Gyalogolni j ó
Gyaloglónapot rendeztek
a világ számos országában,
városában október 6-án.
Celldömölkön is többen fel
kerekedtek, és végiggyalogol
tak a város útjain.
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Fellépett az Olaszországba

készült

kórus

Vértanúkról szólt a dal

A résztvevők közösen dalolták a zsoltárt
Múltidéző műsort tartottak ok
tóber 5-én a református templom
ban, az aradi 13-nak állítva ezzel
emléket. Mint Szentpály- Juhász
Imre református lelkész köszön
tőjében elmondta: az összejöve
telnek egyszerre van kulturális és
történelmi
jelentése
és

Az utolsó
ülés
Megtartotta utolsó ülését a cell
dömölki önkormányzat képviselő
testülete október 2-án. A ciklus
utolsó hivatalos közgyűlésén az
elmúlt négy év eredményeiről szá
molt be Makkos István polgár
mester, a vetített képes előadáson
a városban bekövetkezett fejlesz
téseket mutatta be. A képviselők
több napi ügyró'l is tárgyaltak,
egyebek között a SPAR üzlet és a
fölé tervezett lakások építéséről:
úgy döntöttek, hogy az ügyben
már a következő képviselő-testü
let hozzon határozatot. A testü
leti ülés végén a város első embe
rei elköszöntek. Baranyai Attiláné
dr. jegyző megköszönte a testület
munkáját, kiemelve: az országban
kevés az olyan polgármesteri hi
vatal és képviselő-testület, ame
lyeknek együttműködése ennyire
gördülékeny volt, mint a celldömölkié.

ÁRA: 28 F O R I N T

aktualitása, csakúgy, mint Isten
ehhez kapcsolódó Igéje hirdeté
sének. „Isten velünk van vesztes
csatáinkban is" - szólt az alapesz
mét megfogalmazó gondolat.
A résztvevők közösen dalolták
el a református énekeskönyv 80.
zsoltárát, melyet - tudomásunk

szerint - a világosi fegyverletétel
alkalmával énekeltek a kálvinista
katonák. Az ezt követő'műsornak
a Liszt Ferenc Vegyeskar előadá
sa adott keretet. Süle Ferenc ve
zetésével Olaszországba készülő
énekkar tíz dalt adott elő a turné
repertoárjából. Ami Bach, Bar
tók, Liszt Ferenc vagy Vivaldi ze
néjében megfogalmazódott, az
prózában csendült vissza a Ber
zsenyi Dániel Gimnázium irodal
mi színpadának előadásában.
Nagy Dezső tanár állította össze
és készítette fel a középiskolás di
ákokat. Petőfi, Kossuth szavait és
a fent említett zeneszerzők gon
dolatait az „Óh ember, én hiszek
tebenned" hitvallásával lehetne
Összefoglalni. Ennek a gondolat
nak a jegyében zárta a műsort
Szentpály-Juhász Imre is, aki sze
retetvendégségre invitálta a mű
sor szereplőit és hallgatóit egy
aránt.
Németh Ibolya

Választunk
Október 20-án lesznek a hely
hatósági választások. E heti lap
számunkban azoknak a pártok
nak, civil egyesületeknek, pol
gármesterjelölteknek és az egyé
ni választókerületek képviselője
löltjeinek ajánlását olvashatják,
akik az Új Kemenesalja hasáb
jain is be akartak mutatkozni a
celldömölki választópolgárok
nak.

Kultúra
kóstoló
Nyílt nap lesz a Kemenesaljái
Művelődési Központban október
12-én. A Kultúra-kóstoló című
rendezvényen az érdeklődök be
kapcsolódhatnak a művelődési
ház mindennapi életébe. Lesz
„reggeli torna", színházi előadás,
filmvetítés, videózás, néptáncját
szóház,
,Játékbarlang",
minidiszkó, játékos vetélkedő. A
programon minden korosztály in
gyenesen vehet részt.

Emlékezés a turini remetére
Kerekasztal-beszélgetés a Kresznerics Ferenc Könyvtárban
Szabad polgárokat szabad ha
zában: Kossuth Lajos öröksége
címmel szervezett kerekasztal-be
szélgetést a Kresznerics Ferenc
Könyvtár, a Kemenesaljái Berzse

A beszélgetés előadói

nyi Asztaltársaság és ifjúsági cso
portja a városi könyvtárban októ
ber 4-én.
A beszélgetés résztvevői dr.
Lenner Tibor és Kiss Zsuzsanna

Fotó: Mogyoróssy Gy.

tanárok, valamint Bejcziné Né
meth Tünde és Bejczi Károly ze
neiskolai tanárok voltak. Az elő
adók a 200 éve született Kossuth
Lajos személyiségét elemezték a
történelem, az irodalom és a zene
szemszögéből.
A politikus az 1848-49-es for
radalom és szabadságharc egyik
vezéralakjaként vált történelmi
mítosszá és példaképpé. De sok
oldalú személyiségéről kevesen
tudják például, hogy a modern
újságírás egyik megteremtője volt,
hogy világszerte híres volt szóno
ki képességeiről, hogy a fiatal Bar
tók szimfonikus költeményt írt
Kossuthról. Hallhattunk népdalo
kat, mítoszokat, mondákat a
„turini remetéről" ezen a tartal
mas estén, sokféle aspektusát is
merhettük meg Kossuth életének,
utóéletének.
Fonyó R.
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EGYÜTT CELLDÖMÖLK VAROSÉRT EGYESÜLET
Otthonunk Celldömölk: tegyünk érte!
Polgármesterjelöltünk:
Makkos István,
a folytonosság képviselője

Támogatja a Polgári Szövetség és a KDNP

1. sz. vk.
Kiniczky István

4. sz. vk.
dr. Kiss
Annamária

7. sz. vk.
Boznánszky
László

2. sz. vk.
Németh Dénes

5. sz. vk.
Véghné Gyürüssy
Katalin

8. sz. vk.
Géczy Zoltánné

3. sz. vk.
dr. Kovács Antal

6. sz. vk.
Somogyiné
Erdélyi Ilona

9. sz. vk.
Erdélyi Antal

A 10. sz.vk.-ben Farkas Zoltánt támogatjuk

MOST IS BÍZZANAK CSAPATUNKBAN!
BIZONYTALAN VÁLTOZÁS HELYETT VÁLASSZÁK
A KISZÁMÍTHATÓ FOLYTATÁST!
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Köszöntjük az Uj Kemenesalja olvasóit!
Engedjék meg, hogy bemutatkozzunk.

A Kemenesalja Ipartestület választási programja
„Hiba, ha körülöttünk mindent
meg akarunk változtatni, és az
sem jó, ha mindenbe beletörő
dünk. Közösen megtaláljuk a he
lyes arányt a változásra ítélt és a
megtartandó dolgok között. A be
csületesség, a lendület és a szak
értelem a záloga a fejlődésnek és
az összefogásnak."
A várost, lakókörzetet érintő
gondokon túl foglalkozni kívánunk
a vállalkozók, kisiparosok sajátos
problémáinak megoldásán.

A Kemenesalja Ipartestület
fontosnak tartja, hogy az emberek
ne veszítsék el vállalkozói kedvü
ket és saját jövőjükbe vetett hitü
ket. Ezért felemeljük szavunkat az
aránytalanságok megszűntetésé
re, a gyarapodásban való jogos
részvételre.
A vállalkozók egészét vagy egyegy csoportját érintő jogi, gazda
sági, illetőleg a gazdálkodás fel
tételeit érintő kérdésekben a vé
lemények összefogása és az ille-

Jó munkával tiszteljük
a város lakóit.
Szavazzon
az Ipartestület
jelöltjeire!
1. vk. Móger József ipartestüle
KÖszönjük az ajánlószelvénye¬
ti titkár
iket, de akik másnak adták, vagy
2. vk. Kaisinger Sándor nyug megtartották, Ok is szavazzanak
díjas, építésvezető'
jelöltjeinkre.
3. vk. Süle Béla közlekedési
Vegyen Ön is részt a város sor
üzemmérnök
sának alakításában, támogassa
4. vk. Somorjai István munkavé jelöltjeinket.
delmi szaktechnikus
5. vk. Vermesi György emelő
Kompenzációs lista:
szerkezet szakértő
1. Móger József
6. vk. Márton Tivadar közmű
2. Vermesi György
építő vállalkozó
3. Somorjai István
l.vk. Kunyiknéjáró Marianna
4. Kaisinger Sándor
programtervező, matematikus
5. Süle Béla
8. vk. Kiss Lajos szervíztech
nikus
9. vk. Bezzegh István bádogos
Képviselőjelöltjeink:
10. vk Bakonyi Gyula kőműves
Az ipartestület és tagsága támo
gatja Limpár József jelölését a
Megyei Közgyűlésbe.

1. vk. Móger József
Ipartestület titkára, 55 éves.
Munkáscsaládból származik. Mű
szaki főiskolai végzettséggel ren
delkezik. 1978 óta az ipartestület
titkára. Két gyermeke van. Fele
sége a gimnáziumban tanár.
2. vk. Kaisinger Sándor
Nyugdíjas építésvezető. 1941-

tékes helyi szervekhez való továb
bítása.
-Vállalkozók támogatása, szol
gáltatások színvonalának emelése
érdekében
- A helyi adók észszerű keretek
között való tartása
-Megrendeléseknél a helyi vál
lalkozók előnybe részesítése,
munkahelyteremtő beruházások
támogatása
- Európai szintű körülmények
biztosítása a temetőben. Új rava-

ben született Nagysimonyiban.
Építőiparban 38 évig középveze
tőként dolgozott. Egy fia, három
unokája van. Vállalkozóként szak
tanácsadással, műszaki vezetéssel
foglalkozik.
3. vk. Süle Béla
Közlekedési üzemmérnök.
1955-ben Celldömölkön született.
Győrben a Közlekedési Műszaki
Főiskolán szerzett főiskolai vég
zettséget. Nős, felesége a vérellá
tó labor vezetője. Leányuk egye
temen tanul. MÁV vontatásfő¬
nökségen dolgozik, másodállás
ban vállalkozó.
4. vk. Somorjai István
Munkavédelmi szaktechnikus.
1935-ben Celldömölkön született.
Celldömölkön érettségizett. Gé
pész technikus, munkavédelmi
szaktechnikus végzettséggel ren
delkezik. 1961-82 között az állam
igazgatásban dolgozott. Jelenleg
munkavédelmi vállalkozó.
5. vk. Vennesi György
Emelőszerkezet szakértő. 1942ben Kolozsváron született. Főis
kolai végzettsége van. 20 évig az
Élgépnél osztályvezető'volt. Nó's,
két gyermeke, egy unokája van.
Vállalkozóként emeló'szerkezeti
s/akér tő.

talozó építése, a kerítés és az utak
felújítása
- Az idősekről való gondosko
dás érdekében a házi ápolás fej
lesztése
-Ság-hegy borvidék lehetősége
inek kihasználása
-Termálfürdő
építése,
gyógyturizmus kialakítása
- A közrend és közbiztonság
érdekében több intézkedésre
képes rendó'rt Celldömölk utcá
ira

6. vk Márton Tivadar
Közműépítő vállalkozó. 45
éves. Főiskolai végzettséggel ren
delkezik. Felesége óvónő, két le
ányuk felsőfokú tanulmányaikat
végzik. 1992 óta sikeres hírközlé
si és közműépítő vállalkozó.
7. vk. Kunyikné Járó Marianna
Programtervező, matematikus.
47 éves. Két iskolás gyermeke van.
Férje nyugdíjas. Celldömölki gim
náziumban tanárként dolgozik,
vállalkozóként pénzügyi tanács
adó.
8. vk. Kiss Lajos
Szerviztechnikus. 1945-ben
Vashosszufaluban született. Az
általános iskola elvégzése után
technikusi oklevelet szerzett. 14
évig téeszben, 16 évig Szekszár
don mint gépszerelő technikus
dolgozott. Három gyermek édes
apja. Jelenleg kényszervállalko
zó.
9. vk. Bezzegh István
Bádogos. 54 éves, Celldömöl
kön született. A szakmunkásvizs
ga letétele után a MAV-nál dol
gozott. Másodállásos majd önál
ló bádogosmesterként dolgozik.
Egy leánya és egy fia van.
10. vk. Bakonyi Gyula
Kőműves. 44 éves, Celldömöl
kön született. 16 éve a postán
küldeményfeldolgozóként dolgo
zik. Három gyermeke van. Jelen
leg is másodállásos mestervizsgá
val rendelkező kisiparos.
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A Kereszténydemokrata
Néppárt képviselőjelöltjei
je vagyok. A 2-es sz. vk-ben in
dulok képviselőnek párton kívü
liként, a Kereszténydemokrata
Néppárt jelölésében. A követke
ző 4 évet csak és kizárólag a la
kosság érdekében kívánom szol
gálni, mellőzve az egyéni és a
pártpolitikai érdekeket.
3- as vk.: Hetényi László va
gyok, a 3-as
sz. vk. Ke1- es vk.: Nevem: Czupor Attila.
resztényde1967-ben
m
okra ta
w
•
születtem
Néppárt kép
Celldömöl
viselőjelöltje.
kön. Itt vé
A KDNP he
geztem az ál
lyi szerveze
talános isko
ténekelnöke
lát, majd Bu
ként koordi
dapestre ke nálom mind a tíz körzet jelöltál
rültem zene lítását. Alapelvünk, hogy hiteles
in ű v é s z e t i emberekkel tegyünk a helyi de
szakközépiskolába. 1993-ban mokráciáért. Karitatív tevékeny
szereztem tanári diplomát a gyó'ri séggel, szociális érzékenységgel
Liszt Ferenc Zeneművészeti Fő szeretném az itt élő emberek éle
iskolán trombita szakon. Trombi tét gondtalanabbá, még szebbé,
ta tanárként a celldömölki zene jobbá tenni.
iskolában dolgoztam, majd 19974- es vk.: Hetényi Endre 55
tol a celldömölki Szent Benedek
éves, a Cell
Katolikus Altalános Iskola igaz
dömölki Mű
gatója vagyok. Ez idő alatt elvé
szaki Szakkö
geztem a Pázmány Péter Katoli
zépiskola ta
kus Egyetem hittanári szakát is.
nára vagyok.
Az
elmúlt
Feleségem szintén pedagógus,
ciklusban a 4.
egy kétéves gyermekünk van.
sz. választó
Amennyiben a választók bizal
körzet önkormat szavaznak nekem, a keresz
m ány zati
tény értékrend szerint, lelkiisme
retemre hallgatva szolgálnám a képviselőjeként megpróbáltam a
körzet és a város lakóit, mint az körzet infrastruktúrális fejlődé
l-es sz. választókerület jelöltje.
sét elősegíteni, az itt lakók gond
2- es vk.: Karádi Mihály va jait megoldani.
gyok, 50 éves.
Tudom, hogy még sok a meg
Régi celldö oldatlan probléma, ismerem a
mölki család megoldandó feladatokat, ezért
ból szárma szeretném folytatni e választó
zom. 1971- körzetben a 4 éve megkezdett
ben érettsé¬ munkát.
g i z t e m
5- ös vk.: Bedy Csaba vagyok,
Cellben. 30
az 5. sz. vá
éve dolgo
lasztókörzet
zom a Men
ben független
tőszolgálatnál mentőápolóként.
jelöltként in
Feleségem Pup Ilona a helyi gim
dulok a 2002.
náziumban tanár, fiunk 18 éves
évi önkor
tanuló. A Máltai Szeretetszolgá
mányzati
lat celldömölki csoportját 4 éve
képviselővá
alakítottuk meg, melynek vezetőlasztáson. Az
1- es vk. Czupor Attila
2- es vk. Karádi Mihály
3- as vk. Hetényi László
4- es vk. Hetényi Endre
5- ös vk. Bedy Csaba
6- os vk. Dr. Nagy János
7- es vk. Hencz Jánosné
8- as vk. Vargáné Kovács Marietta
9- es vk. Farkis Roland
10- es vk. Kocsis Anna

AB-Aegon biztosító kárszakértő
jeként sok emberrel találkozom,
ismerem gondjaikat. Megválasz
tásom esetén szeretném elérni,
hogy a körzet teljes területe vá
rosi színvonalra kerüljön, hogy az
utcákon és a járdákon ne más
városokba munkába rohanó, ha
nem többségükben helyben dol
gozó, gondtalanabb embereket
láthasson mindenki. Jelölésemet
a Kereszténydemokrata Néppárt
is támogatja. Bízom benne, hogy
a megválasztott képviselők egyé
ni és pártérdekeket félretéve, kö
zösen dolgoznak majd Celldö
mölkért, azért, hogy a környező
városokéhoz hasonló fejlődést
mutassunk.
6- os vk.: Dr. Nagy János 42
éves házior
vos vagyok, 4
gyermek
édesapja. A
6. sz. válasz
tókörzetben
indulok kép
viselőjelölt
ként a KDNP
támogatásával. Az elmúlt ciklus
ban az önkormányzat egészség
ügyi és szociális bizottság mun
kájában részt vettem, mint külső
szakember.
Szeretném e körzet fejlődését
és az itt élő emberek gondjainak
megoldását elősegíteni.
7- es vk.: Hencz Jánosné postai
dolgozó, a 7.
sz. választó
kerület füg
getlen, de a
KDNP támo
gatását élve
ző képviselő
jelölt vagyok.
Családom
mal Alsósá
gon élek. Férjem szintén postai
dolgozó, fiam egyetemista.
Celldömölk várost, és ezen be
lül Alsóságot is fejlődésnek indult
településnek ítélem meg.Eppen
ezért célom az, hogy közvetítsem
az itt élők gondját, akaratát azért,
hogy életminőségük tovább javul
jon, lakókörnyezetünk a városéval
együtt fejlődjön.

8- as vk.: Vargáné Kovács Ma
rietta, a 8.
számú válasz¬
tókörzet
KDNP által
támogatott
képviselője
löltje vagyok.
Celldömöl
kön szület
tem, 15 éve élek Alsóságon. A
Berzsenyi Dániel Gimnáziumban
dolgozom, és a Berzsenyi Lénárd
A M K általános iskolájában is ta
nítok óraadóként. Férjem gé
pészmérnök. 1 gimnazista fiam és
2 általános iskolás lányom van.
9- es vk.: Farkis Roland vagyok,
a 9. számú vá
lasztókerület
képviselője
löltje, KDNP
támogatással.
23 éves va
gyok. Celldö
mölkön szü
lettem,
a
Szombathelyi
Közgazdasági Szakközépiskolá
ban végeztem. Nős vagyok, fele
ségem fodrász. Jelenleg pénzügyi
ügyintézőként dolgozom.
Elképzeléseim a jövőre nézve:
a kábel tv rendbe tétele; minden
utca egyenlő legyen és a kisebbe
ket is megcsináltatni; játszóteret,
szabadidőparkot csinálni a gyere
keknek; az alsósági fiatalháza
soknak építési telket biztosítani;
a sági búcsú régi fényét visszaál
lítani; a fiataloknak kultúrált szó
rakozást biztosítani.
Amennyiben bizalmat kapok,
fiatalos hévvel fogok dolgozni a
városrész szebbé tételéért.
10- es vk.: Kocsis Anna vagyok,
35 éves. 1984ben végeztem
Celldömöl
k ö n
nőiruhakészítő
szakmában. A
10. sz. válasz
tókerületben
indulok ön
kormányzati képviselőjelöltként a
KDNP támogatásával. Izsákfán
élek szüleimmel, testvéreimmel,
Celldömölkön dolgozom a
Glovita Rt.-ben. Célkitűzéseim
között szerepel, hogy a választó
kerületemben is nagyobb fejlő
dést tudjunk elérni, hogy idősek
és fiatalok egyaránt szívesen élje
nek és boldoguljanak Izsákfán.
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A rendszerváltozás óta szinte
azonos összetételű a város ve
zetése. Az elmúlt tizenkét év
ben a jó szándékú testület nem
tudta megállítani Celldömölk
lemaradását a környező' váro
sokhoz képest. Az állam által
biztosított pénzügyi forrásokat
legjobb szakmai tudása szerint
osztotta fel a városvezetés, ez
mégsem bizonyult elegendőnek
a város átlagos szintű működte
téséhez, fejlesztéséhez.
Celldömölk életében most
van esély arra, hogy kormány
párti vezetése legyen. Jelenlegi
kabinetünk vezeti be országun
kat az Európai Unióba. Ezért
nagy súlyt fektetünk arra, hogy
kihasználjuk a pályázati rend
szer nyújtotta lehetőségeket.
Változtatni fogunk az eddigi
gyakorlaton: egy helyi szakem
berekből álló csoport írja és
menedzseli a p á l y á z a t o k a t ,
amelyek elbírálásánál segíthet
nek azok a kormányközeli poli
tikusok, akik jártak városunk
ban, így ismerik Celldömölk
gondjait. Szeretnénk, ha a pá
lyázatok egymásra épülő rend
szert alkotnának, és nem alka
lomszerű beadványok maradná
nak. A biztos támogatásnak és
fejlődésnek csak így van reális
esélye.

VAN E G Y CSAPAT,
BÍZZA
RÁJUK
A VÁROSVEZETÉST!
A v á r o s u n k é r t önzetlenül
tenni akaró embereket szeret
nénk magunk mellett tudni. Je
löltjeink és támogatóink között
többen is vannak, akik csak
-szimpatizálnak az MSZP prog
ramjával, de nem tagjai a párt
nak. Mégis egy közös ügy - Cell
dömölk fejlődése - miatt tarto
zunk egy csapatba. Fehér Lász
ló polgármesterjelöltünk a cell
dömölki sportegyesület ügyve
zető igazgatójaként nagy ener

ÖNZETLEN ÖSSZEFOGÁSSAL
CELLDÖMÖLKÉRT!
giával, ésszerűen átszervezte az
egyesületet. Szponzorokat ke
resett a működéséhez, magas
színvonalú munkát, megfelelő
körülményeket teremtett. Fe
hér László kapcsolatait, energi
áját a város helyzetének jobbá
tételére kívánja fordítani. Ered
ményes szereplése esetén mind
a pedagógusi, mind a sportve
zetői állását felfüggeszti, hogy
munkájában kizárólag polgár
mesteri feladatainak élhessen.
Szakembereket keresett és ta
lált, akik a város irányításában
segítségére lesznek. Söptei
Józsefné, a Mávépcell Kft. igaz
gatója talpra állított egy mun
kahelyet, sikeres céget vezet. A
gazdasági életben szerzett ta
pasztalatait most a város javára
szeretné felhasználni. Limpár
József, a Kemenesaljái Egyesí
tett Kórház gazdasági igazgató
ja nemcsak az intézményvezetői
jártasságát tudja Celldömölkön
kamatoztatni, de a korábbi vá
rosirányítási tapasztalatával is a
városért tevékenykedik.

Az MSZP
polgármesterjelöltje:
Fehér László

Önkormányzati
képviselőjelöltek:
1. sz. vk : Benkóné Remport
Lilla
2. sz. vk : Limpár József
3. sz. vk : Fehér László
4. sz. vk : Gasztonyi Csaba
5. sz. vk : Kiss István Zsolt
6. sz. vk : Csönge Ferenc
7 sz. vk. Oszkó Imre
8 sz. vk. Hajdú Ibolya
9. sz. vk : Molnár Lajos
10. sz. vk : Miltényi Dénes

Városi

kompenzációs
lista:

Söptei Józsefné talpra állított egy
munkahelyet, sikeres céget vezet.

1. hely: Fehér László
2. hely: Söptei Józsefné
3. hely: Somogyi Gyula
4. hely: Tima László
5. hely: Limpár József

A Vas Megyei Közgyűlés
10 ezer lakos feletti
települések listája:
2. hely Limpár József
7. hely Bene Csilla

N E M VARUNK
A SIKERRE,
D O L G O Z U N K ÉRTE!
A város fejlődésének és meg
tartó erejének sarkalatos pont
jai: a munkahelyteremtés, az
oktatás, az egészségügy, az ide
genforgalom, a kultúra és a
sport. Ezért dolgoztunk ki olyan
programot, amely a Celldömöl
kön felnövő ifjúságot megtart
ja, a szakembereket hazavárja,
az idős embereket megbecsüli,
és minden korosztálynak élhe
tő várost ígér.
P r o g r a m u n k a t ,
számonkérhető ígéreteinket el
juttatjuk Önökhöz.

Limpár József a korábbi városirá
nyítási tapasztalataival is a váro
sért tevékenykedik.
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Polgári Összefogás Celldömölkért
FIDESZ MAGYAR POLGÁRI PART - MAGYAR DEMOKRATA
FÓRUM - MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA - KISGAZDA
POLGÁRI EGYESÜLET
A Polgári Kormányzat segítsé
gével az elmúlt években az egész
város területén megvalósult a tel
jes közműellátás, az általános is
kolák tornatermei felújításra ke
rültek és az egyházi iskola is a kor
elvárásainak megfelelően épült
meg.
A Széchenyi Program kereté
ben Celldömölk városában szoci
ális bérlakások épültek, a megítélt
támogatás segítségével valósulhat
meg a Vulkán-fürdő, új labdarú
gó stadion épül, az Eötvös Loránd
Általános Iskola sportudvara vilá

gítást és új felszerelést kapott.
Büszkék lehetünk a dömölki
Szociális Otthonra, az új Munka
ügyi Központ épületére, a Ság
hegyi kivilágított utakra, a díszki
világítást kapott Trianoni-kereszt
emlékműre.
A Polgári Kormányzat támoga
tásával valósul meg a Kemenesal
jái Egyesített Kórház felújítása.
A Polgári Összefogás felelős
ígéretekkel, energikus, határozott
irányítással kíván lendületet adni
Celldömölk város fejlődésének:
ismét legyen a térség gazdasági,

Képviselőjelöltjeink:
Lvk.: Szíj Kálmán
nyugalmazott tűzoltó
parancsnok

2. vk.: Horváth Melinda
Tourinform-Celldömölk
irodavezető

3. vk.: i L'key József
MÁV nyugdíjas
,J

4. vk: Palotai Tünde
forgalmi szolgálattevő

kulturális és szellemi központja, a kosság és a szakemberek, szakértők
fiatalok bizton számíthassanak a véleményének kikérését, a lehetősé
szülővárosukra jövőjük alakításá gek mérlegelését, pozicionálását és
ban - munkahely, lakóhely, eg a kitűzött feladatok ellenőrzését tart
zisztencia -, s minden celldömöl juk rendkívül fontosnak.
ki büszkén járhasson utcáinkon,
A Polgári Összefogás a testüle
igaz lokálpatriótaként hangoztat ti munkát nem megélhetési for
va: ez az én városom!
rásnak, hanem szolgálatnak te
A város jövője, fejló'dése szem kinti, melyben a pártérdekeken
pontjából a tudatos, tervezett fejlesz felülemelkedve minden jóakara
tést, a feladatok koordinálását, a la tú és tenni akaró polgárra számít.

Támogatott
polgármesterjelöltünk:
Makkos István

5. vk.: Rozmán László
iskolaigazgató

7. vk.: Döme László
kerületvezető erdész

6. vk.: Koronczai Károly
műszaki ügyintéző, fő
technológus

8. vk.: Nagy Jánosné
tanító

9. vk.: Csik József
autóvillamossági mű
szerész, gépjármű műsza
ki vizsgáztató

10. vk.: Heim Géza
vállalkozó

2002. OKTOBER 10.

y

Uj K E M E N E S A L J A

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS OKTÓBER 2 0 - Á N
Tisztelt Választópolgárok!
Berghoffer András vagyok. A 2002. évi önkormányzati választá
son a 6. sz. körzet egyik független jelöltjeként indulok.
Magamról; 1955-ben születtem Celldömölkön és azóta is itt élek
és dolgozok. Fiatalon, 21 évesen nősültem, és ez a boldog házasság
a mai napig is tart. Feleségemmel 4 szép fiúgyermeket neveltünk fel
sok küszködés közepette, de sok szeretettel. Két idősebb fiúnk már
önálló családot alapított, így már kétszeres büszke nagyapa is va
gyok. (Hamarosan megszületik a harmadik unokám is.) A helyi hor
gászegyesület horgászmesteri feladatait társadalmi munkában látom
el. Amit még magamról kiemelnék, az, hogy 75-szeres véradó va
gyok. Képviselővé történő választásom esetén a celldömölki átlag
polgár érdekeit kívánom képviselni.
Jelmondatom: tisztesség, becsület.
Köszönöm, hogy rám figyeltek.
Németh Tibor független képviselőjelölt
„...jó lenne a világkiállításra, ha nem, az ezredfordulóra." (Pósfai
János: Életrajzi útmutatót szerkeszt egy celldömölki könyvtáros;
Vas Népe, 1992. március 17., 4. o.) Munkaidőn kívül végzett tevé
kenység eredményeként 2000-ben megjelent a Magyar Életrajzi Ka
lauz CD és 2001-től az Interneten is hozzáférhető.
„Németh Tibor korszerű szemlélettel, hatalmas lendülettel in
tézményi méretű, a tudomány szempontjából rendkívül fontos mun
kát végzett." (Horváth József, a Veszprémi Akadémiai Bizottság
Könyvtártudományi Munkabizottságának elnöke)
2001-ben a Kresznerics Ferenc Könyvtár színvonalas munkájá
nak elismeréseként az Év Könyvtára lett Magyarországon.
Hátrányos induló helyzet + áldozatvállalás + csapatmunka =
országos eredmények
A tények mögött a lényeg: a tettek önmagukért beszélnek!

Kustos Lászlóné
polgármesterjelölt
55 éves közgazdász vagyok, a Polgármes
teri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezető
je. 35 éve házasságban élek, két felnőtt lá
nyom van.
1965-ben kerültem Celldömölkre, az ab
ban az időben indult kesztyűgyárba gyakor
nokként. Eredeti szakmám ugyanis textiltechnikus. Később ter
melésirányító, majd az egyetem elvégzése után az üzem adminiszt
ratív vezetője lettem.
1979-ben, Celldömölk várossá válásakor kerültem a Városi Ta
nácshoz pénzügyi vezetőnek, majd ez a beosztásom az önkormány
zatok megalakulása után is megmaradt. Időközben adótanácsadói
szakképesítést szereztem és közigazgatási szakvizsgát tettem. Kö
zel 25 éves közigazgatási tapasztalatom van, elsősorban a pénz
ügyek terén, de természetesen ennyi idő alatt a városfejlesztési.városirányítási munka számos területére volt alkalmam betekin
teni, illetve azt megtapasztalni.
Ismerem a város helyzetét, nagyrészt a lehetőségeit is. Ebből
kiindulva szeretnék más módon, módszerrel közreműködni ab
ban, hogy városunk polgárai egy élhetőbb, jó hangulatú, helyben
munkát, tanulási és szórakozási lehetőséget biztosító Celldömöl
kön éljenek.

Horváth Béla György
(60 éves) az 5-ös választókerület függet
len önkormányzati képviselőjelöltje. Cell
dömölkön születtem, itt végeztem iskolái
mat az alapfokút és a gimnáziumot. Majd
műszerész és technikus szakmát tanulva itt
dolgoztam a nyugdíjazásomig. A családom
ősei is celldömölkick. A helyismeretem, az
élettapasztalatom inspirál arra, hogy a la
kóterületemet képviselni tudjam és a gondjaikat kezelni szeretném.
Celldömölk, Arany János utca 7/a alatt lakom.

A LEGNAGYOBB KERÜLET, A LEGNAGYOBB FELADAT
Tisztelettel köszönöm a 6. sz. egyéni választókerület mindazon
választóinak támogatását, akik lehetővé tették megmérettetésem
a város és a városrész érdekében. Bár nem lakom ott, de tősgyö
keres celliként tisztában vagyok legfontosabb gondjaikkal. A leg
nagyobb, de talán a a legmostohábban kezelt városrészekből össze
állított kerület lakóinak nem csak kötelességeinek, de egyenlő jo
gainak is kell lenniük. Annak érdekében, hogy ez maradéktalanul
teljesülhessen, mindent el fogok követni. Ehhez azonban szüksé
gem van bizalmukra, támogató szavazataikra. Részletes elképze
léseimet időben eljuttatva szeretnek segíteni Önöknek döntésük
meghozatalában.
Tisztelettel: Tarczi István

Fi

Tarczi István
polgármesterjelölt
T I S Z T E L T VÁROSLAKÓ!

Ezúton is szeretném megköszönni azon
emberek bizalmát, akik lehetővé tették in
dulásomat Celldömölk város polgármeste
ri címének elnyeréséért folytatott megmé
rettetésben. Jelölőcéduláimat egyedül
gyűjtve, értékes beszélgetések százai ivód
tak belém. Köszönöm, hogy megosztották velem gondjaikat, kö
szönöm bíztató szavaikat, melyek erőt adnak ma is.
Magamról: gyűlölöm a hazugságot és az igazságtalanságot,
elvem: amit magamnak nem kívánnék, azt mással nem teszem.
Hitem szerint igazság és szeretet elválaszthatatlan. Ha minden
ki időben kimondaná érzett igazságát munkahelyén, a családban,
ha érdek, megalkuvás, félelem nem bénítaná véleményünk sza
vakba öntését, akkor lelkünk nem fertőződne lassan, de biztosan
ható halálos méreggel. Önbecsülésünk átsegítene minden nehéz
ségen. Az igazság segítene rátermett vezetőink kiválasztásában.
Ha mindazok, akik látják a gondokat, netán megoldást^is tud
nának, de nem mernek megmérettetni, akkor ki fog rendet terem
teni. Az ígéretekből, hangzatos szólamokból, szavakkal és számok
kal való zsongló'rködésbŐl elég. Történelmünk legsötétebb idő
szakát éljük, milliók nyomorodnak lelkileg és testileg. Hazugság
országa lettünk, elvesztettük önbecsülésünk, mert a pénzért foly
tatott kíméletlen harc gátlástalanná, érzéketlenné és részvétlenné
formált bennünket. Tisztelet a kivételnek.
Programomról időben tájékoztatni fogom Önöket, olvasásra és
átgondolásra szánt idejüket előre is tisztelettel köszönöm.
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SPORT - ESEMÉNYEK - EREDMÉNYEK
Rákospalotai EAC—CVSEAntók F C 0:1 (0:0)
További eredmények: PápaLFC-Haladás 1:1. (A 7. fordulóban elmaradt mérkőzést szerdán
játszották). Vasas-Bük 3:0, Balassagyarmat-Demecser 2:1, Nyír
egyháza-Pécs 2:3, LFC-HaladásSzázhalombatta 3:0, KecskemétKaposvár 0:2, DVTK-M onor 4:1,
Hévíz-Fót 4:2, Pápa-Tatabánya
1:0, BKV Eló're-Szolnok 3:2.
A 12. forduló mérkőzései:
október 12. Celldömölk-Vasas
14.00 órakor! Nyfregyháza-BKV
Előre, Pécs-Hévíz, Monor-Pápa,
Tatabánya-Kecskemét, Kaposvár-LFC-Haladás, Százhalom
batta-Szolnok
október 13. Fót-REAC, BükBalassagyarmat, DemecserDVTK.
-tim-

Az MÏ I / B állása
l. Pécs
11 6 4 1 17-7 22
2. Bük
11 7 1 3 16-10 22
3. B-gyarm. 11 7 1 3 22-18 22
4. Nyíregyh. U 6 2 3 23-15 20
5. Vasas
11 6 2 3 16-11 2(1
10 6 1 3 23-17 L9
6. DVTK
¡1 6 1 4 20-20 19
7. Fót
II 5 3 3 18-14 is
8. REAC
9. Hévíz
11 5 2 4 17-16 17
10. Haladás II 4 4 3 16-10 16
11. Kecském. II 4 3 4 16-15 15
12. Pápa
10 4 2 4 13-14 14
13. Kaposvár 11 3 4 4 15-16 13
14. Szolnok 11 4 _ 7 17-21 12
15. Tatabánya 11 3 3 5 12-18 12
16. Demecser 11 3 2 6 14-15 11
17. Celldöm. 11 2 4 5 10-15 III
18. Százhal. 11 2 4 5 11-19 10
19. BKV El. 11 3 1 7 15-22 in
11
20. Monor
2 9 9-27 2
(A mérkőzésekről a következő
lapszámunkban t u d ó s it u nk. )

Asztalitenisz

Kézilabda

Berlinben
játszanak
a pingpongotok

Férfi csapat:
CVSE-Celli Festék-AlsóŐrs
29:25 (14:11)
Női csapat:
CVSE-Celli Festék-Alsóó'rs
27:18 (14:8)

Június 9-én sporttörténelmet
írtak asztali teniszezőink, amikor
Veronában megnyerték a Interkupa négyes döntőjét a németek,
a franciák és a svájciak előtt.
Ezúttal Berlinbe szólítja a csa
patot a sorsolás, ahol október 12én a Lichtenberg SV ellen állnak
asztalhoz a továbbjutásért.
Értesüléseink szerint a mérkő
zés
esélyese
a CVSEMÁVÉPCELL.
Szurkoljunk neki innét távolról
is!

Apróhirdetés
Frissen
festett,
újszerű
állaptban lévő, hőszigetelt, fa er
kélyajtó és ablak tokkal olcsón el
adó. Ugyanitt kis teljesítményű
öntöttvas konvektor eladó.
Érd.: 16 után 95/424-291
PUGEOT 206 1.1-es, évjárat
2000, sérülésmentes, megkímélt
állapotban, szervizkönyvvel, első'
tulajdonostól eladó. (Részletre
is.)
Erd.: 06-20/390-70-93

Cell-Vas Kft.

RENAULT

Vas-muszaki Bolt
Celldömölk, dr. Géfin tér 5.
(Kultúrház mögött)
Tel.:06-95/420-015
H-340

91.600 Ft

U ij4,cj
H-350

105 050
113 850

Partner 51
Partner 410

Ft
Ljí °k, vezetőlapok, reszelólt,
Ft ^ " j " * ' 8 >6 » berántózsinőrok
éa egyéb alkatrészek,
58.700 Ft
akár rendelésre is.
nc
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80.000 Ft

2002. szeptember 16-tól október 30-ig.
Még mindig tart a kandalló vásár!
r

4 Asz ajánlat
a Renault-tól

Füstcsövek, tartozékok

Meg 4 ok, ami a Renault mellett szól! Szeptember I. és október 31. között
minden megrendelt Twingo, Thalia, Clio, Kangoo, Mégane, Scénic vagy Laguna
modetlbez tetszése szerint választhat a következő 4 lehetőség közül: Zöldút
100/200 finanszírozás kezdőrészlet-támogatással, használt autó-beszámítási
támogatás, ARAL Privát Chipkártya valamint opciócsomag, amivel Ön ingyen
felszereltséget választhat gépkocsijához. Bármelyik lehetőséget választja, az
árelőny a következő: Twingo, Thalia, Clio, Kangoo - 100 000 Ft; Méganc.
Scénic. Laguna - 200 000 Ft. Részietekkel és feltételekkel várjuk márkakereske
désünkben!
www-molnár-molnar.hu
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9600 Sárvár, Hunyadi u. 13.
TeL/Fax: 95/326-302

CELLDÖMÖLK VAROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK H E T I L A P J A

9.600 Ft

6 kW-os kandalló
Térjen be hozzánk, nézze meg kínálatunkat, kérje tanácsunkat!
&

Akkumulátoros villanyborotva 3.800 Ft
Akkumulátoros körkéses villanyborotva 4.350 Ft

Molnár & Molnár Kft.
9500 Celldömölk, Tó u. 2.
Tel./Fax: 95/422-302

minden méretben,

Vastagfalú füstcsoszett

Várjuk kedves vásárlóinkat!

Nyitva: H-I': 8.00-17.00; SZ: 8.00-12.00

Felelős kiadó: MAKKOS ISTVÁN polgármester O Felelős szerkesztő: TULOK GABRIELLA
A szerkesztőbizottság tagjai: Káldos Gyula, Molnár Gábor, Nagy Antal, Tömböly Ágnes,
Völgyi László (nívódíjas), +Horváth Lajos (örökös tag) 3 Munkatársak: Fonyó Roberta,

KEMENESALJA

Kovács Nóra, Mihók Tamás, Németh Ibolya, Szigethy Teodóra, Tarrósy Imre, Vass Veronika
Szerkesztőség: 9500 Celldömölk. Szentháromság tér 1. Telefon: 95/420-110
Nyomás: Autók Nyomda, Celldömölk ISSN 0865-1175

