen alakítottunk egy irodalmi kört, és
jártunk szerepelni a környéken. Hihetetlen felemelő élmény volt a betegek számára is. Volt olyan bácsi a környéken, aki
kezet csókolt a betegeknek, hogy az első
irodalmi élményét tőlük kapta. Ezáltal átértékelődött a „bolond” kifejezés. Szinte
irigyeltek lettek, hogy ilyen helyen dolgozhatnak. Az itteni gyakorlatra építve
alapítottam meg a Magyar Zeneterápiás
Egyesületet. A posztgraduális képzéseimnek is intai gyökerei vannak...
Nagyon nehéz másnak lenni. Pszichológusnak, pszichiáternek lenni sem
könnyű. Az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet volt az egyik pólus, a másik pedig Intaháza lett.

Dr. Kiss-Vámosi József veszi át a szót:
– A beiktatásomkor elmondtam, hogy
munkahelyen, munkaidőben alkohol
fogyasztása tilos, ami nagy közfelháborodást váltott ki, de később mindenki belátta, hogy erre szükség volt, mert nem
lehet úgy alkoholfüggő beteget gyógyítani, hogy alkoholos lehelettel lehelünk
rá. Levetettem a rácsokat az ablakokról.
Jósoltak: nagy baj lesz abból… – mégsem ugráltak ki. Bevezettük a porcelántányérból evőeszközzel való étkezést és
az abrosz használatát. Egy másfajta igényességet is hoztunk magunkkal, és ezt
átvették az utódaink is.
»Milyen gyakran járnak ide vissza?
– Van, amikor csak beugrunk, de ahogy
telnek-múlnak az évek, egyre hosszabbak a kilométerek – mondja ismét Ildikó.
– Tuját hoztam az intézetnek, mert a tuja
nem más, mint életfa: életet adsz vele
annak, akinek adod és a magad életét
hosszabbítod meg vele, ha adod.
És beszélgetünk még sokáig a múltról,
szakmáról, magánéletről. És még sokáig
foglalkoztat a gondolat: hogyan fér meg
egymás mellett egy emberben ennyi
tisztelet a másik iránt, ennyi önállóság és
kreativitás? Azt hiszem, ők már ismerik
a titkot, mit jelent: élni és élni hagyni…
»LOSONCZ ANDREA

Dr. Kiss-Vámosi József tevékenységének
sokaságát nehezen lehet pár sorban öszszegezni. A 24 éves, igazgatóként eltöltött
intai évek alatt a biztonságot, a pontos,
precíz munkavégzést követelte meg mun-

katársaitól, de ebben ő maga járt az élen.
Azokban a nehéz időkben, amikor egyedüli orvosként nemcsak az intézet, de a
szakrendelés betegeit is el kellett látnia,
emberséggel, kitartással helytállt. Nyug-

díjazása után űrt hagyott maga után, bár
ezt a gyakori intai látogatások enyhítették. A most keletkezett űrt semmi nem
enyhíti. Főorvos Úr! Az intai közösség búcsúzik Tőled! Nyugodj békében!

Szenvedélybetegek sporttalálkozója Intaházán
14. alkalommal tartották meg Intaházán a pszichiátriai és szenvedélybetegek sport és kulturális találkozóját. A
Kemenesaljai Egyesített Kórház Pszichiátriai Rehabilitációs és Addiktológiai
Rehabilitációs Osztálya és Pszichiátriai
Betegek Otthona által szervezett programon a Vas, Zala, Győr-Moson-Sopron
és Veszprém megyei intézmények betegei, lakói és munkatársai vettek részt.
Az esemény néma megemlékezéssel indult, a megjelentek a szeptember 14-én
elhunyt dr. Kiss-Vámosi József pszichiáter
főorvos emléke előtt tisztelegtek, aki 24
éven keresztül volt az intaházi Aranyketrec elismert igazgatója. A megemlékezést
követően dr. Farkas Péter kórházigazgató
nyitotta meg a rendezvényt, megköszönve a szervezők és a résztvevők áldozatos
közreműködését, mellyel a találkozó év-

ről évre töretlen népszerűséggel megvalósulhat. Az igazgató után dr. Nagy László
osztályvezető főorvos vette át a szót.
A főorvos a hasonló jellegű rendezvények
jelentőségét hangsúlyozta, melyek célja,
hogy megteremtse a páciensek számára
a humánum gyarapodásának, az esélyegyenlőségnek, a közös párbeszédnek
és a mentális, szellemi fejlődésnek a
lehetőségét. A beszédek után kezdetét vették a sportvetélkedők. A játékok
ezúttal kilenc állomáson zajlottak, ahol
a résztvevőknek három fős csapatokban kellett leküzdeniük az akadályokat.
A különböző helyszíneken lehetőség nyílt
kvíz teszt kitöltésére, szlalom versenyre, lengőtekére, kirakójátékra, labdajátékokra valamint egyéb ügyességet és
kitartást igénylő feladatok megoldására.
A vetélkedőkkel párhuzamosan zajlottak
a szakmai kerekasztal beszélgetések,

ahol az intézmények szakemberei cseréltek tapasztalatokat. A programok délután
kulturális előadások sorozatával, valamint
a sportversenyek eredményeinek kihirdetésével folytatódtak.
»NN

Nyereményjáték
Az Új Kemenesalja előző számában
megjelent kérdésekre helyesen válaszolók közül a Vulcano Vendégházba kétszemélyes vacsorát nyert:
Bakonyi Ildikó a sute007@freemail.
hu e-mail címről. A Ligeti abc 5000
ft értékű ajándékkosarát nyerte: Kovács Anikó, Celldömölk, Király János
u. 26/A. Nyerteseinknek gratulálunk! Nyereményeiket átvehetik a
KMKK recepcióján
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napján hívja fel a figyelmet a szív- és
érrendszeri problémák megelőzésének
jelentőségére. Ehhez a mozgalomhoz is
kapcsolódva hívta tavaly szeptember 28án közös kirándulásra a TDM-szervezet és
az önkormányzat a kemenesaljai lakosokat a Ság hegyre. A nagy sikerre való tekintettel a VulkánSág Szíve program idén
is megrendezésre került. Ezúttal szeptember 27-én délután négy órára invitálták a
szervezők a résztvevőket a Ság hegy kráteréhez. Habár az időjárás nem fogadta
kegyeibe a rendezvényt, az érdeklődés
azonban nem maradt el, közel százötvenen gyűltek össze vasárnap a Ság
hegyen. Mivel a program egyik fő célja,
hogy kimozdítsa, kirándulásra buzdítsa a

lakosságot, így szerencsére sokan döntöttek úgy, hogy nem kocsival, hanem gyalog, vagy akár kerékpárral közelítik meg
a krátert. A kezdeményezés azonban más
módon is támogatta a szív világnapját. A
program szervezői kövekkel raktak ki egy
hatalmas szív alakot a kráterben, majd a
rendezvényen résztvevők egy-egy lufival
a kezükben az alakzat köré rendeződve
immár másodszor rajzolták meg a Ság
hegy szívét. A felszálló léggömbök pedig
idén is festői képet alkottak. Amennyiben
a hagyomány nem szakad meg, a figyelemfelkeltő látvány rövidesen nem csak a
szív világnapjának jelképévé, de a kráter
és az egész Ság hegy egyik legjellegzetesebb szimbólumává is válhat.
»NN

Autómentesen a városközpontban

térre a legkisebbeket, akik aztán különböző sorversenyek, ügyességi játékok,
akadálypályák leküzdésével ismerkedhettek a különböző közlekedési eszközökkel és az autómentes életmód
előnyeivel. A program keretében számos figyelemfelhívó plakát is kihelyezésre került, melyek az egészségesebb,
környezetkímélőbb közlekedést hivatottak népszerűsíteni. Az autómentes nap
mindemellett a „Parkolj és utazz!” című
projekt során megvalósult fejlesztések
bemutatására is lehetőséget nyújtott,
melyek szintén azt a célt szolgálják,
hogy a város lakói és az ide érkező vendégek is biztonságosan, ámde a környezetüket és saját egészségüket is óvva
közlekedhessenek Celldömölkön és
környékén. Az autómentes rendezvény
ügyességi bemutatókkal zárult, a nap
folyamán pedig idén is minden kerékpárral közlekedőt személyesen köszöntöttek a program szervezői.
»NN

Szeptember utolsó vasárnapja 2000
óta a szívünk napja - a szív világnapja.
Tavaly először Celldömölk is csatlakozott a világnapi kezdeményezéshez,
hagyományteremtő szándékkal alkották meg a Ság hegy kráterében a
VulkánSág szívét. A program idén sem
maradt el, szeptember 27-én immár
másodszor rajzolták meg a résztvevők a szimbolikus alakzatot.
A Magyar Kardiológusok Társasága és a
Magyar Nemzeti Szívalapítvány minden
év szeptember utolsó vasárnapján, a szív

Idén is csatlakozott Celldömölk városa
az Európai Mobilitási Héthez, az önkormányzat szeptember 22-én autómentes napot hirdetett a Kemenesaljai
Művelődési Központ és Könyvtár előtti térre. A nap folyamán a szervezők
köszöntötték a kerékpáron érkezőket,
a kisgyermekeket pedig ügyességi játékokkal, sorversenyekkel, társasjátékokkal várták, melyekkel az
autómentes, egészséges életmódot
igyekeztek népszerűsíteni.

natív közlekedési eszközöket választók
számára. Már kora délelőttől várták a

Az Európai Mobilitási Hét alkalmából
Celldömölk városa ismét csatlakozott az
országos autómentes nap programsorozathoz. Szeptember 22-én a művelődési központ előtti tér került lezárásra az
autós forgalom elől, ahol a szervezők
színes programokkal készültek az alter-

Koncertest a szépkorú közönségnek
Hagyománya van már Celldömölkön, hogy a Cselekvő Összefogással
Celldömölkért Egyesület helyi civil
szervezetként megemlékezik az idősek világnapjáról. Az október 3-i rendezvényre ezúttal a szombathelyi
Meggie’s Crew-t hívták meg sztárvendégként, akik népszerű slágerekkel
szórakoztatták a szépkorú közönséget.
Ahogy azt egyre gyakrabban hangoztatják
a szakemberek, elöregedő társadalomban élünk. A modernizációval, az orvostudomány és az egészségügy fejlődésével
egyre nő a várható élettartam, és egyre
népesedik a szépkorúak tábora. Épp ezért
fontos a társadalom számára, hogy megbecsülje, értékelje az időseket, akiknek
már egy élet munkája van a hátuk mö-

gött, és lehetőséget biztosítson számukra a további tartalmas és teljes élethez.
Országszerte hagyomány megemlékezni
az idősek világnapjáról, így van ez Celldömölkön is, ahol nem csak az idősek
klubjai, de a civil szervezetek is fontosnak
tartják, hogy megemlékezzenek a jeles
világnapról. Szokássá vált mostanra, hogy
a Cselekvő Összefogással Celldömölkért
Egyesület október első hétvégéjén valamilyen programmal, műsorral készül a
szépkorúak számára. „A statisztikai adatok szerint 600 millió 65 év feletti személy
él jelenleg a Földön, a szakemberek pedig
azt állítják, hogy várhatóan ez a szám az
elkövetkezendő 30-40 évben meg fog
duplázódni” – mondta köszöntőjében Fehér László, az egyesület elnöke. „Habár
valamikor még azt állították, hogy 65. év

felett kezdődik az időskor, de az aktuális
felmérések erre is rácáfolnak, most már
a 75. évtől kezdődik szépkor.” A polgármester köszöntötte a megjelenteket, és
kifejtette az időskorúak megbecsülésének
jelentőségét. A Cselekvő Összefogással
Celldömölkért Egyesület szervezésében
megrendezett táncdalest ezúttal is óriási sikert aratott, színültig telt a színházterem, ahol idén a szombathelyi Meggie’s
Crew zenekar szolgáltatta a zenét és a
hangulatot. Az együttes a 60-as, 70-es
évek legnagyobb magyar slágereit hozta
el a közönségnek, akik énekelve, tapsolva
nosztalgiáztak a fiatalkorukat idéző melódiákat hallgatva. A zenés estet a cselekvő
egyesület tagjainak jóvoltából tombolahúzás szakította meg, a civil szervezet
tagjai értékes nyereményeket sorsoltak ki
a rendezvény résztvevői között. A vidám
nosztalgiaest kötetlen beszélgetésekkel,
állófogadással folytatódott.
»NÉMETH N.
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Szüreti napok a Ság hegy lábánál
Szeptember utolsó hétvégéjén ismét
megrendezésre került a Sághegyi
Szüreti Napok. A város hagyományos nagyrendezvényének idén is
két nagy sztárvendége volt: a magyarországi világzene egyik legjelentősebb hazai képviselője, a Besh
o droM zenekar és a Kowalsky meg a
Vega rock együttes.
Ahogy bármely szőlőtermő vidéken,
úgy a Ság hegyen is kezdetét veszi szeptemberben a szüreti időszak. Évtizedes
hagyománya van immár annak, hogy
a hónap utolsó hétvégéjén Celldömölk
városa közösen ünnepli az idei termést.
Idén 25-26-án kétnapos rendezvény
keretében került sor a település nagyrendezvényére, a Sághegyi Szüreti Napokra. Péntek délelőttől bábszínházzal

várták a vendégeket a szervezők, a Tücsök Bábcsoport és az Ultraviolák adták
elő színvonalas produkciójukat a KMKK
színháztermében. Délután öt órakor a
Móritz galérián kiállítás-megnyitóra
gyűltek össze a vendégek, ahol Celldömölk egyik testvérvárosának, Pagnacconak képzőművészei mutatkoztak be.
A tárlaton a pagnaccoi művészcsoport

Idősek napja
Október 1-je immár 24 éve az idősek
világnapja is egyben. A világnapnak
Celldömölkön is közel két évtizedes
hagyománya van, az idősek klubjai
minden évben ünnepi műsorral és
egyéb programokkal készülnek az
eseményre.
Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-ét az idősek világnapjává. Azóta a világ szinte minden táján
ezen a napon ünneplik a Földön élő több
mint hatszáz millió hatvan év feletti személyt, köztük a közel kétmillió magyar
szépkorút is. Celldömölkön is immár
két évtizedes hagyománya van a világ-

hat alkotójának különböző technikával készült munkái kerültek kiállításra,
köztük ikonképek, grafitrajzok, akrilfestmények és különböző fotómunkák.
Este a nap sztárvendége, a Besh o droM
együttes lépett a színpadra. Mivel a
zord időjárás a művelődési ház falai
közé szorította a rendezvényt, így a nézők száma is kevesebb volt a vártnál, a
zenekar mindennek ellenére egy fergeteges világzenei koncerttel lepte meg
a közönséget. Szombaton folytatódott
a szüreti napok színes programsorozata. Kora délelőttől már megnyitották
bódéikat a Kemenesi Piacra érkező helyi kézművesek és termelők, valamint
játszóház is várta a legkisebbeket. Délután aztán következett a rendezvény
leglátványosabb eleme, a szüreti felvonulás. A kedvezőtlen időjárás ellenére
a hangulatra idén sem lehetett panasz,
a mazsorettekből, betyárokból, jelmezesekből, néptáncosokból és lovas
kocsikból álló menet Alsóságtól a városközpontig énekelve, táncolva vonult.
Később a fő téren felállított színpadon
Merics Nikolett énekelt, majd a város
vezetői köszöntötték a testvérvárosok
képviselőit, akik immár hagyományszerűen minden évben részt vesznek
a szüreti mulatságokon. A testvérvárosokat az önkormányzat nevében Fehér
László polgármester köszöntötte, aki
beszédében azt is elmondta, örömteli számára, hogy a mostoha időjárás
ellenére sokan kilátogattak a térre és
részt vesznek a szüreti programokon.
Az ünnepi beszédek után zenés-táncos
szüreti műsorral folytatódott a rendezvény. A KMKK előtt felállított színpadon
egymást váltották a különböző stílusú
napnak, a Népjóléti Szolgálatnál minden évben ünnepi műsorral készülnek
az idősek tiszteletére. „Október 1-je az
idősek világnapja, ebből az alkalomból
köszöntjük mindazokat a személyeket,
akik hosszú élet munkáját tudhatják már
maguk mögött” – köszöntötte a szépkorúakat Kuruczné Falusi Tünde, a Népjóléti
Szolgálat Idősek Klubjainak részlegvezetője. „Szeretettel gondolunk rájuk, de
nem csak ezen a napon, hanem az év
többi napján is. Feladatunk, hogy lehetővé tegyük számukra, az öregkorhoz
méltó életet, és segíteni nekik, amiben
csak tudunk. A Népjóléti Szolgálatnál
három idősek klubja működik, három
különböző telephelyen, de az ilyen rendezvények alkalmával mind egy helyre csoportosulunk, együtt ünneplünk.”

színes formációk és produkciók. A néptáncosok mellett ugyanúgy helyet kapott a showtánc, a rock ’n’ roll, és még
a klasszikus tánciskolák is. A kétnapos
mulatságot a szombati est sztárvendége, a Kowalsky meg a Vega zárta.

A számtalan tagcserén átment nagy
múltú együttes zenéjét csak „zsivány
pop”-ként szokta jellemezni. A zenekar
hangzásvilágában a pop és rock mellett blues, jazz, hip-hop, drum n’ bass
és r&b stílusjegyekkel operál, dalszövegeiben rengeteg humort és öniróniát vonultatnak fel, amivel nagyszámú
rajongótábort vonzanak fellépéseikre
országszerte. Koncertjükre a rossz idő
ellenére Celldömölk város főtere is
megtelt, így végül ismét jó hangulatban, látványos produkciókkal és persze
tűzijátékkal zárult az idei szüreti rendezvénysorozat.
»NÉMETH N.
Idén is ünnepi rendezvénnyel készült a
világnapra a Szalóky utcai Idősek Klubja.
Az október elsejei ünnepségre ezúttal is
megtelt a Népjóléti Szolgálat közösségi terme, ahol elsőként Kuruczné Falusi
Tünde üdvözölte a megjelenteket, majd
Fehér László polgármester tartott köszöntőbeszédet. Ezt követően kulturális
műsor következett, először Bartha István
szavalata hangzott el, majd a Soltis Színház színészei léptek fel zenés darabokkal, komédiákkal. Ahogy azt Kuruczné
Falusi Tünde is hangsúlyozta, a klubok
továbbra is fontos feladatuknak tartják,
hogy összetartsák az idősek közösségét,
különböző programokkal, játékokkal, vetélkedőkkel, kirándulásokkal aktív szórakozást, kikapcsolódást biztosítsanak a
szépkorúak számára.
»NN
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BURSA HUNGARICA«
Pályázati kiírás
Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat
Celldömölk Város Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016.
évi fordulójához. A pályázatokat a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalban
kell benyújtani. A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. november 9.
1) A pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban kizárólag a
települési önkormányzat területén állandó
lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek. Nem
részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
– a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója;
– doktori (PhD) képzésben vesz részt;
– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói
jogviszonyban.
a) Az „A” típusú pályázatra azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony
keretében) teljes idejű (nappali tagozatos),
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú,
illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2015 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó
évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az
ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2016 őszén
már nem áll fenn, úgy a 2016/2017. tanév
első félévére eső ösztöndíj már nem kerül
folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be
azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj
folyósításának feltétele, hogy a 2015/2016.
tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
b) A „B” típusú pályázatra azok a
2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi
előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizettek, és a 2016/2017. tanévtől kezdődően
felsőoktatási intézmény keretében teljes
idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben kívánnak részt venni.
A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül
csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik
a 2016/2017. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben ténylegesen megkezdik.
2) A pályázat benyújtásának módja és
határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica
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Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban:
EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói
regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/
palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati
évben regisztráltak a rendszerben, már nem
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be
az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó
funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói
regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A
pályázati űrlapot minden évben újra fel kell
tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, feltöltését követően a pályázati
űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési
önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban
meghatározott csatolandó mellékletekkel
együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában
a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben
igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva,
aláírva a Celldömölki Közös Önkormányzati
Hivatalban kell benyújtani. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2015. november 9.
3) A pályázat kötelező mellékletei:
„A” típusú pályázat
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a
2015/2016. tanév első félévéről. Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási
intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll,
pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként
létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó,
közösen meghirdetett – egyik szakon nem
hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató
az állami felsőoktatási intézményt köteles
megnevezni.
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy
háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről.
c) A pályázóval egy háztartásban élő tanuló(k)/hallgató(k) iskolalátogatási/ jogviszony igazolása(i).
„B” típusú pályázat
a) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy
háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről.
b) A pályázóval egy háztartásban élő tanuló(k)/hallgató(k) iskolalátogatási/ jogviszony igazolása(i).
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott
kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
4) Az ösztöndíj időtartama
„A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egy-

mást követő tanulmányi félév (a 2015/2016.
tanév második féléve és a 2016/2017. tanév
első féléve);
„B” típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz
hat egymást követő tanulmányi félév (a
2016/2017. tanév, a 2017/2018. tanév és a
2018/2019. tanév).
5) A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2015. december 7-ig: Az önkormányzat a pályázókat
hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során. Az ösztöndíj
elbírálása kizárólag szociális rászorultság
alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől
függetlenül történik. Az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből
nyomtatott pályázati űrlapon, határidőn túl
benyújtott vagy formailag nem megfelelő
pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását
írásban indokolja; A pályázó az elbíráló szerv
döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
6) Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott
döntéséről és annak indokáról 2015. december 17-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül
elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a
részletes pályázati kiírást figyelmesen
olvassák el.
A pályázatról további információk beszerezhetők az önkormányzati hivatalban, illetve
letölthetők a http://www.emet.gov.hu/
hatter_1/bursa_hungarica2/ internetes oldalról, valamint a város honlapjáról www.
celldomolk.hu.
A pályázattal kapcsolatos ügyintézést Tulok
Gabriella oktatási szakreferens végzi (Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal I. emelet
110., tel: 95/777-809, e-mail: tulok.gabriella@celldomolk.hu) hétfő, szerda, csütörtök
napokon 8–12, valamint 13–16 óra között,
illetve kedden, pénteken 8–12 óra között.

Apróhirdetés
Celldömölk központjában 53 m2-es
1,5 szobás, 2-dik emeleti tégla lakás
áron alul eladó.
A lakás gázkonvektoros, parkettás,
jó állapotú és azonnal beköltözhető.
Érd.: 30/725 85 25.
•••
Sághegy celldömölki oldalán 170 n-öl
– kordonos szőlővel bekerített – terület gyümölcsfákkal, pincével, parkolóval eladó. Érd: 95-421-597.
•••
4 hónapos kiscicák ingyen elvihetőek Celldömölkön.
Érd.: 70/339 04 05.
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»OLVASÓI OLDAL

Lakossági fórumot tartott az
1. sz. választókörzet képviselője
2015. szeptember 30-án lakossági fórumot tartott Benkőné Remport Lilla, az 1. sz. választókörzet képviselője.
A fórum meghívott vendégei voltak: Söptei Józsefné alpolgármester-asszony, Farkas Gábor jegyző, Dummel Ottó, a
műszaki iroda vezetője illetve Finta Zoltánné a Városgondnokság képviseletében.
Benkőné Remport Lilla köszöntötte a jelenlévőket, majd átadta
a szót Söptei Józsefné alpolgármester-asszonynak, aki elmondta: örül annak, hogy a lakossági fórumot most hívta össze a
körzet képviselője, hiszen így a lakossági igények – a lehetőségekhez mérten – bekerülhetnek a következő éves költségvetési
tervbe. Tájékoztatta a megjelenteket a képviselő-testület előző
napi döntéséről is, miszerint november 1-jétől megszüntetik a
városban található hulladékgyűjtő szigeteket. A lakosság részéről a megváltozott közlekedési körülményekre hivatkozva kérés
fogalmazódott meg, hogy lehetőség szerint változtassanak a
közlekedés rendjén. Többen felhívták a figyelmet a gyorshajtókra, kutyasétáltatókra vonatkozóan: előbbiekre a zaj miatt,
utóbbiakra a széthagyott kutyapiszok adott okot. Többen kifogásolták a Gáyer tér útfelújítását is. A Király János utca végén
lakók rágcsálók elszaporodására panaszkodtak. A Pityervárban
lakók szeretnék, ha nyáron a fűnyírás, télen a síkmentesítés
gyakrabban és gondosabban történne. Fakivágás illetve –viszszavágás is szóba került az est folyamán, továbbá a piac feletti
»LA
„kék ház” erkélyének gyenge műszaki állapota.
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Asztalitenisz
bajnoki mérkőzések
NB II.
Vértesszőlősi SE – CVSE-SWIETELSKYWEWALKA III. 10:8
Zakar Kristóf 4, Máthé Gyula 2, dr. Németh Gábor 1, Teket Attila 1.
Elment a két páros és így már nem sikerült utolérni a hazaiakat.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA II. –
Vértesszőlősi SE 16:2

Újabb sima KSZL siker
Celldömölki VSE-Swietelsky-Wewalka
– NT Center Otocec (szlovén) 7-0.
Klubcsapatok Szuperligája férfi asztalitenisz
csoportmérkőzés, vezette: Záhonyi, Tompa.
Páros: Fazekas, Lindner–Smalcelj, Grampovcnik 3:0 (5, 8, 5). A celldömölki kettős
jóval nagyobb játéktudása hamar eldön-

Magabiztos győzelem
Celldömölki VSE Vulkánfürdő – Tapolcai
VSE 37-21 (18-7).
NB II-es női kézilabda-mérkőzés, Celldömölk, 100 néző, vezette: Lábadi J., Szakatics A.
Celldömölki VSE: Szabó – Geiger 3, Szomorkovits L.16, Tóth 5, Vlasich 1, Németh
2, Sebestyén 10. Csere: Balogh, Pongrácz,
Marton, Bognár, Szalai. Edző: Rozmán Gergő.
Az egy héttel korábbi, Mosonszolnoktól elszenvedett vereség után, ezúttal is saját
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Baranyai Domonkos 4, Lukács Balázs 4,
Ölbei Péter 3, Iván Csaba 1/1, Iván Bertold 3/2, Iván Csaba – Ölbei Péter, Baranyai Domonkos – Iván Bertold párosok.
Nagy volt a két csapat között a különbség.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA III. –
Váci Reménység 11:7
Teket Attila 4, Zakar Kristóf 3, Máthé
Gyula 1, dr. Németh Gábor 1, Zakar
Kristóf – dr. Németh Gábor, Teket Attila
– Máthé Gyula párosok.
A párosok megnyerése után sikerült
tartani az előnyt.

NB III.
Vonyarcvashegy SE – CVSE-SWIETELSKYWEWALKA IV. 15:3
Fehér László 1, Tamás László 1, Csupor
Máté 1.
Az erőviszonyokat figyelembe véve
meglepetés e nagyarányú vereség.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA IV. –
Mosonmagyaróvári TE 10:8
Tamás László 4, Fehér László 3, Csupor
Máté 2, Fehér László – Csupor Máté páros.
Nagy küzdelemben dőlt el a két pont
sorsa.

tötte az este első összecsapását. (1-0).
Egyéni 1. kör: Ecseki–Urbancic 3:0 (7, 4,
6). Ecseki nagyon magabiztosan kezdett,
végig uralta a meccset. (2-0). Lindner–
Smaljcelj 3:0 (5, 1, 8). Lindner esélyt sem
hagyott ellenfelének, nagyon könnyen
hozta a kötelezőt. (3-0). Fazekas–Cvetko
3:1 (5, -9, 9, 6). Jól kezdett Fazekas, de a
második szettben kicsit szétesett a játéka,
így lelkes ellenfele nyert egy szettet. A
vége már újra sima volt. (4-0).

2. kör: Lindner–Urbancik 3:0 (3, 3, 4).
Lindner kiütötte ellenfelét. A szlovén 3
szettben sem ért el összesen 11 pontot.
(5-0). Ecseki–Cvetko 3:0 (6, 5, -9, 10).
Cvetko ezúttal is nagyot küzdött, az utolsó
két szettben közel volt a meglepetéshez,
de Ecseki végül behúzta a 6. celli pontot.
(6-0). Fazekas–Grampovcnik 3:0 (6, 2, 4).
Fazekas ellen momentumai sem voltak a
szlovének cserejátékosának. (7-0)
»CSUKA LÁSZLÓ

pályáján fogadta ellenfelét a celli csapat.
A soros ellenfél hatalmas zakóval kezdte a
bajnokságot Bükön, ezért mindkét együttes
az első győzelméért küzdött. Kissé álmosan
kezdtek a felek, mindkét csapat kihagyott
jópár lehetőséget. Szerencsére a Celldömölk
lendült bele előbb a gólgyártásba, és percről
percre növelte előnyét. Nem csak elöl, védekezésben is remekeltek a lányok, a fal és a
kapus is mindig a helyén volt. Az első félidő
utolsó tíz percére szinte eldőlt a mérkőzés,
a Tapolcát csak a csoda menthette meg egy
újabb kiadós veréstől. 11 gólos celli előnnyel
kezdődött a második félóra, amelyben nagy
változás nem történt a játék képe tekinteté-

ben. Továbbra is szórta a gólokat a házigazda,
Szomorkovits Lilla és Sebestyén Fanni együttesen 26 találatig jutott. A hazaiak védekezése kicsit fellazult, ezért a Tapolca is többször
betalált. A végére már csak a gólkülönbség
volt kérdéses, a CVSE győzelme egy percig
sem forgott veszélyben. Könnyed, jó játékkal, ilyen arányban is megérdemelten nyert
a Celldömölk.
Junior: 13-23.

Sportnap a gimnáziumban
Idén immár harmadik alkalommal
csatlakoztunk az Országos Diáksport
Napja rendezvényhez. Az iskola felújítási munkálatai miatt külső helyszínt
választottunk. Ebben segítő partnerre
találtunk a Jufa Vulkán fürdőben: a létesítmény sportpályáit, területét vettük
igénybe a program lebonyolításához.
A program szeptember 28-án, 10 órakor kezdődött. A diákok és a vállalkozó kedvű tanárok közösen teljesítették
az idei 2015 méteres futótávot. Ezután
különböző sportágakban mérhették
össze a tanulók az erejüket. Egyéni és
csapatsportok is szerepeltek a választható mozgásformák között. A hagyomá-

nyos labdajátékok közül a labdarúgás,
a kosárlabda és a röplabda szerepelt a
kínálatban. A műfüvön kialakított két
kispályán folytak a focimérkőzések. A
fürdőn egy mobil röplabdapályát alakítottunk ki, a kosárlabda minibajnokság

Lapzárta utáni eredmény:
Celldömölki VSE Vulkánfürdő – SZESE
Győr 28-23 (16-11)
NB II-es női kézilabda-mérkőzés
»CSL
pedig tornatermünkben került lebonyolításra. Az asztaliteniszezők is az iskola
Klampár Tibor termében vívták csatáikat. A játékvezetésben, lebonyolításban
kollégáink és volt tanítványaink is segítségünkre voltak. Nagy sikert aratott
diákjaink körében a minigolf, melynek
különlegességét az magyarázza, hogy
a játékosok első alkalommal vettek golfütőt a kezükbe. Sokan a gyalogtúrát illetve a kerékpártúrát találták vonzónak,
ők úti célként a Ság hegyet, valamint a
környékbeli településeket választották.
Sportnapunkon az időjárás is kegyeibe
fogadott bennünket. A napsütés és a
közös sportolás maradandó élményeket
nyújtott mindnyájunknak. Köszönjük a
Vulkán fürdő munkatársainak, különösen
Beni Juditnak segítő együttműködését!
»a gimnázium testnevelő tanárai
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A tabella élén a csapat
Celldömölk – Újpest 1885 Futball Kft.
0-9 (0-5)
Celldömölk, 1000 néző Magyar kupa
országos főtábla 2. forduló 2015. szeptember 23.
Vezette: Molnár Attila (Kepe Arnold,
Keszthelyi Tamás).
Celldömölk: Heiner – Vajda, Varga,
Bodor, Györkös, Virág – Enyingi Márk
(Enyingi Marcell 35. p.), Szuh (Sinka 46.
p.), Manganelli, – Németh (Piri 57. p.),
Szép. Edző: Koman Vladimir.
Újpest: Kovács – Nagy T. (Gubacsi 77.
p.), Heris, Kecskés, Forró – Cseke, Sankovic (Sallói 60. p.), Bardhi – Nagy G.,
Kabát, Filkor (Balázs 60. p.). Edző: Vignjevic Nebojsa.
Góllövők: Kabát Péter 4 (12., 24., 42.,
85. p.), Cseke Benjámin (15. p.), Nagy
Gábor 2 (30., 75. p.) Balázs Benjámin
(81. p.) és Bardhi Enis (88. p.).
Kőszeg – Celldömölk 1-4 (0-1)
Kőszeg, 100 néző Vas megyei labdarúgó-bajnokság 7. forduló 2015. szeptember 26.
Vezette: Hittaller Roland (Kártyás Katalin, Márton Péter).
Kőszeg: Táncsics – Keresztes, Farkas,
Fehér, Toldi – Molnár Z. (Kovács 61. p.),
Őri, Brieber, Marti (Tompek 73. p.) –
Molnár Cs. (Weltler 32. p.), Dankovics
(Sándor 46. p.). Edző: Devecseri Gábor.
Celldömölk: Heiner – Vajda, Bodor
(Enyingi Márk 85. p.), Varga, Györkös
(Boda 73. p.) – Enyingi Marcell, Győrvári, Szuh, Szép (Gorácz 59. p.) – Németh,
Piri. Edző: Koman Vladimir.
Góllövők: Kovács András (11-esből 83.
p.) illetve Németh József (11-esből 3.
p.), Bodor Tibor (58. p.), Enyingi Marcell
(69. p.) és Boda Péter (77. p.).
Előmérkőzés: Kőszeg U19 – CVSE U19
0-0 (0-0) Az első és második helyezett
rangadója nem hozott gólt, az eredmény a hazaiak számára hízelgő.
U16: Bük – CVSE 4-2 (2-2) G.: Zseli Bálint, Szakács Dániel.
U14: Rábapaty – CVSE 1:13 (1-10) G.: Czöndör Gergő, Döbröntei Bálint, Keszei Tamás 4,
Mecséri Milán 5, Berki Zsolt, Szabó Kristóf.
I M P R E S S Z U M

CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

Celldömölk – Répcelak 6-1 (3-0)
Celldömölk, 400 néző Vas megyei labdarúgó-bajnokság 8. forduló 2015. október 3.
Vezette: Vass István (Bedi Tamás, Bendik László).
Celldömölk: Heiner – Vajda, Győrvári, Varga, Enyingi Marcell – Manganelli (Gorácz 83. p.), Szuh, Enyingi Márk
(Horváth 74. p.) – Szép, Németh (Piri
63. p.), Sinka (Boda 70. p.). Edző: Koman Vladimir.
Répcelak: Berényi – Balogh, Baranyai,
Balassa, Fazekas – Tóth (Farkas 83. p.),
Horváth (Keszthelyi 69. p.), Csordás,
Kiss (Tamási 46. p.) – Németh, Pungor
(Bujtás 45. p.). Játékos-edző: Balassa
Péter.
Góllövők: Szép Dániel (15. p.), Németh
József 3 (17., 27., 60. p.), Manganelli
Zsolt (51. p.) és Boda Péter (76. p.) illetve Németh Gábor (66. p.).
Előmérkőzés: CVSE U19 – Répcelak U19
5-0 (4-0) G.: Sztojka Olivér 2, Balázsi
Krisztián, Czöndör Bálint, Karavidaj Egzon. A magabiztos győzelemmel és a
jobb gólkülönbséggel továbbra is az
első helyen a fiatalok.
U16: Celldömölk – Jánosháza 6-2 (1-1)
G.: Zseli Bálint, Erdélyi Attila 2, Komjáti
István 3.
U14: Celldömölk – Sárvár 18-0 G.: Berki Zsolt, Keszei Tamás 2, Szabó Kristóf,
Mecséri Milán 6, Péter Márk, Czöndör
Gergő 4, Bárdossy Bence, Döbröntei
Bálint 2.
Volt egy meccs, amitől többet vártunk,
volt egy meccs, amitől körülbelül ezt
vártuk és volt egy meccs, amitől enynyit még a legelvakultabb fanok sem
vártak. Kezdjük a keserű pirulával, az
Újpesttel. Az utóbbi idők rekordszámú
nézőjének titkolt vágya a meglepetésre lehet, hogy túl nagy terhet rakott csapatra, mert ekkora vereségbe
nem az ellenfél játéka kergette bele
a Cellt. Az Újpest – maradjunk annyiban – nem az első, hanem olyan másfeledik sorával állt ki a találkozóra, na,
ennek megfelelően semmi extrát nem

is nyújtottak. Kihasználták kegyetlenül
a hibáinkat a kapunk előtt és a mezőnyben az egy-egy elleni játékban,
de szinte kizárólag „csak” a hibáinkból
éltek. Biztos vagyok benne, hogy éppen ezért minden játékos hasznára vált
ez a találkozó, mert furcsa paradoxként
önbizalmat adott a megyei ellenfelek
ellen, ugyanis nem az NB I-es ellenfél
volt sokkal jobb nálunk egyénileg és
csapatként, hanem mi nem nyújtottuk
a valós tudásunkat. Ez a megszerzett
önbizalom adhatta azt az erőt, amivel a vereségből felállva lehengereltük két soros megyei ellenfelünket. A
két évvel ezelőtti bajnok Kőszeg nem
jól szerepel idén sem a bajnokságban,
de otthon azért bárkire veszélyesek lehetnek. Bárkire, de nem a Cellre, egy
pillanatra sem forgott veszélyben a
győzelem, annak ellenére, hogy számszerűen biztossá csak a második félidő
második felére vált. Talán kitalálható,
hogy ez volt az a meccs, amitől ezt az
eredményt vártuk el és most jön az,
amiről azt gondoltuk, sokkal nehezebb
lesz. Pedig ha a statisztikákra hagyatkoztunk volna, nem izgulunk, hiszen
papírforma eredmény született. Két
évvel ezelőtt a bajnokin hazai pályán
4-0-ra vertük a Répcelakot, az elmúlt
idényben 5-0-ra és most 6-1-re. Nincs
még egy csapat a mezőnyben, aki ellen ilyen pozitív (hazai) eredményességi mutatóval rendelkeznénk. Most
persze jogosan ér a kritika, hogy könynyen hozakodom elő a papírformával,
jól tudom magam is, hogy nem volt
könnyű meccs. Kellett hozzá az, hogy
szinte minden játékosunk átlag feletti,
néhányan egészen kiemelkedő játékot nyújtsanak, kellett hozzá az, hogy
olyan erős keretünk legyen, hogy a sok
sérültet minőségileg tudjuk pótolni, és
persze kellett hozzá egy enervált ellenfél, aki semmit nem mutatott (vagy
nem hagytuk, hogy mutasson) abból
a játékából, amivel eddig pontvesztés
nélkül eljutottak. Lényeg a lényeg: elfoglaltuk méltó helyünket a dobogó
legmagasabb pontján, most jöhet a
kulimunka, a kötelező győzelmek időszaka először Csepregen, majd hazai
»DOTTO
pályán a Táplán ellen.
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Cell-tank

Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.
JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL,
TANKOLJON NÁLUNK, A CELL-TANKKAL!

Vállaljuk – külföldre, belföldre
egyaránt – iskolai kirándulások,
baráti társaságok, színházlátogatók,
esküvőkre és egyéb csoportos
rendezvényekre személyek szállítását
53 illetve 19 fős autóbuszokkal.
(Egyéni kívánságok ﬁgyelembe vételével.)

Tel.: 06 20 257 8234

A mindenkori üzemanyagárnál
olcsóbban, OMV minőségben.
Celldömölkieknek plusz kedvezmény!
Kiváló minőség, olcsó árak, előzékeny
kiszolgálás!
ÚJDONSÁG!
Kenyér, tejtermékek, csomagolt élelmiszerek, cornetto soft fagylalt-különlegességek!
Vállalkozóknak, őstermelőknek és mezőgazdászoknak szóló kedvezményeinkért
érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken:
TELEFON: +36/ 70 / 341- 2804
E-mail: celltank@cellkabel.hu
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