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I N G A T L A N

Kemeneskápolnán részben felújított, 2
szobás családi ház eladó. Ir.ár: 3,1 M Ft.

Celld-ön 3 szoba+étkezôs családi ház, 2 garázzsal melléképülettel eladó. I.ár: 15,5 M Ft

Celldömölkön 3 szobás, földszinti lakás
eladó. Ir.ár.: 10,5 M Ft

Celldömölkön 3 szobás cs. ház garázzsal,
510 m2 telken eladó. Ir. ár: 12 M Ft

Celldömölkön 3 szoba+étkezôs cs. ház
garázzsal eladó. Ir.ár: 12,5 M Ft.

Bögötén 2 szobás családi ház gáz+vegyes tüzelésû központi fûtéssel eladó. I.ár: 8,2 M Ft

Celldömölkön 5 szobás családi ház, aknás
garázzsal eladó. I.ár: 17,9 M Ft

Celld-ön 1 szobás belvárosi lakás eladó.
Ir.ár: 5 M Ft.

Celld-ön 2 sz.+napp cs.ház, frekventált helyen
eladó. I.ár: 15,5 M Ft

Nagysimonyiban 2 szobás családi ház eladó:
Ir.ár: 4 M Ft.

Nagysimonyiban, a régi napközis konyha és
étterem épülete eladó. Ir.ár: 7 M Ft.

Celldömölkön 3 sz+nappalis, 3 éve épült cs.
ház 1091 m2 telken eladó. Ir.ár: 15,5 M Ft
Celldömölkön belvárosi, 3 szobás családiház 700 m2 telken eladó. Ir.ár: 12 M Ft

Celldömölkön 3 sz.+nappalis, cs.ház, 1100 m2
telken eladó. I.ár: 13 M Ft
Celldömölkön 3 szoba, nappali+étkezô cs.
ház garázzsal eladó. Ir.ár: 17 M Ft.

Celldömölkön 3 szoba+nappalis cs. ház garázszsal, frekventált helyen eladó. Ir.ár: 16,5 M Ft

Celld-ön 2 szoba+nappalis cs. ház eladó.
Ir.ár: 9,5 M Ft

Celldömölkön 1+2x1/2 szobás, teljesen felújított sorház lakás eladó. Ir.ár.: 10,5 M Ft

Sárváron 2x918m2-es, zártkerti telek eladó.
Ir.ár: 2,9 M Ft.

Celldömölkön 3 szoba+nappalis, 3,5 éve
épült cs. ház eladó. Ir.ár: 16,5 M Ft.

Részletek és további információk www.cellkabel.hu
címen, illetve ügyfélszolgálatunknál,
Celldömölk, Kossuth L. u. 16., Tel.: 95/423-423.

A J Á N L A T A :

Celld-ön Celldömölkön, frekventált helyen
lévô családi ház eladó. Ir.ár: 18 M Ft.

Celldömölkön 3 szobás családiház 700 m2
telken eladó. Ir.ár: 10,9 M Ft

Egyéb: Vönöckön 2 szobás családi ház eladó. Ir.ár: 3,5 M Ft.
Jánosházán 3 szobás családi ház eladó. Ir. ár: 4,5 M Ft.
Köcskön 2 szobás, felújított családi ház eladó. Ir. ár: 6,9 M Ft.
Borgátán építési telek eladó. Ir.ár: 1.9 M Ft.
Marcalgergelyiben 3 szobás családi ház eladó. Ir ár: 14,5 M Ft.
Celldömölkön 4 szobás családi ház, garázzsal 1000 m2-es eladó. Ir.ár.: 16,5 M Ft.
Jánosházán 2 szobás cs. ház szép állapotban, gondozott kertben eladó. Ir. ár: 7,5 M Ft.
Nagysimonyiban 3 szobás, teljesen felújított cs. ház parkosított udvarral, dupla garázzsal eladó. Ir.ár:
18,5 M Ft. Kemeneskápolnán 3 szobás családi ház eladó. I. ár: 6,5 M Ft.
Celldömölkön 3 szobás családi ház 700 m2 telken eladó. Ir.ár: 10,9 M Ft.

Info: 06-30/9938-439, 06-70/316-8752 Cím: Celldömölk, Rákóczi u. 10.
http://www.celli-udvarhaz.hu • E-mail: celli_udvarhaz_ingatlan@yahoo.com

VELÜNK EDDIG IS NYERT, HA GÉPKOCSIJÁT NÁLUNK TANKOLTA…

Tankoljon nálunk a 2006-os évben is…
…hiszen nálunk a mindenkori árnál sokkal kedvezményesebben
tankolhat 95-ös, 98-as és diesel üzemanyagot!

Celldömölk, Kolozsvár utcában,
a Mesteri felé vezetô úton.
Nyitva: minden nap 6.00–21.00

Balogh Zsolt vállalkozó

»JEGYZET

Motorok
és motorosok
Volt már az idén néhány olyan
nap, amikor kellemes volt az idôjárás. Ezt az is jelezte, hogy elôkerültek téli rejtekhelyükrôl, és felbôgtek a több milliós – státuszszimbólumnak is beillô – motorcsodák.
Ezek a szuperjárgányok félelmetes
sebességre képesek. Ez nem baj,
így természetes.
A probléma ott van, hogy városunk
szûk, de általában forgalmas útjain
is nagy sebességgel „röpdösnek”.
Néha nem gyôz visszalépni elôlük
az ember a zebrán, ha nem akar
balesetet. Sokszor az autósok is
csak kapkodják a fejüket, amikor
közöttük cikáznak.
Tudom jól, a fiatalok kedvelik a sebességet, magam is így voltam annak idején. Élvezzék, de ott, ahol
erre lehetôség van, ám kötve hiszem, hogy ez a város területe lenne. Egyébként pedig többen és jobban megcsodálhatjuk ezeket a szép
motorokat, ha lassabban mennek.
Több szempontból is jó lenne tehát, ha „idebenn” visszafognák a
sebességet. Ha másért nem, hát a
saját testi épségük érdekében.
»VÖLGYI LÁSZLÓ

Választás elôtt
Április 9-én lesz az országgyûlési
képviselô-választások elsô fordulója.
Vas megye 4. számú választókerületében hat jelölt közül választhatnak a
választópolgárok. Az Új Kemenesalja
ingyenes politikai hirdetéseknek ad
helyet, a képviselôjelöltek egy oldalas bemutatkozási lehetôséget kaptak. A politikai hirdetéseket (betûrendben) lapunk 6–11. oldalán olvashatják.
A választás napján, április 9-én reggel 6 órától 19 óráig tartanak nyitva
a szavazókörök, ahol a választópolgárok leadhatják voksaikat. A szavazatszámláló bizottság munkájának megkönnyítése érdekében kérik, hogy a
választópolgárok vigyék magukkal a
korábban postán eljuttatott értesítôt
a választói névjegyzékbe történô felvételrôl. Szavazni csak személyesen
lehet személyazonosító iratok bemutatásával. A 2006-os parlamenti választások második fordulóját április
23-án tartják, amikor a szavazópolgárokat ismét az urnákhoz várják.

Szülôágy a kórháznak
Korszerû szülôágyat adtak át a Kemenesaljai Egyesített Kórház szülészeti osztályának március közepén.
Az adományozó civil szervezet nem
elôször segítette az intézményt.
Cserági Istvánné, a Beteg és Gyógyíthatatlan Beteg Gyermekekért Misszió
Egyesület vasi képviseletének elnöke
– akit dr. Mazur Sándor, a kórház fôigazgató-fôorvosa köszöntött – adta
át a Kemenesaljai Egyesített Kórház
részére azt a szülôágyat, amit adományokból vásároltak meg a szülészeti osztály számára.
Az elnökasszony kiemelte: azok a
nôk, akik gyermeket vállalnak, sok
esetben egzisztenciájukat, szakmai
elômenetelüket kockáztatják, vagy
éppen egyetemi, fôiskolai tanulmányaikat szakítják meg. Mindezek ellenére vállalják a gyermekáldást a nem
kevés lemondással, szenvedéssel és
küzdelmekkel együtt. Tisztelet jár
ezért nekik. Megérdemlik a tiszteletet és köszönetet azok is, akik fáradságos munkájuk gyümölcsének egy
részét e közös ügyért, nemes cél érdekében ajánlották fel. Az adományozók: a kistérségi társulási tanács,
a celldömölki és egyházashetyei önkormányzat, vállalkozók és magánszemélyek között ott található a szülészeti osztály valamennyi dolgozója
is. Az adakozók közül többen személyesen jelen voltak az átadási cere-

a civil egyesület nem elôször adományozott a kórháznak

mónián. Az elnökasszony arra biztatta a megye lakosságát, hogy a
kistérségi kórházak eszközparkjának
fejlesztését hasonló áldozatkészséggel támogassák, mint azt Celldömölkön és környékén tették. A város és a
kistérség hölgyeinek pedig azt kívánta, hogy minél elôbb és minél többször vegyék igénybe az új szülôágyat
családjuk és településük örömére.
Ezután átadta a több, mint egymillió
forint értékû elektronikus, háromfunkciós szülôágyat dr. Kovács Antal
osztályvezetô fôorvosnak, aki azt jó
szívvel és köszönettel fogadta a kórház szülészeti osztály nevében.
»VÖLGYI LÁSZLÓ

Megyei kitüntetettek
A megyei közgyûlés által alapított díjakat hagyományosan az 1848/49-es
forradalom évfordulóján adják át.
Idén március 15-én Jánosházán tartották a kitüntetési ünnepséget, ahol
városunkban és kistérségünkben élô,
dolgozó személyek tevékenységét is
elismerték. A kitüntetéseket Markó
Péter megyei közgyûlési elnök adtak
át. Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért oktatási tagozat elismerést
kapott Nagy Sándorné, az ostffyasszonyfai Petôfi Sándor Általános
Mûvelôdési Központ igazgatója. Vas
Megye Önkormányzata Szolgálatáért
kulturális tagozat elismerést vehetett
át Katonáné Erdély Györgyi celldömölki, nyugalmazott történelem-rajz
szakos tanár, festômûvész, valamint
Nagy Béla Lászlóné, a jánosházi Szent
Imre Általános Iskola ének-magyar
szakos tanára. Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért egészségügyi

tagozat elismerésben részesítették
Csótár Csabát, a Vöröskereszt celldömölki, nyugdíjba vonult területi titkárát. Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért sport tagozat elismerést kapott Tóth II. József, a legendás aranycsapat labdarúgója, aki Merseváton
született és élt tizenegy éves koráig.

Álmok völgye
Simon József Álmok völgye címû novelláskötetét mutatják be április 4-én (kedden) 19.30
órakor a Zöld Csésze Étteremben. A Vas megyei, bejcgyertyánosi születésû szerzô könyvének megjelentését szülôfalujának lokálpatrióta egyesülete támogatta. Az elôadói estet
a Táncsics Alapítvány támogatja. A szerzôi esten Simon Józsefen kívül vers- és énekmondók is részt vesznek.
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Miniszter az egészségügyrôl
Az egészségügyi miniszter látogatott a celldömölki kórházba március
17-én. Dr. Rácz Jenô fórumon vázolta az egészségügy helyzetét, az elképzeléseket, és bejelentette az új
mentôállomás alapkôletételét is.
Szabó Lajos szocialista országgyûlési
képviselô vendégeként érkezett a

dr. rácz jenô (jobbról) szabó lajos, fehér lászló és
dr. mazur sándor társaságában járta végig a kórházat

Kemenesaljai Egyesített Kórházba dr.
Rácz Jenô. Az egészségügyi minisztert Fehér László polgármester és dr.
Mazur Sándor, a kórház fôigazgatófôorvosa fogadta. A miniszter az elmúlt négy évet értékelve elmondta,
hogy a 2002-es évi bázishoz képest a
folyó mûködési kiadásokban 1300
milliárd forint többlet került az ellátó
rendszerbe. Ennek legnagyobb részét, 1000 milliárd forintnyi többletet
az egészségügyben dolgozók bérezésére fordították. Jelentôs beruházások is történetek, 100 milliárd forintnyi fejlesztést végeztek többségében
cél- és címzett támogatások keretében. 60 milliárd forintból több mint
40 kórházat fejlesztettek. Jelentôs
program az aneszteziológiai és intenzív terápiás eszközök fejlesztése,
mely Európa legnagyobb ilyen jellegû tendere volt. Ennek következtében több mint 1200 ilyen jellegû mûszer kerül a kórházakba, amelyekhez
sem az intézményeknek, sem az önkormányzatoknak nem kell önköltséget vállalniuk. Az új mentôhelikopterek beszerzésére 8 milliárd forintot
fordítanak. A 100 lépés programjá-

ban meghirdetetteket európai uniós
forrásokból valósítják meg, így mintegy ötszázmilliárd forintnyi fejlesztési forrást tudnak az egészségügyre
fordítani. Dr. Rácz Jenô az egészségügyi ellátórendszer átalakításával
kapcsolatban kiemelte, hogy egy
egységes, szolidaritás elvû társadalombiztosítási rendszert, egybiztosítós modellt akarnak megvalósítani. A
fô prioritási irányok között van a sürgôsségi ellátási program, nemzeti
rákellenes program, illetve a csecsemô- és a gyerekgyógyászati program. Az egészségügyi tárca vezetôje
a kiskórházak helyzetével kapcsolatban hangsúlyozta, hogy azokat nem
akarják megszüntetni. A kiskórházaknak meg kell találniuk a saját profiljukat, ugyanakkor lényeges az
együttmûködésük is.
Rácz Jenô bejelentette, hogy az
Egészségügyi Minisztérium további
tízmillió forinttal járul hozzá az új
mentôállomás és központi orvosi
ügyelet építéséhez. Az épület alapkövét április 3-án teszik le a kórház
területén.
»TULOK G.

Az egészség szigete lehet az ország
A Magyar Demokrata Fórum szakpolitikusa, dr. Pusztai Erzsébet folytatott konzultációt a celldömölki kórház vezetôivel, majd sajtótájékoztatón a párt egészségügyi programjáról beszélt.
Az Antall- és az Orbán-kormány
egészségügyi államtitkára, dr. Pusztai Erzsébet az egészségügy és az indr. pusztai erzsébet és gróf istván a sajtótájékoztatón
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tézmény helyzetérôl konzultált a Kemenesaljai Egyesített Kórház vezetôivel március 17-én. A megbeszélés
után Gróf István MDF-es képviselôjelölt társaságában tartott sajtótájékoztatót.
A szakpolitikus a Magyar Demokrata
Fórum álláspontját ismertetve elmondta, hogy végre más szemmel
kellene nézni az egészségügyet,
mert az nem teher, hanem óriási
gazdasági lehetôség. Az egészségügyi ellátórendszer az ország legnagyobb szolgáltató hálózata. Véleménye szerint ha nemcsak a magyar
betegeknek, hanem az európai uniós
országok betegeinek is szolgáltatnánk, az komoly bevételt jelentene.
Ehhez tárgyalásokat kezdenének az
európai országok egészségbiztosítóival, hogy mely betegeik milyen kezeléseit támogatnák Magyarországon. Erre alapozva indítanának egy
fejlesztési programot, hiszen a
gyógyvízkincs, a rehabilitációs hagyományok jó alapot teremtenek arra, hogy Magyarország az egészség
szigete legyen.
Dr. Pusztai Erzsébet a privatizációval
kapcsolatban elmondta: az a legfon-

tosabb, mi jó a betegnek. Azt a
megoldást kell választani, amelyikkel jobb egészségügyi ellátást tudunk nyújtani. Véleménye szerint az
lenne a legjobb, ha az orvosok tulajdonossá válhatnának a háziorvosi
ellátásban, a járóbeteg szakellátásban, a kórházak esetében pedig inkább a nonprofit átalakulás, tehát
alapítványi vagy közhasznú társasági formában mûködnének a kórházak. Hangsúlyozta, hogy az általános
egészségbiztosítást nem szeretnék
privatizálni, de fel kell építeni végre
az ápolásbiztosítást Magyarországon. A képviselô hangsúlyozta, hogy
szükség van munkahelyi, foglalkozás-egészségügyi és baleseti biztosításra is, hiszen ezzel lehet a munkahelyi egészségvédelmet ösztönözni.
Az Orbán-kormány egykori államtitkára a Fidesz jelenlegi járulékcsökkentési elképzeléseirôl elmondta: az
elhangzó ígéretek olyan óriási kiesést jelentenek a társadalombiztosítás kasszájából, a nyugdíj, az egészségbiztosítás kasszájából, amelyeket
pótolni még nagy arányú foglalkoztatásnövekedéssel sem lehet.
»TULOK G.

Rendet akarnak teremteni
Csurka István, a MIÉP országos elnöke tartott választási gyûlést a mûvelôdési központban március 21-én.
A rendezvényen mutatták be a Harmadik Út választókerületünkben induló jelöltjét, Döme Lászlót.
A Magyar Igazság és Élet Pártja, a
Jobbik Magyarországért Mozgalom és
a Független Kisgazdapárt választási
gyûlésre várta az érdeklôdôket. A
rendezvényen a Himnusz elhangzása
után Molnár Rita versmondótól hallhatta a közönség Petôfi Sándor egyik
versét, majd Nagy Ervin, a MIÉP országos választmányának elnöke lépett a mikrofonhoz. Szólt arról, hogy
a párt rendet akar teremteni az országban, a szélsôségeket szeretnék
kiküszöbölni az élet minden területén. Mint mondta, fel kell lépni például a drogok és a homoszexuálisok
házassága, a liberalizmus ellen. Szerinte Magyarországon ma egy szélsôséges párt van, az SZDSZ.
A gyûlésen bemutatták Döme Lászlót, a Harmadik Út országgyûlési képviselôjelöltjét. Döme László felelevenítette a MIÉP celldömölki szervezetének megalakulását, majd a nemzeti kiárusítás, a globalizmus és a vad-

kapitalizmus ellen szólt. Mint mondta, nincs jogunk elvenni a gyerekeink
jövôjét. Hozzátette: a MIÉP felkészült
arra, hogy parlamenti párt legyen.
A MIÉP elnöke, Csurka István a többi
párt elleni érveket fejtette ki beszédében. Szerinte az MSZP aláveti magát az SZDSZ-nek, a Fidesznek pedig a
kisgazdapárt és az MDF szétverését
rótta fel. Kiemelte, hogy a Fidesz a
MIÉP-et is többször be akarta darálni,
de a párt nem kellett volna, csak a
szavazóik. A pártelnök szerint nem az
a tét, hogy ki nyeri a választást, hanem az, hogy mi lesz utána.
Az országos listát állító MIÉP – Jobbik
választási szövetségnek a terveirôl
elmondta: a rend programjával indulnak. „Rendet akarunk teremteni
az országban, mert képtelenség az,
ami ma uralkodik a gazdaságban, a
privatizációban, a lopások és a tolvajlások sorozatában, az igazságszolgáltatásban, a kultúrában és az oktatásban, minden területen. Rend,
rend, rend”, hangsúlyozta az elnök.
„Jó esélyünk van. Százalékot senki
nem mond, de a Harmadik Út a nevéhez méltóan fog szerepelni, a harmadik hely környékén”, tette hozzá.
Csurka István a két nagy párt terve-

fotó: völgyi lászló

csurka istván, a miép elnöke (középen)
tartott választási gyûlést

zett nagygyûlésérôl elmondta azt a
tételét, amelyet azóta több országos
médiumban is lenyilatkozott. Eszerint ha egy napon, április 2-án tartotta volna az MSZP és a Fidesz a budapesti nagygyûlést, akkor a MIÉP a
Kossuth téri Fidesz nagygyûlés résztvevôivel összhangban „reteszelték
volna be” az Andrássy úton lévô szocialistákat, akiknek így nem lett volna más lehetôségük, mint hogy az
állatkert felé meneküljenek.
»TULOK G.

Élhetô vidéket, régiós szerepkört
FONTOS A TURISZTIKA, AZ IDEGENFORGALOM ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM IS
Dr. Kiss Zoltán, a Földmûvelési és Vidékfejlesztési Minisztérium volt államtitkára az agráriumot érintô kérdésekrôl tartott sajtótájékoztatót
március 22-én a Zöld Csésze Étteremben. A rendezvényen jelen volt
választókerületünk SZDSZ-es képviselôjelöltje, dr. Szabó István.
A Szabad Demokraták Szövetsége
helyi szervezete nevében Imre József
elnök köszöntötte városunkban dr.
Kiss Zoltánt, a Földmûvelési és Vidékfejlesztési Minisztérium volt államtitkárát. Kiss Zoltán az SZDSZ országos
programjának ismertetése során
kiemelte: ebben a régióban jó a tôkebeáramló-képesség, az erdôk, a rétek, legelôk, a húsmarha-tenyésztés
80 százalékos uniós támogatást élvezhet. Elmondta többek között,
hogy a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése fontos feladat. A nemzeti vidékfejlesztési terv konkrét programja készen van, s ebben a régióknak fontos
feladata lenne, mert a megyék szere-

pe elértéktelenedett. Fontosnak tartotta megjegyezni azt is, hogy a jelenlegi közigazgatási rendszerben az
egyéni képviselôk mozgáslehetôsége
meglehetôsen korlátozott.
Szabó István országgyûlési képviselôjelölt elmondta, hogy több mint 26
éve a mezôgazdaságban dolgozik,
tehát konkrét tapasztalatai vannak e
téren. Legfontosabb feladatának az
élhetô vidék megteremtését tartja.
Ennek érdekében ki kell alakítani a
megfelelô felvásárlási árakat, hogy a
gazdák tudják, hogy melyik terményért mikor mennyit kapnak.
Legalább ennyire fontos, hogy az állami és uniós támogatást idôben
megkapják. Hasonló fontossággal bír
a turisztikai, idegenforgalmi és környezetvédelmi tevékenység is.
Kiemelt feladatnak nevezte a bioenergia, a biomassza elôállítását,
már csak azért is, mert hazánk az
energiahordozók 80 százalékát külföldrôl szerzi be.
A politikusok ugyancsak fontos

dr. kiss zoltán (balról) a sajtótájékoztatón

feladatként említették, hogy a falvakban mindenütt mûködjék óvoda,
és legalább az általános iskola alsó
tagozatos tanulói saját településeiken tanulhassanak. A fürdôkkel kapcsolatban pedig azon a véleményen
volt, hogy Sárvár és Celldömölk osztozzon meg a feladatokon.
»VÖLGYI LÁSZLÓ
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Tisztelt Választópolgárok!
Döme Lászlónak hívnak.
1970. augusztus 6-án születtem
Celldömölkön.
1990-ben erdôgazdálkodási oklevelet szereztem.
1989-tôl kerületvezetô erdész beosztásban dolgozom a Szombathelyi Erdészeti Zrt. Sárvári Igazgatóságának celldömölki erdôkerületében. Nôs vagyok,
két gyermekem van.
Szenvedélyes szurkolója
vagyok magyar hazámnak, ezért is vállaltam közszereplést: az Alsósági Életfa Egyesület elnöke, a Kemenesaljai
Trianon Társaság alapító tagja, a Celldömölki Önkéntes
Tûzoltó Egyesület elnöke, a Magyar Éremgyûjtôk Egyesülete Celldömölki Csoportjának alapító tagja, a helyi MIÉP
szervezet elnöke vagyok.
Az 1998-as önkormányzati választásokon Celldömölk 7.
számú választókerületében, a MIÉP képviseletében egyéni mandátumot nyertem. 1998 óta a Celldömölki Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának vagyok a tagja, továbbá az alsósági részönkormányzatban is tevékenykedek.
A 2002-es országgyûlési választásokon Vas megye 4.
számú választókerületében indultam képviselôjelöltként,
s 9 induló szervezetbôl a MIÉP-et a harmadik helyre hoztuk fel a Fidesz és az MSZP mögé, lelkes segítôimnek köszönhetôen. A 2002-es önkormányzati választásokon
Celldömölkön a MIÉP-pel választási szövetségre lépett a
Fidesz, az MDF, a KPE, így a választásokon 1 egyéni és 2
listás helyet szereztünk az önkormányzatban. Ismét
egyéniben nyertem mandátumot, Celldömölk – Alsóság
részönkormányzatának vezetôjévé választottak. Ez a siker annak köszönhetô, hogy mindig próbáltam betartani
választási ígéreteimet, s fülemben visszhangzott a MIÉP
képviselôjeként a budapesti Hôsök terén elmondott eskü
szövege: „minden erômmel a magyar megmaradást, a
magyar feltámadást, a magyar jövôt szolgálom, Isten engem úgy segéljen”.
Felmerülhet a kérdés a Tisztelt Választópolgárban, hogy
miért szavazzon egy kis pártra. Azért, mert ha azt akarjuk, hogy jobboldali gyôzelem szülessen, a legnagyobb
ellenzéki párt egyedül nem éri el! Nem elég a hibákra rálelni, ki is kell javítani! A MIÉP – Jobbik felkészült arra,
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hogy parlamenti párt legyen. A kisgazdákkal kiegészülve
úgy érezzük, hogy felnôttünk a feladathoz! Sajnos az emberek túlnyomó többsége csak két pártban tud gondolkodni. Ez hibás eszmefuttatás! Magyarországon hibás lépés lenne a kétpártrendszerre szavazni! Mielôtt választási programomat ismertetném, azt szeretném megjegyezni, hogy Lengyelországban a MIÉP – Jobbik eszmeiségével
megegyezô Jog és Igazság Pártja kormányoz. Ugyanazzal
a programmal nyert, amivel a HARMADIK ÚT nekivág a választásoknak! A mi értékeink, követeléseink nem változtak! Ránk nem hat a liberalizmus! A legfontosabb a hatalmas államháztartási hiányt lefaragni. Mi továbbra is
kitartunk a magyar föld védelme mellett! Nem eladó!
Esélyt kell adni a magyar gazdáknak az élethez! Ne árusítsák ki jobban a nemzeti vagyont! Felül kell vizsgálni az
eddigi privatizációt is! Folyamatosan kapjuk a hitelminôsítôktôl a leminôsítést. Ez lenne a dübörgô gazdaság? Tegyünk érte, hogy dübörögjön! A kis- és középvállalatokat
kell támogatni. Nemzetstratégiai kérdés az egészségügy.
Sajnos öregedô Nemzet vagyunk. Kevés gyermek születik, tegyük érdekeltté a családokat a gyerekvállalásra. Ki
fogja az elkövetkezendô évtizedekben az ország gyarapodását, magunk és szüleink nyugdíját biztosítani, ha a
mostani nemzetfogyást nem állítjuk meg?
Az 1990-es ún. rendszerváltás óta eltelt másfél évtized
azt bizonyítja, hogy Magyarország egy paktum alkotmány hálójában vergôdik, és elfogadhatatlan az a mindennapi gyakorlat, amely a parlamenti pártok egymás
közötti egyezségéhez köti az alkotmány módosítását. Ma
az alkotmány a politika játékszere, holott épp fordítva: az
alkotmánynak kellene kordában tartani a politikát.
2006-ban új lehetôség nyílik arra, hogy felelôsséggel,
hazaszeretettel politizáló, nemzeti érdekeket elôtérbe
helyezô erô, a MIÉP – JOBBIK kerüljön a magyar parlamentbe.
Bízom a nemzeti összefogás erejében, a Magyar Szent
Korona Tan eszméjében, s a választópolgárok józan ítélôképességében az áprilisi országgyûlési választásokon.
Egy szavazat Dömére, egy lépés a jövôbe!
Döme László
a Harmadik Út képviselôjelöltje

» POLITIKAI HIRDETÉS
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Jó választás, jobb élet!
Tisztelt Választópolgárok!
Engedjék meg, hogy ezúton is megköszönjem azt a megtisztelô bizalmat, melynek
jóvoltából két ciklus óta az Önök támogatásával térségünk országgyûlési képviselôjeként tevékenykedhetek. Remélem, az
elért közös eredmények és az elôttünk álló
közös célok megvalósítása érdekében, az
Önök akaratából, 2006-ban ismét én szerezhetek egyéni mandátumot választókerületünkben, és Orbán Viktorral az élen
olyan kormány alakulhat Magyarországon,
amely programjának középpontjában a
Munka, az Otthon és a Család áll.
Az elmúlt hetekben szövetségünk országépítô találkozókon ismertette meg nem egy,
hanem több millió ember véleményét ötvözô programját a választókkal.
• Új Széchenyi Tervre, a hazai vállalkozások támogatására van szükség. Az elkövetkezendô 4 évben 1500 milliárd forintot szeretnénk a hazai kis- és középvállalkozások támogatására fordítani
uniós források felhasználásával is.
• 10%-kal csökkentjük a társadalombiztosítási járulékot, mely gazdasági növekedést idéz elô, és új munkahelyeket hoz létre.
• Ismét életre hívjuk az otthonteremtési
támogatási rendszert, csökkentjük az
áfát!
• Bevezetjük a 14. havi nyugdíjat. Hiszszük, hogy a nyugdíjasok olyan változásokat akarnak, amelyek kiszámítható életet, biztonságos öregkort garantálnak, és
egy élhetô jövôt unokáiknak!
• Támogatjuk a fôállású anyaságot, a részmunkaidôs foglalkoztatást és a családi
adókedvezmény ismételt megvalósítását. A család erôforrás. Kifogyhatatlan,
mert ereje szeretetbôl fakad.
• Nem engedhetjük meg, hogy olyan politika valósuljon meg Magyarországon,
amelyik kórházainkat eladná, az egészségügyi ellátást fizetôssé tenné! Növelni kell az egészségügyre fordítandó forrásokat, az egészségügyben dolgozók megbecsülését!
Celldömölkön közösen raktuk le a fejlôdés
alapjait, az Orbán – kormány alatt számos
olyan fejlesztés elindult, amelynek eredményeivel nap, mint nap találkozhatnak. A
város útjaira több mint 300 millió forintot
költöttünk, elkészült a település csatornahálózata közel 400 millió forintból. Megvalósulhatott a celldömölki sporttelep rekonstrukciója, felépült az idôsek otthona.
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A celldömölki kórház felújítását az Orbánkormánytól kapott 270 millió forintos címzett állami támogatásból valósíthattuk meg.
Celldömölkön a Széchenyi-terv keretében
elnyert 560 millió forintos támogatásból
indulhatott el a Vulkán fürdô építése,
amely végül egyéni érdekek alapján jelentôs többletkiadás árán valósult meg. Feladat még nagyon sok van, hisz a komplexum hosszú távú mûködtetéséhez, az idegenforgalom fejlesztéséhez befektetôkre
van szükség!
Szomorú valóság, hogy az elmúlt négy évben Celldömölk elvesztette vasutas városi
rangját, bezárták a fûtôházat, a tanmûhelyt, több száz ember, család elvesztette
biztos megélhetését. Nem engedhetjük,
hogy a MÁV idegen kézbe kerüljön, hogy
további vasutas dolgozókat bocsássanak el!
A munkanélküliek havi átlagos száma 15%kal volt magasabb 2005-ben mint 2004-ben,
ez fôként a pályakezdôket és az 50 éven
felülieket sújtja. Munkahelyteremtô programokat indítunk, támogatással ösztönözzük a pályakezdôk foglalkoztatását. A magyar szolidaritás fontos eleme, hogy tisztességes munkáért mindenki tisztességes
bért kapjon!
Az oktatás, a közmûvelôdés a közös jövônket jelenti, de a csökkenô állami támogatásoknak éppen ezek az intézmények, az
itt dolgozó óvónôk, tanárok estek áldozatul. A celldömölki önkormányzat egyre nagyobb mérvû eladósodását a helyi óvodák
és iskolák szenvedik meg. Örömteli dolog,
hogy megújulhat a mûvelôdési központ,
bár az ígéretek ellenére még mindig nem
kezdôdött el a felújítása. Egy épület, a
falak azonban önmagukban kevesek. Lelkes, biztos jövôt maguk elôtt látó pedagógusokra van szükségünk!
Támogatást szerzünk az oktatási intézményeink uniós források felhasználásával történô korszerûsítésére is!
Fel kell karolni az olyan helyi közösségeket,
amelyek bele akarnak szólni a helyi demokráciába, a közösségépítésbe, amelyek
merik és akarják hallatni a hangjukat.
Olyan közéletre van szükség, ahol szabad
a szó, ahol félelem nélküli az élet!
A választás tétje, hogy Magyarországon
végre a magyar emberek legyenek a leg-

Kovács Ferenc
a Fidesz–Magyar Polgári Szövetség és a
Kereszténydemokrata Néppárt
jelöltje Vas megye 4. számú országgyûlési
egyéni választókerületében

fontosabbak! A Cselekvô Nemzet Programjának megvalósításához a Fidesz és
szövetségesei számítanak az Önök szavazataira!
Remélem, hogy az elkövetkezendô napokban még személyesen is találkozhatunk a
Fidesz rendezvényein!
Orbán Viktor, a FIDESZ-MPSZ elnöke lesz
Celldömölk vendége április 3-án, hétfôn
17 órától. Várjuk Önöket a római katolikus
templom elôtt tartandó választási nagygyûlésünkre!
Kampányzáró rockkoncertre hívunk mindenkit korhatárra való tekintet nélkül. Az Edda
együttes lép fel április 4-én, kedden 18 órától az ipari iskola sportcsarnokában.
Támogassa Ön is a Változást!
Hajrá, Magyarország! Hajrá, magyarok!

»KOVÁCS FERENC

» PKO UL I TL I KT AÚI HR I AR D E T É S
JÓ VÁLASZTÁS,

BIZTOS ÉLET!

Célunk: a szegénység

felszámolása

MUNKÁT,

BIZTONSÁGOT!

RÁTZ OTTÓ
képviselôjelölt
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Választópolgárok!
Tisztelettel köszöntöm Önöket a

Megvédjük az egyházakat a

Kereszténydemokratapárt alel-

nemtelen támadásoktól, s hatá-

nökeként, s képviselôjelöltjeként.

rozottan fellépünk a vidék fej-

Több diplomás pedagógusként,

lesztése érdekében.

két kisgyermek édesapjaként,

Nem egyre öregedô falvakat

közéleti emberként átérzem a

akarunk,

családok problémáit.

jövôt építô településeket, ahol

A Kereszténydemokratapárt prog-

legyenek óvodák, s alsó tagoza-

ramjában – mely a Szegénység

tos iskolák; ahol járhatók a jár-

felszámolása címet viseli – mun-

dák, és kátyúmentesek az utak.

kahelyteremtést és – megôrzést,

Amennyiben lehetôséget ka-

egészségügyi és közoktatási re-

punk rá, bevezetjük a nemzeti

formot ígér, a gyermeket válla-

alapnyugdíjat és a közalkalma-

lóknak a családi kedvezmények

zottak részére a szolgálati idô

bôvítését, s a fôállású anyaságot

függvényében emelkedô köz-

vállalóknak havi jövedelmezés-

szolgálati

ként a mindenkori minimálbér

beépülne az alapbérbe.

hanem

életképes,

pótlékot,

mely

kétszeresét.

SZAVAZZON

A

KERESZTÉNYDEMOKRATAPÁRTRA!
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Dr. Szabó István, 59 éves mérnök vagyok. Sárváron születtem,
és most is itt élek. Feleségem is sárvári születésû, nyugdíjas
óvónô. Három felnôtt gyermekünk és egy unokánk van. Jelenlegi munkahelyemen, a Sárvári Mezôgazdasági Rt.-ben 25 éve
dolgozom különbözô beosztásokban.
Tanulmányaimat a Gödöllôi Agrártudományi Egyetem gépészmérnöki karán, majd a Budapesti Mûszaki Egyetem gazdasági
mérnöki szakán folytattam. 1985-ben mûszaki gazdasági elemzés témakörben doktoráltam. 1994-tôl Sárvár város önkormányzati képviselôjeként, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökeként és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjaként tevékenykedem. Közéleti munkámat igyekeztem mindig
lelkiismeretesen végezni, a város fejlôdését és az ott élôk javát
szolgálni. 1998-tól a MEDOSZ szakszervezet országos választmányának tagja vagyok.
Országgyûlési képviselôként eddigi közéleti tevékenységembôl
adódó tapasztalataimat szeretném hasznosítani, és azon dolgozni, hogy a 4. számú választókerület fejlôdése dinamikusabb legyen. Sárvár város fejlôdése erre biztosíték lehet, ahol jelentôs
eredményeket értünk el munkahelyteremtésben, oktatási intézmények, az infrastruktúra és a gyógy-idegenforgalom fejlesztésében. Új gondolkodási módot kell megvalósítani a választókörzetben, a jövôben komplex fejlesztési célokat kell meghatározni, amiben a városok és települések összhangja kell, hogy meghatározó legyen.

SZABAD
DEMOKRATÁK
SZÖVETSÉGE
DR. SZABÓ
ISTVÁN

Az Önök képviselôjeként azért kívánok dolgozni, hogy
több új munkahely létesüljön, és a meglévôk ne szûnjenek meg;
az infrastrukturális fejlesztések felgyorsuljanak (elkerülô utak,
útkorszerûsítések, a települések belsô úthálózatainak terhelés
csökkenjen pl. Celldömölk Marx Károly út stb.);
az egészségesebb életmód feltételei javuljanak, a természeti
adottságok jobb kihasználásával, a hagyományos értékrend és
az évek során kialakult intézményrendszer fennmaradjon és fejlôdjön;
adócsökkentéssel, az életkörülmények javításával az életszínvonal jelentôsen javuljon;
a mezôgazdaságból élôk nagyobb megbecsülést és idôben kifizetett támogatást kapjanak.
Törekedni fogok a lakosság mind szélesebb köreivel a rendszeres
párbeszéd kialakítására, hogy tevékenységem az Önök és a 4.
számú választókörzet érdekeit minél hatékonyabban szolgálja.
Kérem, szavazataikkal szíveskedjenek támogatni országgyûlési
képviselôvé választásomat!
Tisztelettel és köszönettel:
Dr. Szabó István
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Erôs köztársaság
SIKERES

MAGYARORSZÁG
Tisztelt Választópolgárok!
Tizenöt éve képviselem választóimat az Országgyûlésben – 2002 óta a költségvetési bizottság alelnökeként dolgozom –, a helyi és a megyei önkormányzatokban. Feleségemmel és két gyermekemmel együtt Sárváron élek. Jól ismerem Sárvár, Celldömölk és a környezô települések gondjait. Azok
közé az emberek közé tartozom, akik mindig szívesen vállalnak munkát a közösségért. Tudom, melyek azok a legfontosabb feladatok, amelyek megoldása a körzet országgyûlési képviselôjére vár.
a Magyar
Szocialista Párt
jelöltje

Szabó Lajos
Vas megye
4. számú
választókerületében

Kérem, szavazzon nekem bizalmat!
A körzet országgyûlési képviselôjeként azért fogok dolgozni, hogy térségünk a következô években
még erôsebb gazdasági és idegenforgalmi vonzerôvel rendelkezzen. Együttmûködöm majd a kormánnyal, a helyi vállalkozókkal annak érdekében, hogy további versenyképes beruházásokat hozzunk a térségbe. Megépítjük a sárvári elkerülô út második szakaszát, tovább fejlesztjük a celldömölki Vulkán fürdôt. Azért fogok lobbizni, hogy új munkahelyek létesüljenek, még komfortosabbá váljanak településeink az ott lakók érdekében.

Sikerek a választókerületben

Igen. Megcsináltuk.

Új Magyarország

Az elmúlt négy év alatt számos fejlesztés valósult meg Celldömölkön a kormány és a szocialista városvezetés együttmûködésének, lobbitevékenységének köszönhetôen.
– Átadtuk a Vulkán fürdôt, amelynek – további pályázati forrásokat is igénybe véve – épül
a második üteme.
– Megszépült a városközpont, új fôteret és
körforgalmat alakítottunk ki.
– Ravatalozó épült, ezzel teljesítettük a városlakók egy régi óhaját.
– Új munkahelyeket teremtve felavattuk a
Wewalka cukrászüzemet.
– Elkészült a mûfüves pálya, a szabadidôs tevékenységek körét bôvítettük ezáltal
– Elindítottuk a Ság hegy alatti raktártelep
rehabilitációját az idegenforgalom fejlesztésének érdekében.
– Központi támogatásból megújul a kegytemplom.
– Állami támogatást nyert a város a mûvelôdési központ átépítéséhez.
– Állami kártalanításból új polgármesteri hivatal épülhet Celldömölkön.
– Jelentôs kormányzati támogatásból új mentôállomás és központi orvosi ügyelet épül.
– Celldömölk önkormányzata számos pályázaton
szerepelt eredményesen, több kisebb beruházáshoz kaptunk állami segítséget.
– A térség kisebb településein számos közmûfejlesztés, új beruházás valósult meg, így korszerûbb, kellemesebb környezetben élhetnek
a választókerület lakosai.

Az MSZP teljesítette 2002-es ígéreteit
20%-ra csökkentettük az áfát.
2002-ben a baloldali kormány hozzálátott az
igazságtalan adórendszer és az eltorzult jövedelmi viszonyok kiigazításához. Az MSZP törvényben rögzítette, hogy a következô években is tovább csökkenti az adókat.
1998–2002 között az adónövekedés 5.600 Ft-ot
vett ki egy átlagos keresô borítékából.
2002–2006 között az adócsökkenés havonta
8.200 Ft-ot tesz be egy átlagos keresô borítékába.
2006. január 1-tôl a Gyurcsány-kormány 20%-ra
mérsékelte az áfa felsô kulcsát.
Növekvô bérek, biztos jövô.
Példátlanul gyors béremelés következett be a
közalkalmazotti szférában, az MSZP 50%-kal
növelte 600 ezer közalkalmazott illetményét.
Négy év alatt a növekvô bérek, a csökkenô
adók és a lassuló infláció együttes hatására
25%-kal nôtt a bérek vásárlóereje. Négy év
alatt 25%-kal nôtt a minimálbér összege.
Megdupláztuk a családi pótlékot.
Az egy gyermekre jutó összes támogatás négy
év alatt 40%-kal emelkedett. A családtámogatási rendszer átalakításával igazságosabbá vált a
támogatás elosztása. 2006-tól minden újszülött
névre szóló babakötvényt kap.
Bevezettük a 13. havi nyugdíjat.
Az MSZP-vezette kormány visszaadta a nyugdíjasoknak azt a 19 ezer forintot, amivel a Fidesz
adós maradt. Visszaállítottuk a méltányossági
nyugdíjemelést. A nyugdíjak reálértéke 28%-kal
emelkedett.

A Magyar Szocialista Párt erôs köztársaságot,
sikeres Magyarországot akar. Mi olyan programot kínálunk az országnak, amivel a fejlett jóléti államok sorába léphetünk. 400 ezer új munkahelyet teremtünk, 700 kilométer új autópályát,
gyorsvasutakat, hidakat építünk. Átfogó kórházfejlesztési programot indítunk, egészségügyi reformot hajtunk végre, csatornával és egészséges
ivóvízzel látunk el minden települést. Korszerû
iskolákat és olyan oktatási rendszert akarunk,
amely minden gyermek számára lehetôvé teszi
a tanulást.
Mi, baloldaliak a jövôben is olyan politikát fogunk megvalósítani, amely fejlôdést hoz a gazdaságban, fejlôdést a társadalom életében és
fejlôdést az ország politikai kultúrájában is.
Kevesebb teher, több lehetôség, nagyobb
biztonság – ez a Magyar Szocialista Párt ajánlata a nemzetnek.
Szocialista képviselôként az a célom, hogy váljon
nyugodtabbá az élet, fejlôdjön a gazdaság, gyarapodjon az ország, gyarapodjanak az emberek.

Kérem, támogasson
szavazatával!
Tisztelettel:
Szabó Lajos

BÁTORSÁG. BIZTONSÁG. IGAZSÁGOSSÁG. MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
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Az Új Magyarországról és a kampányról
Újhelyi István, a Magyar Szocialista
Párt alelnöke tartott kihelyezett fogadóórát Szabó Lajossal, választókerületünk képviselôjelöltjével március 23-án. A politikusok a párt nagygyûlésérôl és az Új Magyarország
programról is beszéltek az érdeklôdôkkel.
Kisebb csoport várta a kihelyezett fogadóórán a parlamenti képviselôket
a város fôterén. Az érdeklôdôk napi
politikai ügyekrôl, a kampányról beújhelyi istván, az mszp alelnöke fogadóórát tartott

szélgettek, és a választás esélyeit latolgatták Újhelyi Istvánnal, a szocialista párt országos alelnökével és
Szabó Lajos képviselôvel. Szóba került az április elsô hétvégéjére meghirdetett országos MSZP-nagygyûlés
is. Eredetileg az MSZP április 2-án
szerette volna tartani a kampányrendezvényt, ám miután késôbb a Fidesz
is arra a napra tette a saját kampányrendezvényét, ráadásul a két budapesti helyszín közel lett volna egymáshoz, a szocialista párt áthelyezte
a nagygyûlés idôpontját április 1-re.
Újhelyi István ezzel kapcsolatban úgy
vélekedett: felelôsségteljes döntés,
hogy nem engedtek a provokációnak, és nem mennek egyszerre demonstrálni Budapest utcáira a jobboldallal. A provokációról aznapi tapasztalatát is elmondta. A celldömölki találkozó elôtt Körmenden, a sétálóutcában tartottak fogadóórát, amelyet
egy csoport megzavart.
– Az Új Magyarország programja, a
sikeres, erôs magyar köztársaság
megteremtésének programja egyre
inkább eljut az emberekhez – mondta az alelnök. – Mindenki érti, hogy a
folytatás biztonságán van most a

Egy csepp emberség
A Magyar Sajtó napja alkalmából rendezett közönségtalálkozó vendégei
voltak Lengyel Anna és Rados Péter
újságírók, a Magyar Rádió „Egy csepp

fotó: völgyi lászló
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lengyel anna és rados péter
a sajtónap alkalmából a könyvtárban

emberség” címû népszerû sorozatának szerkesztôi. Egy csepp emberség.
Csupán három szó, mégis annyi mindent magába foglal. Mindenkinek
más jut róla eszébe, és mindenkiben
más érzéseket ébreszt fel. 2004.
március 15-tôl december 31-ig minden reggel fél hétkor Egy csepp emberséget kaphatott napi útravalóul,
aki a Kossuth rádiót hallgatta. Lengyel Anna mûsorában naponta mutatott be egy-egy értékes embert, és az
ô rövid vallomásukat az emberségrôl,
két percben. A mûsorvezetô olyan
személyeket kért fel közremûködésre, akik valamely tudományágban,
mûvészetben, sportban vagy egyéb
más területen kiemelkedôt alkottak.
Az ô életvezetô idézetüket hallgatta
több, mint egymillió ember naponta.
A mûsor mondanivalója fiatalt és idôset egyaránt szíven talált, a szerkesztôk rengeteg levelet kaptak. Lengyel
Anna férje, Rados Péter válogatott

hangsúly. Azon, hogy egy kormányzat végre azt a munkát fejezhesse be
és vihesse végig, amit elkezdett.
Gyurcsány Ferenc bebizonyította,
hogy tud kormányozni, olyan diplomáciai bravúrral sikerült óriási pénzösszeget elhoznia az európai uniós
költségvetési csúcsról, amellyel megalapozta az ország következô nyolc
évét. Éppen ezért azt hiszem, érdemes hagyni, hogy folytassa a munkáját.
Újhelyi István szólt arról is, hogy Celldömölk az egyik olyan település az
országban, amit Budapesten gyakran
emlegetnek, mert olyan fejlesztések
indultak be, és olyan látványos pályázati nyeremények sora gazdagította a várost az elmúlt években,
amelyek figyelemre méltóak. A vasi
szocialista országgyûlési képviselôk,
vezetôk kemény lobbit folytattak,
hogy Celldömölk az Új Magyarország
programjából is kivehesse a részét. A
politikus hozzátette: Szabó Lajos
megmutatta neki ezt a gyönyörû kis
várost, és csak gratulálni tud ezért a
szorgos összefogásért és munkáért,
ami itt a település fejlôdéséhez hozzájárult.
»TULOK G.

ezekbôl, és összeállította a Leveleskönyvet, ami negyvenhat elismerô
hangú levelet tartalmaz, azon emberek vallomásait, akik lelkiekben és
szellemiekben egyaránt gazdagodtak
a szívhez szóló mûsor által.
»REINER ANITA

Közéleti
kávézó
A Közéleti kávézó soron következô
összejövetelét tartják március 31én 15 órától a Kemenesaljai Mûvelôdési Központban. A politikai fórumsorozat vendége dr. Márkus Imre, a Baloldali Tömörülés Platform
alelnöke. Házigazdák: Szabó Lajos
országgyûlési képviselô és Fehér
László, az MSZP városi elnöke. A beszélgetést Bene Csilla vezeti.

»

S P O R T

180 perc rúgott gól nélkül
CVSE-Mávépcell—Bodajk FC-Siófok 0-1 (0-0)
Celldömölk, 500 nézô. NB II-es labdarúgó-mérkôzés. Vezette: Sulyok (Lidi,
Raff).
Celldömölk: SZÉP – Vajda, Kazári, Gyôrvári, Hudák – Szalai (Zsömlye, 68. p.),
Palkovics (Vér, 12. p.), Hegyi, Németh A. – Németh J., Cseke. Edzô:
Szentgyörgyi József.
Siófok: Kovács – Miklósvári, FOMUMBOD, FORGÁCS, Köntös – Kecskés,
Bartyik, DISZTL M., Horváth (Ladóczki,
84. p.) – Disztl D. (HEGYESI, 59. p.),
Gajda (Telegdi, 91. p.). Edzô: Hartyáni
Gábor.
Góllövô: Hegyesi a 87. percben. Kiállítva: Vajda 89. percben (reklamálásért
a második sárga lap után).
A 15. percben Hegyi ugratta ki Csekét, aki
lefutotta a védelmet, és a 11-es pontnál lövés helyett kicselezte a kapust, de Forgács
beérte és szerelte. A nagy helyzet kimaradása után kiegyenlített játék volt az elsô
játékrészben. A második félidôben megváltozott a játék képe, a vendégek léptek fel
támadólag. A 47. percben Gajda passzolt
vissza a 16-osra Kecskéshez, aki futtából
laposan a bal alsó sarokra zúdította a labdát, de Szép Tamás remek vetôdéssel hárította a lövést. Két percre rá Cseke labdájával viharzott el a jobb oldalon Szalai, és lôtte középre a labdát, mely Németh József és
Forgács összecsapását követôen Cseke elé
pattant, akinek 14 méterrôl leadott lövése
a jobb kapufa mellett kicsúszott. Ezt követôen az 59. percben újból Szép bravúrjára
volt szükség, amikor Gajda jobb sarkos léc
alá tartó, nagy erejû kapáslövését védte
szenzációs érzékkel. A 61. percben Németh
Attila iramodott meg bal oldalt, Miklósvári
utána eredt, és csúnyán hátulról felrúgta a
hazai játékost. A jól bíráskodó játékvezetô
most elnézô lett, s rontva teljesítményén,
piros lap helyett csak sárgát mutatott fel a
vétkes játékosnak. A 78. percben ismét
nb ii nyugati csoport állása
1. Paks
2. Felcsút
3. Gyirmót
4. Budakalász
5. Haladás
6. Siófok BFC
7. Integrál-DAC
8. Barcs
9. Hévíz
10. BKV Elôre
11. Balatonlelle
12. Celldömölk
13. Kaposvölgye
14. Mosonmagyaróvár
15. Dunaújváros
16. Ajka

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

15
12
8
8
8
8
8
7
5
5
5
4
3
3
3
2

2
6
3
3
3
2
2
7
5
5
4
6
5
5
6

2
3
3
6
6
6
7
8
5
7
7
9
8
9
9
9

36
44
32
26
22
22
31
28
17
18
20
15
21
16
18
15

- 12
- 19
- 17
- 20
- 16
- 22
- 27
- 31
- 16
- 23
- 27
- 21
- 34
- 27
- 35
- 34

45
38
30
27
27
27
26
23
22
20
20
16
15
14
14
12

Gajda került az ötös oldalvonalánál helyzetbe, és célozta meg a rövid bal alsót, de
Szép ezt a gólszerzési kísérletet is remek
érzékkel lábbal tisztázta. A 87. percben a
vendégcsapat balról elvégzett szögletrúgása után a magasan szálló labda Forgács fején megcsúszott, és a szabadon hagyott
Hegyesihez került, aki lekezelte, majd védhetetlenül kilôtte a hosszúsarkot. (0-1). A
második játékrészben a támadólag fellépett vendégcsapat több helyzetet dolgozott
ki, de kapura tartó lövéseiket, egy kivételével, Szép Tamás rendre hárította. A nézôk
már-már elkönyvelték a pontosztozkodást,
amikor a szabadon hagyott Hegyesi megkeserítette a szurkolók szájízét.
Dunaújvárosi FC-Kohász—CVSE-Mávépcell
1-0 (0-0)
Dunaújváros, 400 nézô. NB II-es labdarúgó-mérkôzés. Vezette: Makai
(Száraz, Kiss Z.).
Dunaújváros: Tóth – NAGY, VASKÓ, Rátkai, Pénzes – RIEDL, Zöld, Tóth G. –
A 18. forduló eredményei: Paks– Felcsút 3-2, Balatonlelle–Dunaújváros
1-0, Ajka–Haladás 0-3, Budakalász–Mosonmagyaróvár 1-0, Kaposvölgye–BKV Elôre 0-1, Barcs–
Integrál-DAC 0-3, Gyirmót–Hévíz 2-2.
A 19. forduló eredményei: Gyirmót–Balatonlelle 6-0, Felcsút–
Barcs 4-0, Haladás–Paks 1-2, Siófok–Budakalász 3-2, BKV Elôre–Ajka 2-1, Mosonmagyaróvár–Kaposvölgye 1-1, Hévíz–Integrál-DAC 0-0.
A 20. forduló mérkôzései: április 1.
15,30 órakor: Celldömölk–Gyirmót,
Barcs–Haladás, Paks–BKV Elôre, Budakalász–Dunaújváros, Kaposvölgye–
Siófok, Ajka–Mosonmagyaróvár,
Integrál-DAC–Felcsút, Balatonlelle–
Hévíz.
A 21. forduló mérkôzései: április 9.
16,30 órakor: Balatonlelle–Celldömölk, Hévíz–Felcsút, BKV Elôre–
Barcs, Haladás–Integrál-DAC, Mosonmagyaróvár–Paks, Dunaújváros–Kaposvölgye, Gyirmót–Budakalász, Siófok–Ajka.
A 22. forduló mérkôzései: április 12.
szerda 16,30 órakor: Celldömölk–
Hévíz, Ajka–Dunaújváros, Budakalász–Balatonlelle, Barcs–Mosonmagyaróvár, Integrál-DAC–BKV Elôre,
Paks–Siófok, Kaposvölgye–Gyirmót,
Felcsút–Haladás.

Micskó (FACSKÓ, a szünetben), Hoffmann (Právics, 88. p.) – Szepessy R.
(Junior, 66. perc). Edzô: Jakab Elek.
Celldömölk: SZÉP – Szalai, KAZÁRI,
Gyôrvári, HUDÁK – Zsömlye, Szabó,
Bodor, Németh A. (Vér, 53. p.), –
CSEKE, Németh J. (Somogyi, 82. p.).
Edzô: Szentgyörgyi József.
Góllövô: Facskó. Kiállítva: Bodor a 92.
percben (Facskó felrúgásáért).
Az elsô játékrész egyenlô erôk küzdelmét
hozta, egy-egy kimaradt helyzettel. A folytatásban a hazai csapat elôtt adódott több gólhelyzet, de Szép Tamás egy védhetetlen kivételével mindent védett. A 70. percben született meg a mérkôzés egyetlen gólja, melyet egy jobbról történô beívelés után Facskó
fejelt 8 méterrôl a bal felsô sarokba. A gólt
követôen még nagyobb sebességre kapcsoltak a hazaiak, csak a celldömölki kapusnak
köszönhetô, hogy több gól nem esett. Bodor
meggondolatlansága miatt tovább csökkent
a hadra fogható játékosok száma. Dunaújvárosban a gólínség tovább folytatódott, aminek következményeként, a kitûnô ôszi finis
után a csapat beragadt az alsó mezônybe.
»TIM
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Kézilabda
CVSE-Maba-Hungária – Le Belier KK Ajka
23:21 (11:12)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 200
nézô, NB II-es férfi bajnoki kézilabdamérkôzés. Vezette: Markhard, Rákóczi.
CVSE: DÉNES – Kormos (1), POZSONYI
(7), LUDVIG, Lendvai (4), KORONCZAI
(1), Gubián (2). Csere: Horváth – Bakonyi (3), Tóth (4), Sali (1), Jakab,
Berghoffer, Mecséri. Edzô: Mátés István.
A mérkôzésen a bajnokesélyes Ajka
kezdett jobban, de egyre szervezettebb
lett a CVSE, és átvette a vezetést. Fej-fej
mellett haladtak a csapatok, jól szórakozhatott az, aki kilátogatott az összecsapásra. A végjátékot a CVSE bírta jobban, és gyôzelmével 2. a tabellán.
Ifjúsági mérkôzésen 35:26 arányú ajkai siker született.
CVSE-Maba-Hungária – Le Belier KK Ajka
25:25 (13:11)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 80
nézô, NB II-es nôi bajnoki kézilabdamérkôzés. Vezette: Salamon, Szakatics.
CVSE: Somogyi– Geiger Cs., Szomorkovits A. (4), Geiger Sz. (3),
Szomorkovits L. (6), Hende (3), Szilvágyi (5). Csere: Balogh – Fûzfa (2),
Kovács (1), Farkas (1), Gôcze. Edzô:
Salamonné Csótár Adrienn.
A mérkôzés elôtt mindenki bízott a
CVSE sikerében, hiszen az ellenfél
még pontot sem szerzett a
2005/2006-os bajnoki szezonban. A
celliek már 18:12-re is vezettek a
második játékrészben, de ezt követôen rengeteg ziccert és hétméterest
kihagytak. Feljött az Ajka 20:19-re.
Izgalmas végjátékban 25:24-re ve-

zettek a celliek, 7 másodperccel a lefújás elôtt azonban nem figyeltek,
így kiegyenlítettek a vendégek.
Ifjúsági mérkôzésen nyert a CVSE
23:19 arányban.
Vasvár SE– CVSE-MABA-Hungária 42:27
(21:16)
Vasvár, 200 nézô, NB II-es nôi bajnoki kézilabda-mérkôzés. Vezette:
Langné, Zsemberi.
CVSE: Mendel – Szomorkovits A. (2),
Szomorkovits L. (10), Kazári R. (6),
Balázs (3), Farkas (3), Kovács. Csere:
Balogh – Fûzfa (3), Hende, Gôcze.
Edzô: Salamonné Csótár Adrienn.
A celliek több meghatározó játékosukat nélkülözték ezen az összecsapáson. A listavezetô ellen nem volt kérdéses a mérkôzés végkimenetele. A
vendégeknél a lerohanásos játék sok
hibát hozott.
Ifjúsági mérkôzésen 29:25 arányú hazai gyôzelem született.
CVSE-Maba-Hungária – Kisbér KC 25:25
(14:16)
Celldömölk, Városi Sportcsarnok, 200
nézô, NB II-es férfi bajnoki kézilabdamérkôzés. Vezette: Hofbauer, Péter
CVSE: Horváth – Kormos (3), TÓTH A.
(6), Ludvig, Lendvai (4), Koronczai (2),
Gubián (4). Csere: KOZMA – Bakonyi
(4), Pozsonyi (2), Berghoffer, Vincze,
Jakab, Mecséri. Edzô: Mátés István.
Az elsô játékrészben rossz volt a védekezés és a kapusteljesítmény a
cellieknél, ezt használta ki a Kisbér. A
második félidôben szigorúbb lett a
védekezés, feljavult a teljesítménye
a hazaiaknak. A Kisbér harcosságát
bizonyítja a döntetlen.
Ifjúsági mérkôzésen egygólos CVSE
siker született.
»V.V.

Hu – mor – zsák
Ügyetlenek
A férj faggatja a feleségét:
– Drágám! Hol van a tea?
– Jaj, ti férfiak soha semmit nem tudtok megtalálni. A tea a gyógyszeres
fiókban van egy kakaós dobozban,
amire az van ráírva, hogy só.
Fizetésemelés
Fônök az új titkárnônek:
– Elôször csak egy szoknya lesz a fizetése…
– ???
– Amit aztán gyakran fel fogok emelni.

»

Asztalitenisz
CVSE-Mávépcell – Harkány SE 10:2
Celldömölk, március 25., extraligás
férfi asztalitenisz-mérkôzés.
Párosok: Mercz, Szabó – dr. Szita,
Beck 3:0, Vimi, Kovács – Káposztás,
Nagy 3:0. (2:0). Egyéni: 1. kör: Mercz –
dr. Szita 3:0, Kovács – Káposztás 3:1,
Szabó – Beck 3:0, Vimi – Nagy 0:3.
(5:1). 2. kör: Mercz – Káposztás 3:1,
Kovács – Beck 3:0, Szabó – Nagy 2:3,
Vimi – dr. Szita 3:0. (8:2). 3. kör: Mercz
– Beck 3:0, Kovács – Nagy 3:2. (10:2).
Gyôzött: Mercz Gábor 3, Kovács János
3, Szabó Krisztián1, Vimi Roland 1, a
Mercz – Szabó és a Vimi – Kovács páros.
Obráz István: Csapatunk a várakozásnak megfelelôen simán és nagy
arányban gyôzött.
CVSE-Mávépcell II. – Linde ASE 14: 4
Celldömölk, március 25., NB I/B-s
férfi asztalitenisz-mérkôzés.
A hazai gárda a vártnál könnyebben
gyôzte le ellenfelét.
Gyôzött: Faragó Bálint 4, Benák András 3, Ölbei Péter 3, Máthé Gyula 2, a
Benák – Ölbei és a Faragó – Máthé
páros.
CVSE-Mávépcell III. – Zalakomár SE 8:10
Celldömölk, március 25., NB III-as férfi asztalitenisz-mérkôzés.
A tartalékos celldömölki csapat ellen
sikerült visszavágni a komári együttesnek.
Gyôzött: Tamás László 3, Teket Attila
2, Balázs Gyula 2 és a Tamás – Balázs
páros.
»V.L.

ÁPRILIS 1-JEI VICCÖZÖN

Jobban van
Két ember beszélget:
– Te, a Józsit mégsem hónap temetik, hanem pénteken.
– Mé’, jobban van?
Ha nem tudnák…
Azért zsíros a tej, hogy ne nyikorogjon a tehén tôgye fejés közben.
Házasság
A házasságok az égben köttetnek.
Ott, ahol a viharok, villámok, a tornádók és a jégesôk is keletkeznek.

Nem mindegy…
… hogy egyöntetû vagy ön egy tetû
… hogy nyomodba lépnek, vagy lépedbe nyomnak
… hogy köhögve röpülsz, vagy röhögve köpülsz.
… hogy mögöttem, vagy nem öttem mög.
Randevú
– Hogy sikerült a randid?
– Hát csak olyan sakkosan?
– Hogyhogy?
– A fehér királyról kiderült, hogy egy
sötét paraszt.
»Összeállította: VÖLGYI LÁSZLÓ
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Horgászok, figyelem!
Hegyhát – Kemenesaljai
Víztársulat
Celldömölk, Szomraky u. 5.

Több helyiségbôl álló,
összesen 81 m2 területû
irodáit bérbe adja.
Az APEH-iroda és a HKVT továbbra is
használatban maradó irodája
közötti épületrészben.

Érdeklôdni lehet:
a Hegyhát – Kemenesaljai
Víztársulat irodájában.
CELLDÖMÖLK, Szomraky u. 5.
TEL.: 06 95/420-179

Hetényi Endre,
a 4. számú választókörzet
önkormányzati képviselôje

április 4-én
(kedden) 18 órától 19 óráig
fogadóórát tart a Celldömölki
Mûszaki Szakközépiskolában.

» APRÓHIRDETÉS
Daihatsu Applause, 1589 cm3, benzines, 1992-es évjárat. Felszereltség: centrálzár, elektromos ablak (elöl, hátul), elektromos tükör, riasztó, szervokormány, garázsban tartott, nem
dohányzó, rendszeresen karbantartott, 2 db új hátsó lengéscsillapító, törzskönyv, új MP3 távirányítós CD-s rádió. Irányár:
420.000 Ft. Érd.: 06 70/374-0104.
Opel Astra 1,4-es, 8 éves, sötétkék színû, 2007 decemberéig
szóló mûszakival, központi zárral, megkímélt állapotban
eladó. Érd.: 06 20/352-2841.
ELADÓ! LEKÓ 3,8 típusú gyûrûs henger, közúti szállításra szerelhetô. Irányár: 350.000 Ft. Ugyanitt kb. 170 kg-os hízó 285/kgban eladó. Érd.: este, 06 95/395-035

PÁPA–BORSOSGYÔR STRANDI TÓ

Újdonság
Nagy mennyiségû tok hal, afrikai harcsa, 5 mázsa amur, 20 mázsa
nagytestû ponty ( 4–16 kg-ig), valamint a tóban található még 80
mázsa 2–3 kg ponty, csuka, süllô, apróhalak, keszegfélék,
nagytestû harcsa, valamint 10–20 kg-s amurok. Folyamatos telepítés! 1 hektáron folyamatosan 100 mázsa fölötti halmennyiség! Az
idei év újdonsága még, hogy egyetlen megjelölt hal kifogásával
100.000 Ft-ot nyerhet!
Tavalyi rekord fogások: 46 kg busa, 4,7 kg csuka, 3 kg dévér, valamint az egyik versenyen egy versenyzô 149 kg pontyfogással büszkélkedhetett, ami természetesen az elsô helyet jelentette számára.
2006 tavaszától megújult környezetben várjuk a kikapcsolódásra
vágyó horgászokat és vendégeinket.
K Í N Á L AT U N K :
Napijegyes horgászat (nem engedélyköteles). Gyerekjegy 500 Ft,
egy bottal horgászhat. Nyolcszemélyes filagóriák, stégek. Gyerekeknek fedett homokozó, hinta, csúszda. Hölgyeknek napozóágyat
biztosítunk. Horgászoknak horgászfelszerelésük bepakolásához kiskocsit biztosítunk. Büfé, ingyenes steak sütési és bográcsozási lehetôség. Társaságoknak, munkahelyeknek horgászversenyek lebonyolítását vállaljuk.
Rövid házirend: Napijegy 1000 Ft, egy fô két bottal való horgászatát engedélyezi. A napijegy személyre szól, nem
horgászbot darabszámra. A napijegy nem átruházható, kísérô nem horgászhat a horgász második botjával. Egy belépô
két bot, nem két ember egy-egy bot. A halat nem kötelezô megvásárolni, korlátlan számban vissza lehet engedni.
Minden haltartóba került halat meg kell vásárolni!
Ha szeretne részt venni egy közel 1.000.000 Ft összdíjazású amatôr horgászversenyen, szintén keresse fel tavunkat.
AZ év horgásza Energofish kupáért amatôr horgászverseny egyik rendezési jogát nyerte el a tó.

További, bôvebb információ kérhetô:
Karvas Gábor 06 30/378-6062
A tó közvetlenül Pápa–Borsosgyôr után jobbra, a fôútvonal
mellett található. Nyitva mindennap 8 órától sötétedésig.

Arany ágon ül a sármány
Gyermek- és ifjúsági
képzômûvészeti pályázat
Weöres Sándor verseinek
illusztrálására
BEKÜLDÉSI HATÁRIDÔ: 2006. ÁPRILIS 20.
Minden egyén vagy alkotó közösség egy-két mûvel vagy
egy sorozattal szerepelhet technikai, méretbeli kötöttségek nélkül. Kérjük feltüntetni az illusztrált vers címét, a pályázó adatait, közösség esetén a létszámot, összefogó nevét, a helyt adó intézmény címét.
A pályamûveket szakmai zsûri értékeli 5 korcsoportban. Az
ünnepélyes eredményhirdetéskor a legjobb alkotásokból
kiállítást szervezünk Csöngén, amelyrôl külön meghívóban
értesítjük a pályázókat. Alkotásokat vissza nem adunk, akinek a mûveit felhasználjuk, semmilyen címen jogdíjat nem
kérhet.
A pályázat kiírója: Csönge és Ostffyasszonyfa közös iskolája
és a Kemenesaljai Regionális Ifjúsági Szervezet.
A pályamunkákat az alábbi címre várjuk: Ostffyasszonyfa,
Petôfi Sándor ÁMK Iskolája, Március 15. tér 3. (9512)
Információ kérhetô:
Nagy Sándorné (általános iskola) 95/394-008
Mesterházyné Jánosa Magdolna 06 30/216-2161
E-mail: vasvirag@mail.vmmik.hu
VÁRJUK SZPONZOROK JELENTKEZÉSÉT KÜLÖNDÍJAK
ADOMÁNYOZÁSÁRA!

NET-CELL Kft.

R
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Celldömölk, Kossuth L. u. 18.
Tel.: 95/424-472, 06 20/938-9000

É

PCELA

Nem a nyuszi hozza!

(-6%)

Akciós
személyi kölcsön húsvétig,
bármilyen célra,
akár 1 millió Ft-ig
a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
Celldömölk I., Celldömölk II., Ostffyasszonyfai
és Vönöcki Kirendeltségeinél.
Celldömölk I., Kossuth L. u. 18.
Telefon: 95/420-035
Celldömölk II., Hegyi u. 1.
Telefon: 95/420-507
Ostffyasszonyfa, Kossuth u. 60.
Telefon: 95/394-005
Vönöck, Kossuth L. u. 69/B.
Telefon: 95/485-010

Helyben, gyorsan,
rugalmasan!

