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EGYÉVES
SZÜLETÉSNAP

NEM ELÉG, HOGY AZ AUTÓJA JÓL MEGY…
JÁRJON JÓL ÖN IS!
A Kolozsvár úti üzemanyagkúton a mindenkori árnál olcsóbban tankolhat
95-ös, 98-as és diesel üzemanyagot! FIGYELJE AKCIÓNKAT!

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

Balogh Zsolt vállalkozó

Október 1-jén
választunk
Október 1-jén, az önkormányzati választáson három polgármesterjelölt
és 69 képviselôjelölt indul a városvezetôi posztra és a képviselô-testületi tagságért. Választópolgárként
reggel hat és este hét óra között adhatjuk le voksainkat a tíz szavazókör
valamelyikében. Ezzel együtt szavazhatunk a megyei közgyûlés listáira is. Városunkban cigány kisebbségi választás is lesz, nekik külön
szavazókör mûködik majd a szakközépiskola épületében. Szavazni a
személyazonosságot igazoló érvényes iratokkal lehet.
Az Új Kemenesalja ingyenes bemutatkozási lehetôséget biztosított a
jelölteknek a bemutatkozásra. A
többszöri felhívásunkra jelentkezôk
ingyenes politikai hirdetéseit olvashatják lapunk 4–14. oldalain. A hirdetésekben megjelentekért felelôsséget nem vállalunk.

Ság hegyi
szüreti nap
A hagyományokhoz híven idén is,
szeptember 30-án tartják városunkban a Ság Hegyi Szüret rendezvényeit. 14 és 22 óra között szüreti kirakodóvásár és borkóstoló lesz a katolikus templom elôtti téren. 15 órakor indul a szüreti felvonulás a Hegyi
utca – Sági út – Dr. Géfin tér útvonalon. 17 órától a templom elôtti szabadtéri színpadon helyi és vendég
mûvészeti csoportok lépnek fel, 19 és
22 óra között a Betli Duó szórakoztatja a közönséget.
A rendezvényt szervezô Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár
várja azok jelentkezését, akik szívesen részt vesznek felvonuláson, és
vállalják, hogy beöltöznek a mûvelôdési központ által biztosított történelmi jelmezekbe. Jelentkezni Tóth Andreánál lehet.
Bográcsos fôzôversenyt is rendeznek
a Gáyer-parkban 15 órától. A versenyre csapatok, baráti társaságok jelentkezését várják, érdeklôdni Benke Csabánál lehet.
A felvonulásra és a fôzôversenyre is
várják a jelentkezôket a 95/424-096-

Egyéves születésnap
Hatalmas tortával ünnepelték a Vulkán fürdô egyéves születésnapját
szeptember 17-én. Kicsik és nagyok,
közel ezren látogattak el aznap a létesítménybe fürdeni, köszönteni.
Boldog születésnapot, hangzott el este hat óra tájban a Vulkán fürdô udvarán. Elôtte, órákkal korábban elkezdôdött a vidám, ünnepi mûsor. Az
ünnepelt születésnapi ajándékul kedvezményes napi belépôjegyet ajánlott fel a vendégeknek. Sokan éltek
vele, így a szeptemberi hétvégén,
amikor még a nap is vidáman szórta
a sugarait, a medencékbôl és a színpad elôtt is lelkes nézôserege volt a
fellépôknek. Közben Fehér László
polgármester és Bakó István fürdôigazgató üdvözölték a jelenlévôket,
köszöntötték a fürdôt. A városvezetô
a további fürdôfejlesztésekrôl beszélt, hiszen már készen vannak az
újabb medencék és a nyári bejárat
tervei. A fürdôigazgató örömmel számolt be arról, hogy egy év alatt 107
ezren látogattak el a létesítménybe.
Bemutatkoztak gyerekcsoportok – az
Energy Dabaston rock and roll- és
show-táncosai, a celldömölki zeneiskola és mûvészeti alapiskola néptáncosai. A kicsiket Joós Tamás énekeltette meg gyerekmûsora közben, a
nagyobbak latin táncokban és hastáncban, afro-brazil show-ban gyönyörködhettek. Fôvárosi mûvészek
operetteket és nótákat adtak elô mûsorukban, de elsôként a Boldog születésnapot! énekelték el.
A hatalmas, négy részbôl összeállított tortán ekkor gyulladtak fel a kis
tûzijáték fényei. Gyerekek és felnôt-

a város vezetôi szelték fel a születésnapi tortát

tek állták körül az asztalt, s kaptak
egy-egy szeletet a négyféle – csokoládé, gesztenye, tiramisu és fekete
erdô – ízû édességbôl. A tortán nemcsak az 1 éves a Vulkán fürdô felirat,
hanem a fürdô színes rajza is rajta
volt, köszönhetôen a Maci cukrászdának.
A Vulkán fürdô születésnapján a látogatók között volt Csupor Máté is. Egy
évvel ezelôtt, szeptember 17-én Máté volt az elsô fürdôlátogató. Azóta is
számtalanszor járt a létesítményben,
mint most mondta, ha teheti, barátaival is kijár fürdôzni, de ha ideje
van, akkor esténként úszójeggyel
sportolni. Szerinte a celldömölkiek
számára nagyon jó kikapcsolódási lehetôséget teremt a fürdô, ô maga is
szívesen invitál máshonnan érkezô
vendégeket. Máté is, mi is azt reméljük, a következô években is sokan élvezhetik majd a fürdô egyre bôvülô
szolgáltatásait. Boldog születésnapot,
Vulkán fürdô!
»TULOK G.

Új üzemcsarnok épül
A König Maschinen Kft. új üzemcsarnokának alapkövét rakták le szeptember 16-án Kiss Péter szociális és
munkaügyi miniszter, Fehér László
polgármester és Walter Martin, az
ausztriai anyavállalat ügyvezetô igazgatója. A tavaszig felépülô csarnok
újabb 25 munkahelyet teremt városunkban, fémipari szakmákban dolgozóknak.
Az ünnepségen elôször Fehér László
üdvözölte a beruházást, majd elmondta, hogy a munkahelyek teremtésének és megtartásának tevékenységén kívül foglalkoznak a szakképzési rendszer bôvítésével is, így
helyi szakképzett munkaerô talál állást a városban. Az ausztriai anyavál-

lalt és a König család részérôl Walter
Martin ügyvezetô igazgató hangsúlyozta, hogy a sütô- és pékipari gépgyártási profillal rendelkezô cég termékei mind az öt kontinensen jelen
vannak. Kiss Péter kiemelte, hogy
átalakul a térség munkaerôpiaca.
Átalakul mennyiségileg, hiszen Vas
megyében az utóbbi három hónapban több mint ezerkétszáz új munkahely jött létre; és átalakul minôségileg is, mivel egyre inkább azok a befektetôk jönnek a térségbe, amelyek
a meglévô ipari kultúrára, szaktudásra építve közel európai béreken foglalkoztatnak már. (Az eseményrôl
következô lapszámunkban bôvebben
beszámolunk.)
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Változtassunk városunkért!
Kedves Celldömölkiek!
Éveken át együtt terveztünk és építettünk,
közösen munkálkodtunk azon, hogy mindenki jobban érezze magát Celldömölkön,
ezért talán többségüknek nem kell bemutatkoznom. 1990 óta veszek részt a közéletben, 12 évig Celldömölk polgármestereként dolgoztam, két cikluson keresztül a
Vas Megyei Közgyûlésnek is tagja voltam.
Jelenleg egy közhasznú társaság ügyvezetôje vagyok, amely a kistérség területfejlesztését hivatott szolgálni. Két felnôtt lányom van, akik életükhöz az alapokat Celldömölkön kapták meg.
Most ismét közeledik a lehetôség, október
1-jén dönthetnek arról, kik és hogyan
képviseljék érdekeiket az önkormányzati
munkában. A FIDESZ és a Nemzeti Fórum
egy olyan új képviselôjelölti csapattal méretteti meg magát, melynek tagjait a tapasztalat és a fiatalos lendület egyaránt
jellemzi. Terveinket és céljainkat azonban csak akkor tudjuk megvalósítani,
ha képviselôjelöltjeinknek és nekem is
bizalmat szavaznak az önkormányzati
választáson!
Ami az igazság:
• 1990-ben az önkormányzat megalakulásakor mindenkinek csak az érdemeit
néztük, nem állítottunk félre, nem váltottunk le senkit azért, mert másképp
gondolkodott.
• Megteremtettük a fejlôdéshez szükséges
nyugalmat és egységet, a jó közérzetet.
• Minden kormányzat alatt sikerült forrásokat szereznünk és kapcsolatokat ápolnunk.
• Megôriztük óvodáinkat és iskoláinkat, a
katolikus iskolával bôvítettük az oktatási
intézményeket.
• Kiépítettük a város hiányos infrastruktúráját, csatornáztunk, utakat építettünk,
korszerûsítettük a közvilágítást.
• Elôkészítettünk és következetesen terveztünk, pályáztunk és nyertünk, hogy
valóra váljanak elképzeléseink.
• 350 milliós beruházással, az Orbán–kormány címzett támogatásával felújítottuk
kórházunkat.
• Megvalósulhatott a celldömölki sporttelep rekonstrukciója, elkészült az idôsek
otthona, és számos szociális bérlakás.
• Nem épülhetett volna meg a Vulkán Fürdô, ha a polgári kormány idején nem részesülünk a Széchenyi Terv pályázatán
560 millió forintos támogatásban.
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Ami nem igaz:
• Hogy csak a jelenlegi Önkormányzat érdeme a fejlôdés.
• Hogyha nem baloldali városvezetés lesz,
akkor összedôl a világ, hisz míg a kormány tagjai Celldömölkre érkezve ígéretekkel halmozzák el Önöket, addig Budapestre visszatérve újabb megszorító intézkedésekrôl döntenek.
Talán sokukat most két érzés tartja fogva: a
félelem és a csalódottság. Csalódtak a kormányban, hisz nem ezt ígérték, és félnek
a jövôtôl. Féltik a munkahelyüket, megérezték, hogy veszélybe került a hitelbôl
vásárolt lakás és gépkocsi, vagy talán éppen a fûtés- és villanyszámla kifizetése
okoz gondot. Felelôsen gondolkodó politikusként hiszem és vallom, hogy míg a
kormány megszorít, addig az önkormányzatnak támogatnia kell a város polgárait!
Amit az önkormányzati munkában fontosnak tartok:
• Nyílt, ôszinte, politikai hazugságoktól
mentes közélet.
• Átlátható döntések az önkormányzati
munka minden területén.
• Ne intézményvezetôkbôl álljon a képviselôtestület, ôk elsôsorban a dolgozóik
és intézményük érdekeit képviseljék,
akár a testülettel szemben is.
• Megismerjem a városunkban élôk véleményét, és akaratukat képviseljem, érvényesítem az Önkormányzatban.
• Vállalkozóbarát városvezetést, de ne
csak a barátok vállalkozhassanak!
• A ciklus végén elszámoljak tetteimmel.

MAKKOS ISTVÁN
POLGÁRI SZÖVETSÉG,
A KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
NEMZETI FÓRUM POLGÁRMESTER-JELÖLTJE
A FIDESZ–MAGYAR

ÉS A

• felvesszük a küzdelmet a megszorító intézkedések káros hatásaival szemben
• kulturális pezsgést teremtünk a városban.
A választás tétje, hogy Celldömölkön a
celldömölkiek legyenek a legfontosabbak!
Október 1-jén feltétlenül jöjjenek el szavazni, közösen döntsünk Celldömölk és az
itt élô emberek jövôjérôl!

Tisztelt Választópolgárok!

Válasszák a FIDESZ–Nemzeti Fórum jelöltjeit!

A FIDESZ–Nemzeti Fórum jelöltjei nevében
megköszönöm eddigi bizalmukat és kérem
jövôbeni támogatásukat, hisz fontos a
csapat, mert csak együtt tudjuk garantálni,
hogy:
• uniós források felhasználásával folytatjuk
az ésszerû fejlesztéseket
• megállítjuk a város eladósodást
• mindenkit megkeresünk és elfogadunk,
aki tenni akar a közös jövôért
• kiállunk kórházunk megtartása mellett
• javítunk az óvodák és iskolák helyzetén
• minden városrész gondját-baját felvállaljuk
• kistérségi szinten foglalkozunk a munkahelyteremtéssel

SZÁMÍTUNK ÖNÖKRE,
CSAK EGYÜTT SIKERÜLHET!
»MAKKOS ISTVÁN

Csak együtt sikerülhet!
„AKI A FIDESZRE SZAVAZ, AZ AZ ÔSZINTE, EGYENES BESZÉDRE ÉS A MEGSZORÍTÁSOK ELLEN SZAVAZ.”
(ORBÁN VIKTOR)
Tisztelt Választópolgárok!
Amit a Fidesz–Magyar Polgári Szövetség és
a Nemzeti Fórum képviselôjelöltjei ajánlanak
Önöknek, az tapasztalat, új arcok és fiatalos lendület, mindez egy csapatban!
Az október 1-jei önkormányzati választás
tétje nem kisebb, mint hogy olyan politikai
erô jöjjön létre a celldömölki képviselô-testületben, amely képes megvédeni a város

polgárait, iskoláit, kórházát, fiataljait és idôseit a kormány megszorító intézkedéseitôl!
Fontosnak tartjuk:
• hogy a képviselôi munka ne megélhetést, hanem valóban a választók érdekeinek képviseletét jelentse
• hogy olyan emberek dolgozzanak a képviselô-testületben, akik képesek megalapozott és felelôs döntések meghozatalára
• hogy a képviselôket ne a városban gazdasági hatalmat gyakorlók, hanem csak
Celldömölk érdekei befolyásolják
• hogy a testület tagjai olyan szakmai tudással rendelkezzenek, amelyet a város
érdekében használni is tudnak

• hogy nyilvánosak legyenek a testületi
döntések
• hogy a képviselô-testület ne önkormányzati intézményvezetôkbôl álljon, hanem
ôk dolgozóik és intézményeik érdekeit képviseljék, akár a testülettel szemben is.
Polgármester-jelöltünk Makkos István,
aki a Fidesz-Kereszténydemokrata Néppárt – Nemzeti Fórum jelöltje, és akit támogat a Vállalkozók Pártja és a Magyar
Polgári Együttmûködés Egyesület Kemenesaljai Csoportja. Terveink és céljaink
megvalósítása érdekében kérjük, támogassák polgármester-jelöltünket és bennünket is!

A KORMÁNY MEGSZORÍT, AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGAT!
1. SZ. VK.
KINICZKY ISTVÁN
ÉPÍTÉSZ-TERVEZÔMÉRNÖK
FIDESZ-NEMZETI FÓRUM

2. SZ. VK.
VÉGH SZILÁRD
KÖRNYEZETMÉRNÖK

FIDESZ-NEMZETI FÓRUM

3. SZ. VK.
DR. KOVÁCS ANTAL
SZÜLÉSZ-NÔGYÓGYÁSZ
FÔORVOS

FIDESZ-NEMZETI FÓRUM
FOLYTATJUK A VÁROSBAN MEGKEZDETT

SZOCIÁLIS TÁMOGATÁST

MEGVÉDJÜK

FEJLESZTÉSEKET!

MINDEN RÁSZORULÓNAK!

KÓRHÁZUNKAT!

4. SZ. VK.
LUKÁCS ERZSÉBET
TANÁR, KÖNYVTÁROS
FIDESZ-NEMZETI FÓRUM

5. SZ. VK.
MAKKOS ISTVÁN
MÉRNÖK-VÁLLALKOZÓ
FIDESZ-KDNP-NEMZETI
FÓRUM

JOGÁSZ

AZ ÓVODÁKBAN ÉS AZ

HAZUGSÁGMENTES

A HELYI VÁLLALKOZÓK

ISKOLÁKBAN!

ÉS ÔSZINTE KÖZÉLETET!

TÁMOGATÁSÁVAL!

7. SZ. VK.
BARÁTH KATALIN
JOGÁSZ, KÖZGAZDÁSZ
FIDESZ-NEMZETI FÓRUM

8. SZ. VK.
HORVÁTH MELINDA
TANÁR,

9. SZ. VK.
GÖNYE PÉTER

TURIZMUSSZERVEZÔ

FIDESZ-NEMZETI FÓRUM

6. SZ. VK.
DR. FONYÓ

ROBERTA

FIDESZ–NEMZETI FÓRUM

A GYERMEKEK ÉRDEKE
ÚJ MUNKAHELYEKET

LEGYEN AZ ELSÔ

DR.

MEZÔGAZDÁSZ

FIDESZ-NEMZETI FÓRUM
MEGÁLLÍTJUK A VÁROS
ELADÓSODÁSÁT!

UTAKAT ÉPÍTÜNK UNIÓS

A VÁROSRÉSZEK

FORRÁSBÓL!

ARÁNYOS FEJLESZTÉSÉT!

Mindenkivel szeretnénk együttmûködni, aki egyetért céljainkkal, hisz a legfontosabb Celldömölk és az itt élôk biztonsága és jövôje!

Bizonyítsuk be együtt, hogy politikai hazugsággal nem lehet választást nyerni!
TÁMOGASSÁK A FIDESZ JELÖLTJEIT! BENNÜNKET CSAK A VÁROS ÉRDEKE BEFOLYÁSOL!
Jó reggelt, Celldömölk!
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MAGYAR
DEMOKRATA
FÓRUM

varga marianna
a magyar demokrata fórum
polgármesterjelöltje

Olyan Celldömölköt szeretnék, ahol jó
diáknak lenni, jó nyugdíjasnak, vállalkozónak, pedagógusnak, ahol az egymás iránti tisztelet jelen van, ahol
pártállástól függetlenül együtt munkálkodunk a városért, a városban élôkért Ezt a Celldömölköt akarom.
1. Egységes városkép kialakítása: a
megszépült belváros színvonalára
emelni a külsô kerületeket, hozzáértve Alsóságot és Izsákfát is. Ugyanazt
az infrastruktúrát kialakítani.
2. Fiatalok, értelmiségiek helyben maradása. Minden település, város kiemelt feladata kell hogy legyen, hogy a
fiataljait megtartsa. Ehhez építési telkeket kell biztosítani. Már több város
elkészítette rendezési tervét, amelyben lakóparkok kialakítása szerepel.
Ezt Celldömölk város vezetésének is
biztosítania kell a város jövôje érdekében. A kvalifikált fiatal munkaerô
helyben tartása.
3. Oktatás: Celldömölkön 4 általános
iskola van. Egy az egyház kezelésében,
három a város fenntartásában. Országos jelenség, sôt európai jelenség,
hogy kevés gyermek születik. Idén
6000 fôvel kevesebb gyermek ment
elsô osztályba. Ez a tendencia folytatódik. Egyetlen megoldás lehetséges,
hogy az iskoláknak társulni kell. Nálunk gazdagabb országokban ez már
bevált módszer, mûködik. Celldömölk6

nek is több kistérségi településsel van
társulása, ezt tovább kell fejleszteni.
Polgármesterként ezt támogatnám. A
középiskolák fenntartása vállalt feladata az önkormányzatnak. Az állam
vállalja fel ezen iskolák finanszírozását, hogy a fenntartónak ne kelljen
hozzájárulni. A szakközépiskola nem
szakmaorientált, kb. 15 éve nem képez építôipari szakmunkásokat: kômûves, bádogos, tetôfedô. A gimnázium
szakképzésekre is készítse fel diákjait.
4. Turizmus: Celldömölk város egyik
kitörési pontja lehet a turizmus fejlesztése. A földrajzi adottsága megvan hozzá. A Vulkán fürdô megépítésével egy régi álom vált valóra, itt az
infrastruktúra kiépítését folytatni kell:
szállodák, éttermek, kávézók megépítése, összekötô utat kell építeni a fürdô és a Ság hegy között a turisták teljesebb kiszolgálása érdekében. Megteremteni a borturizmust, szakmai tapasztalatokat begyûjteni. Megyénkben él az Európai Borlovagrend prokonzulja, kapcsolataival, szakmai tapasztalatával segítségünkre lehet.
Fontosnak tartom a vallási turizmus
kialakítását. Ehhez olyan szakember
kell, aki otthon van a turizmus szervezésében, együtt dolgozik az egyházakkal, tartja a kapcsolatot a külföldi
egyházakkal.
5. Foglalkoztatás, munkahelyteremtés: Ipari parkok létrehozása 1994-98-

ig történt, erre Celldömölk városvezetésének módja lett volna, de nem élt
a lehetôséggel, míg ugyanakkor Sárvár városa igen. A meglévô kis- és középvállalkozások bôvítésével kapcsolatban érdemi tárgyalásokat kell folytatni a helyi vállalkozókkal, de szükséges új cégeket behozni a városba.
Zöldmezôs beruházásokat, pl. feldolgozóipar, gyümölcsfeldolgozás, száraztésztagyártás. Nem szabad feladni,
tovább kell ezen az úton menni. Polgármesterként ezt meg kell tennem.
6. A kórház helyzete egészségügyi jövôkép: A kemenesaljai kórház szép,
komfortos kórház.
26.500 ellátott a kistérséggel együtt,
ez a fennmaradásához kevés. De mielôtt még elsiratnánk, várjuk meg az
egészségügyi miniszter döntését. Azt
gondolom, tüntetéssel nem oldódik
meg a kórház gondja. Polgármesterként azon fogok dolgozni, hogy a város és a kistérség lakóinak megmaradjon a kórház.
7. Vállalkozók Celldömölkön: A legtöbb helyi vállalkozó évtizedek óta
dolgozik a városban.
Munkahelyet teremt, családok anyagi
biztonságáért felel, adót fizet. Azt
gondolom, kell hogy beleszólásuk legyen a város irányításába.
Számítok ötleteikre, javaslataikra.

Varga Marianna

A Magyar Demokrata Fórum egyéni képviselôjelöltjei

Söptei János Zoltán
1. sz. választókerület

Varga Marianna
3. számú választókerület

Németh Jenô
6. számú választókerület

4. számú
választókerület
Nagy Ottó
8. számú
választókerület
Dancs Viola
Zsolnai István
7. számú választókerület

Illés Ferenc
9. számú választókerület

Szita Antal
10. számú választókerület

ÚJ JOBBOLDAL – ÚJ ESÉLY
SZAVAZZON A MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM JELÖLTJEIRE!
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CSELEKVÔ ÖSSZEFOGÁS
FEJLÔDÔ VÁROS
Tisztelt celldömölki Választópolgár!
Összefogást hirdettem Celldömölk jövôje érdekében, a Cselekvô Összefogás
programját. Száz esztendeje Celldömölkön élô család leszármazottjaként, ismerve szülôvárosom minden rezdülését, igazi lokálpatrióta programot kívánok megvalósítani az elkövetkezendô idôszakban is. Kérem, velem, velünk
együttmûködve Ön is támogassa városunk további folyamatos fejlôdését.
munkhoz támogató nyilatkozat aláírásával csatlakozott tíz szervezet. E szervezetek kinyilvánították, hogy a program
jegyében támogatják polgármesterré
történô újraválasztásomat. A Cselekvô
Összefogás programja széles társadalmi
bázison áll, ezért alkalmas arra, hogy a
város jövôjét, fejlesztésének irányait ne
csak kijelölje, hanem meg is valósítsa.
Celldömölk elmúlt négy esztendeje igazi si-

fehér lászló A pártpolitikai vitáktól mentes, békés kertörténet, hiszen az országos, regionápolgármesterjelölt

közélet megvalósítása érdekében kidolgoztuk a Cselekvô Összefogás lokálpatrióta programját. Ennek megvalósításához – közel harminc, különbözô pártállású, illetve minden párttól független magánszeméllyel együtt – megalapítottuk
a Cselekvô Összefogás Celldömölkért Egyesületet. Támogatóink között a város köztiszteletben álló egykori és mai szakemberei – volt kórházigazgató, az egészségügyben, oktatásban, gazdasági életben ma is dolgozó celldömölkiek, civil
szervezetekben Celldömölk életében
szerepet vállaló személyek – csatlakoztak hozzánk. Társaságunk így az élet
minden területét képviseli. Progra-

Szavazzon a Magyar Szocialista
Párt megyei listájára, amelyet
Fehér László vezet.
Polgármesterjelöltünk
a Vas Megyei Közgyûlés tagjaként is városunk fejlôdéséért
dolgozik.

lis, megyei kapcsolatrendszerünket maximálisan kihasználva több milliárd forint értékû fejlesztést sikerült megvalósítanunk. Azt gondolom, aki nyitott
szemmel jár, az látja és értékeli is ezt a
fejlôdést. Elkészült a Vulkán fürdô,
megszépült a belváros, a katolikus
kegytemplom, megépült a ravatalozó,
a mûfüves pálya, az idôsek klubja és a
gondozóház, megkezdôdött a mûvelôdési központ rekonstrukciója.
Velünk tovább fejlôdhet a város. Tovább
bôvítjük a Vulkán fürdôt, megépítjük
a nyári bejáratot, készen vannak a további medencék tervei is. Befektetôk
bevonásával szállodákat, éttermeket,

kiszolgáló létesítményeket építünk a
fürdô köré.
Megtartjuk a kórházunkat. A Vas Megyei
Közgyûlés tagjaként azért dolgozom
majd, hogy a celldömölki kórház megmaradjon, mai formájában mûködjön
tovább, a megye kórházai között
megôrizze a pozícióját.
Megépítjük az új, modern Városházát. A
régi polgármesteri hivatal épületét a
Pannonhalmi Bencés Fôapátsággal
közösen vallási turizmus céljára hasznosítjuk.
Megvalósítjuk a Ság hegy alatt lévô TIGtelep idegenforgalmi célú fejlesztését.
Minden évben legalább két földutat
rendbe teszünk.
Folytatjuk a város intézményeinek felújítását. Két középiskolánkat megtartjuk,
nem adjuk megyei fenntartásba. Önálló
oktatási intézményekkel a kistérség oktatási központja lehet városunk.
Kialakítjuk a városközpontban a parkolórendszert.
Parkosítjuk a vasútállomás elôtti teret,
az autóbusz-állomás környékét.
Folytatjuk az ebben a ciklusban megkezdett munkahelyteremtést.

Ahhoz, hogy a város ne veszítse el ezeket a lehetôségeket, szükségesek az ország vezetôihez fûzôdô kapcsolataink. Érdekünk,
hogy a következô évek fejlesztési pénzeibôl Celldömölk is részesüljön. Az Ön szavazatán is múlik, hogy városunk ne kerüljön ellenzékbe, eleve vesztes pozícióba.
Kérem, segítsen minket programunk megvalósításában. Cselekedjünk egymással összefogva a városunkért. Legyünk büszkék arra,
hogy celldömölkiek vagyunk, Celldömölkön élünk!
Fehér László polgármesterjelölt

SZAVAZZON FEHÉR LÁSZLÓRA! SZAVAZZON A SIKERRE!

CSELEKVÉS ÉS LOKÁLPATRIOTIZMUS
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MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
A város vezetésének olyan csapatra van szüksége, amely támogatja Fehér Lászlót megkezdett munkájának folytatásában.
A Magyar Szocialista Párt egyéni választókerületekben induló
képviselôjelöltjei az élet számos területén bizonyítottak már.
Van közöttünk a város irányításában, intézményvezetésben
már korábban tapasztalatot szerzett jelölt, az oktatás, neve-

lés, szociális ellátás, kereskedelem, sport területén dolgozó
szakember.
Ismerjük városunk problémáit. Tudjuk, mit kell tenni azért,
hogy Celldömölk élhetô hely legyen lakói számára, minden korosztály – a kisgyerektôl az idôsekig – jól érezze magát itthon.
Mi tudjuk, mit kell tenni városunk fejlôdéséért.

SZAVAZZON A TETTEKRE!

Benkôné Remport Lilla
1. sz. vk.

Somogyi Gyula

Fehér László

Gasztonyiné Fódi Zita

2. sz. vk.

3. sz. vk.

4. sz. vk.

Csönge Ferenc

Bakó István

Dr. Varga Gáborné

Hajdu Ibolya

5. sz. vk.

6. sz. vk.

7. sz. vk.

8. sz. vk.

SZAVAZZON
A SZOCIALISTA PÁRT
JELÖLTJEIRE!
Zsámboki Zoltán

Farkas Zoltán

9. sz. vk.

10. sz. vk.

KÖZÖS JÖVÔNKÉRT! ■ A SIKERRE ÉPÍTÜNK!
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EGYÜTT CELLDÖMÖLK VÁROSÉRT EGYESÜLET

Közös munkával – Reális célokért
Együtt a városért
Tisztelt Választópolgár!
A 2006-os helyhatósági választáson az
Együtt Celldömölk Városért Egyesület
Celldömölk mind a tíz választókörzetében képviselôjelölteket indít.
Szeretnénk felhívni az Ön figyelmét arra,
hogy a város lakosságának csupán 1%-a
tagja valamelyik pártnak, míg 99%-a
párton kívüli, civil személy, akiknek véleményünk szerint sokkal nagyobb súllyal
kell beleszólniuk a város vezetésébe,
mint eddig. Nem hagyhatjuk, hogy csak
tíz-húsz fôs pártszervezetek irányítsanak
12 ezer embert Celldömölkön. Mi vagyunk többen! A mi érdekeinket, jogain-

kat, céljainkat, jövônket megbízhatóbban
képviselik Celldömölk város 2006-tól alakuló képviselô-testületében az Együtt
Celldömölk Városért Egyesület jelöltjei.
Célunk, hogy gyûlölködés nélkül, békés
összefogással küzdjünk a város gyermekei, fiataljai, aktív dolgozói, idôs emberei
érdekében.
Az Együtt Celldömölk Városért Egyesület
tagsága eddig is meghatározó szerepet
töltött be a képviselô-testületben, jelentôs szerepet vállalt, hozott döntéseket a
város érdekében. Erre alapozva ígérjük
továbbra is a pártokon kívül álló, civil

személyek méltó képviseletét. Reális célokat tûzünk ki magunk elé annak érdekében, hogy élhetô várost, fenntartható
intézményrendszert, Celldömölk további
fejlôdésének útját biztosítsuk.
Celldömölk valamennyi választókörzetében lakossági fórumokon igyekeztünk
megismerni az Önök elvárásait, vágyait a
város jövôjével kapcsolatban. Így állt
össze az a feladatsor, melyet képviselôjelöltjeink az elkövetkezô négy évben
igyekeznek megvalósítani. A programot
tartalmazó kiadványunkat valamennyi
választópolgárhoz eljuttatjuk

Gaszak Viktor Gerd
1. sz. vk.

Németh Dénes
2. sz. vk.

Söptei Józsefné
3. sz. vk.

Csizmaziáné Hubert Mária
4. sz. vk.

Véghné Gyürüssy Katalin
5. sz. vk.

Szalai József
6. sz. vk.

Kovácsné Söptei Valéria
7. sz. vk.

Géczy Zoltánné
8. sz. vk.

Danka Imre
9. sz. vk.

Márton Tivadar
10. sz. vk.

LEHETNÉNK TÖBBEN IS,
TEHETNÉNK TÖBBET IS
– HA JELÖLTJEINKET TÁMOGATJÁK

A KDNP az utóbbi idôben országos szinten is komoly felemelkedést mutat, ott van a parlamentben. Celldömölki szervezetünk azonban 16 éve állandó támogatottságnak örvendve folyamatosan jelen van a
közéletben. Ez talán annak is köszönhetô, hogy a párt hiteles keresztény emberekbôl áll, többen közöttük
a Karitász és a Máltai Szeretetszolgálat tagjai.
A celldömölki lakosok iránt érzett felelôsségünk, hogy az országos szinten zajló negatív intézkedéseket –
Gyurcsány-csomag, stb. – helyi szinten igyekezzünk megfékezni, úgy például, hogy a TÁVHÔ, víz- és csatornadíj,… drasztikus emelkedéseihez ne járuljunk hozzá. Nincs több száz pontból álló ígéretlistánk, de keresztény értékrendünk mindig becsületes, az embereket szolgáló politikára sarkall bennünket, hiszen „csak azt
az életet érdemes leélni, amit másokért élünk”.

1. körzet: Czupor Attila vagyok, 10 éve a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola igazgatója. Tudom, hogy helyi képviselôként egyedül csodákra
nem lennék képes. Sem a fennálló rendszert
nem tudom megváltoztatni. De egyéni fáradozásommal azon igyekeznék, hogy az itt élôk gondjait meghallgassam, problémáikon segítsek, s lehetôségeim szerint szebbé tegyem azt a környezetet, ami körülveszi ôket.

6. körzet: Dr. Nagy János vagyok, Celldömölk 6.
számú választókerületének képviselôjelöltje. Háziorvosként dolgozom. Számomra a legfájdalmasabb az egészségügy országos szinten is tapasztalható romlása. Amennyiben a következô képviselô-testületbe bekerülök, fôként egészségügyi
és szociális területen szeretnék tevékenykedni,
a kórház fennmaradásáért mindent megtenni,
legjobb tudásom szerint becsülettel, tisztességgel szolgálni a választópolgárok érdekeit.

2. körzet: Karádi Mihály vagyok, 33 éve dolgozom az
Országos Mentôszolgálatnál mentôápolóként, jelenleg a sárvári mentôállomás állomásvezetôje vagyok. 1997-ben néhány keresztény szellemû celldömölki lakossal közösen megszerveztük és
megalapítottuk a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
celldömölki csoportját, melynek jelenleg is csoportvezetôje vagyok. Mára ez a kis csapat a város komoly civil szervezetévé nôtte ki magát. Megválasztásom esetén csak és kizárólag a lakosság és a város érdekeiért szeretnék dolgozni, a pártok és az
egyéni érdekek teljes mellôzésével.

7. körzet: Csabafi Károly villamosmérnök vagyok.
8 éve élek Ságon, azóta aktívan figyelem a Ságot
érintô politikai-gazdasági eseményeket. Érzek
magamban annyi erôt, elhivatottságot, hogy a 7es körzet képviselôi posztjáért vállaljam a megmérettetést. Most ígérni csak annyit tudok, hogy
- amennyiben megtisztelnek bizalmukkal - érdekeiket megfontoltan, kemény kézzel, kitartóan,
maximálisan képviselem és megvédem a következô 4 évben. Ehhez kérem támogatásukat és
szavazatukat.

3. körzet: Hetényi László vagyok, a celldömölki
KDNP elnöke immár 9 éve. Fényképészként nap
mint nap emberek között vagyok, akik megosztják velem gondjaikat, panaszaikat. Keresztény
emberként azon fáradozom, hogy a hozzám fordulókon – legjobb tudásom szerint – segítsek, közbenjárjak értük. Pártom minden jelöltje ugyanezzel a szociális érzékenységgel fordul a lakosok felé, hogy enyhítsünk a környezetünkben élô szükséget szenvedô emberek nehézségein.

8. körzet: Ambrus Csabáné (Marsai Andrea) vagyok.
A Berzsenyi Lénárd Ált. Iskola SZM elnökeként találkozom az alsósági szülôk és gyermekek problémáival, melyeket a lehetôségekhez mérten
igyekszem megoldani. Képviselôként a városrész
érdekében is igyekeznék mindent megtenni. Bekerülésem esetén szorgalmazni fogom új játszótér kialakítását, az iskolakonyhához vezetô út
aszfaltozását, de különös hangsúlyt fektetnék
a városrész kulturális életének fellendülésére. Támogatnám a fiatalok és idôsek részére szervezett
klubokat, összejöveteleket.

4. körzet: Hetényi Endre vagyok, a 4. számú választókörzet jelenlegi képviselôje. 8 éve igyekeztem a körzetben úgy jelen lenni, hogy az az ott
élôk javára szolgáljon. Nem szeretnék nagy horderejû kampányt folytatni, de azt megígérem,
hogy a jövôben ugyanilyen intenzitással fogok
tevékenykedni, amennyiben a választók bizalmukkal megtisztelnek.

9. körzet: Somogyi Judit, 24 éves közgazdász, idegenforgalmi szakember, mérlegképes könyvelô
vagyok. A Molnár 04 Kft. FORD szalonjában dolgozom. Úgy gondolom, hogy az embereket a tetteik különböztetik meg egymástól, de tetteinket
valamilyen közös cél érdekében érdemes csak
véghezvinni. A 9-es körzet lakóit meghallgatva
igyekszem ezt a közös célt megtalálni, és legjobb
tudásom szerint ezért mindent meg is tenni – az
Önök együttmûködésével, segítségével.

5. körzet: Makkos István
FIDESZ – KDNP közös jelöltje,
polgármesterjelölt is.

10. körzet: Pócza Bernadett közgazdász vagyok.
A 10-es körzetben indulok KDNP jelöltként a FIDESZ
támogatásával. Szomorúsággal tölt el szûkebb környezetem elmaradottsága. Megválasztásom esetén fô célkitûzésem lenne a terület csatornázásának elindítása. Emellett huszonévesként látom,
hogy milyen fontos lenne a fiatalok számára szabadidôs tevékenységeket teremteni, elsôként az
internet hozzáférés lehetôségét.

„csak azt az életet érdemes leélni,
amit másokért élünk”
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Tisztelt Választópolgárok!
A mostani önkormányzati választásnak
sokkal nagyobb a tétje, mint sokan
gondolnák. Ez a választás dönti el Celldömölk jövôjét. A város nehéz helyzetben van, lerobbant infrastruktúrával,
kevés munkahellyel, fôútvonal nélkül
egy hátrányos kistérség, hátrányos városaként.
Kitörési pontokat kell keresni. Mi, Szabad Demokraták ilyen kitörési pontnak
gondoljuk a turizmust, az idegenforgalmat. Természeti adottságaink adottak
és nagyszerûek. Elkészült gyönyörû für-

dônk, az egyik láb adott. Itt van különleges szépségû hegyünk, a másik láb is
adott. A lebontandó szörnyûséges barakkok a hegy lábánál – a Tartalékgazdálkodási Intézet celldömölki telephelye – lehetne a test, és a város a fej. A
Szabad Demokraták szerint a fürdô fejlesztése, a borturizmus kialakítása és a
telephely helyén építendô gyermekváros, a vulkán egyedülálló látványával,
hihetetlen idegenforgalmi lehetôségeket rejt magában. Ehhez természetesen rengeteg pénzre van szükség. Mi,

Szabad Demokraták rendelkezünk
azokkal a kapcsolatokkal, amelyek a
szükséges beruházásokat megvalósíthatóvá teszik, azokkal a szakemberekkel, akik segítségünkre lennének, és
határozott elképzelésünk van a megvalósítandó feladatokról.
A jövô a turizmusé, a szolgáltatásé. Fejlett országokban a munkavállalók 86%-a
a szolgáltatásban vesz részt. Ez nálunk
sem lesz másképp. Sajnos már késésben
vagyunk. A város nem készült fel az EU-s
pénzek fogadására. Nincsenek kidolgo-

zás alatt álló projektek, és még az a csapat sem állt össze, amely képes a pályázatok megírására. Ez nem úgy mûködik,
hogy a Polgármester kijelöli Piroskát idegenforgalmi szakembernek, mert van
szôlôjük a hegyen, meg különben is sokat utazik, tavaly is volt Krétán.
Át kell szervezni az Önkormányzati Hivatalt, embereket kell elküldeni, és felkészült, agilis szakembereket kell felvenni, kerül, amibe kerül. Nagy versenyfutás lesz a pénzekért, s nekünk az
élbolyban kell lenni.

A polgármester jelöltekrôl:
Makkos István, a FIDESZ polgármesterjelöltje kínosan ügyel arra, hogy
mint pártja, Ô se mondjon semmi
konkrétumot. Lózungok gyûjteménye
minden megnyilatkozása. 12 évig
volt polgármester, jelenleg a megyei
közgyûlés tagja, ehhez képest csak a
jól bevált? panelek. Fiataljainknak lehetôségeket, meg idôseinknek nyugalmat, meg a krumplileves legyen
krumplileves. Ehhez a háttérben három doktori cím és számtalan diplo-

ma. Még egy érv a tandíj bevezetése
mellett. Amúgy a fideszesek félnek.
Makkos Úr Celldömölkön, Kövér Úr
Pápán, Pokorni Úr Budapesten, Orbán
Úr meg épp amerre jár. Milyen szag
lehet egy Fidesz gyûlésen?
Az MSZP jelöltje Fehér László a jelenleg regnáló polgármester. Sokat tett
a városért. Pénzfelhajtó képessége
elképesztô. Személyi politikája csapnivaló. Természetesen bizalmunk töretlen, és támogatjuk a polgármesterjelölt urat.

Néhány gondolat az Alpolgármester
Asszonyról. Tudjuk, hogy nem választott tisztség, mégis nagyon fontosnak tartanánk, ha a helyén maradna. Tudására, kapcsolatrendszerére égetôen szüksége van a városnak. Kétségtelen, nem mindig látni
bele a kártyáiba, mégis fenntartás
nélkül támogatjuk, mert meggyôzôdésünk, hogyha megszûnnek a jobboldal méltatlan támadásai, teljes
erôbedobással és nagy kedvvel tesz
a város érdekében.

Egyáltalán. Celldömölknek a választás után csak összefogással,
egymás segítésével lesz esélye.
Tegye mindenki azt, amiben a legjobb. A Polgármester Úr építsen
utakat, az Alpolgármester Asszony
építsen gyermekvárost, Makkos Úr
írjon pályázatokat, hogy a szôlôsgazdák felújíthassák birtokaikat,
pincéiket. Az önkormányzat dolgozói tényleg szolgálják a várost, és
mindannyian próbáljunk meg soksok pénzt szerezni.

MIÉRT SZAVAZZON AZ SZDSZ KÉPVISELÔJELÖLTJEIRE?
Mert rendelkezünk kapcsolatokkal céljaink megvalósítása érdekében.
Mert pártunk rendelkezik a szükséges szakemberekkel.
Mert határozott céljaink vannak munkahelyek teremtésére.
Mert csak úgy tudunk a városnak a városért dolgozni, ha rendelkezünk önkormányzati képviselettel.
1. sz. vk.
Nevem Imre József. Celldömölki születésû celldömölki lakos vagyok, vállalkozó. Az SZDSZ alapító tagja. Szeretnék kapcsolatrendszeremmel segíteni olyan város létrehozásában, ahol
ahogy mindenki, én is megtalálom
számításomat. Munkám során – egy
olajkutató cégnél voltam földmérô és
térképész – sok országban és számtalan településen megfordultam, ahol
sokkal rosszabb természeti adottságokkal rendelkezô vidékek tudtak
prosperálni, és jól fizetô munkahelyeket teremteni az ott lakóknak.
2. sz. vk.
Csótár Csaba vagyok, 40 éve celldömölki lakos, a Magyar Vöröskereszt nyugdíjasa. Családom is celldömölki kötôdésû. Feleségem nyugdíjas, elôtte
óvodavezetôként Celldömölkön dolgozott, lányom a Berzsenyi gimnázium
tanára, fiam vállalkozó, szintén Celldömölkhöz kötôdik. Funkciómból eredôen eddig a politikától független maradtam. Most a liberális párt felkérésére vállaltam a jelöltséget. Abban az
esetben, ha a 2-es számú választókerület (lakóhelyem) szavazói megtisztelnek bizalmukkal, elsôsorban az itt
élôk környezeti, kulturális és humánus
igényeit szeretném a város vezetésében képviselni. Ismerem a választó-
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körzetem helyzetét, eddigi munkám
során sem riadtam meg, akárhol is
kellett a Vöröskereszt érdekeit érvényesítenem. Ígérni persze ilyenkor illene, de számomra ez nem szimpatikus. Nem akarok „Várospolitikus” lenni, csak választókerületem segítôje, az
itt élôkkel közösen mindannyiunk gyarapodásán, épülésén tevékenykedni.
3. sz. vk.
Varasdiné Rákóczi Mónika vagyok. Háromgyermekes alkalmazott. Olyan
várost szeretnék, ahol a gyermekeim nyugodtan tervezhetik jövôjüket. Úgy gondolom, az SZDSZ-ben
megvan az az erô, ami azért szükséges, hogy biztosítsa az én és gyermekeim kiszámítható életét. Fenntartás nélkül bízom abban, hogy a
választások után félretesszük a jobboldal – baloldal ellentéteit, és együtt
dolgozunk a várossal a városért.
Mint régi SZDSZ-tag, mindig középen
levônek éreztem magam.
4. számú vk.
Kunyik József vagyok, 1956-ban Dorogon születtem, 1989 óta élek Celldömölkön. 2001-ig a Celldömölki
Rendôrkapitányságon dolgoztam,
akkor helyeztek nyugállományba.
Középfokú végzettséggel rendelkezem. Nôs vagyok, két felnôtt gyer-

mekem van. Szeretnék a város életében tevékenykedni.
5. sz. vk.
Imréné Moór Edit vagyok. Sági születésû celldömölki lakos. 1989 óta vagyok
az SZDSZ tagja. Alapító. Az Ínyes Mester Kft. tulajdonosa. Mint vendéglátásban érdekelt, fontos számomra a
turizmus fellendítése, az idegenforgalom növelése. Sikerült kapcsolatot
kialakítanom a Vas megyébôl elszármazottak Fehér megyei egyesületével. Úgy gondolom, az Ô segítségük is
fontos céljaink elérése érdekében.
6. sz. vk.
Danicska Attila vagyok, celldömölki lakos. A vasúton dolgozom. Mint fiatalnak fontos, hogy olyan városban éljek, ahol megbecsülik munkámat, és
lakható, szép környezetben élhetek
családommal. Elképzeléseink megvalósulása esetén Celldömölk tényleg a Kemenesalja fôvárosa lesz, a
családok akár többnapos programokra kereshetik fel a várost. Van bennem erô és bátorság az ezzel együtt
járó feladatok felvállalására.

Ság hegy lábához. Rögtön megfogott a
hegy szépsége, és már akkor úgy éreztem, nincs eléggé kihasználva ez a ritka kincs. Úgy érzem képviselôként
munkámmal segíthetnék az itt élô embereknek, közösen, együttmûködve
lendíthetnénk városunk és szûkebb lakóhelyünk, Ság fejlôdésén. A Ság hegy
értékeinek jobb kihasználásával, a turizmus és a hozzá kapcsolódó tevékenységek fejlesztésével lehetôség
nyílik új munkahelyek teremtésére és
ezáltal az itt élôk életszínvonalának,
létbiztonságának növelésére.
9. számú vk.
Nagy Zoltán, 24 éves egészségügyi
dolgozó vagyok, munkahelyembôl
adódóan a körházzal kapcsolatban
felmerülô valódi problémák megoldásán fogok dolgozni, a meglévô háttér
kihasználásával. Alsóság szempontjából az idegenforgalomban rejlô lehetôségek kihasználása egyik fô célom,
pl. Ság hegy, borturizmus, Vulkán fürdô és környezete, ez további munkalehetôségeket teremt, ami megfelelô
alapot ad Alsóság további fejlesztéséhez, pl. utak, járdák, stb.

7. sz. vk.
Stangl Sándorné vagyok, a családommal, férjemmel és három gyermekemmel 11 éve költöztünk Celldömölkre, a

D E M O K R A T Á K

S Z Ö V E T S É G E

Balhási István vagyok, a 4. választókerületben független jelöltként
indulok. Felsôfokú üzemszervezôi, tanári, közoktatási vezetô
diplomával rendelkezem. Jelenleg a Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálatnál dolgozom, és futballedzôként tevékenykedem.
Indulásomat az alábbiak motiválták: függetlenként nem befolyásolja véleményemet pártpolitika vagy egyesületi program;
lakóhelyem és munkahelyem is a választókerületben van, így
az itt élôkkel a legközvetlenebb a kapcsolatom; két kisgyermek
édesapjaként és munkám miatt is ismerem a városban élô nehézsorsú emberek, idôsek, nagycsaládosok gondjait; végzettségeim, tapasztalataim oktatási, sportügyekben szakmai kompetenciát nyújtanak; személyiségem a
garancia a korábbiaknál határozottabb véleménynyilvánításra, érdekképviseletre.
Végezetül a terveimrôl. „Szegény ember, aki ígérni sem tud”- tartja a mondás. Nekem is több ötletem van arra, hogyan teremthetnénk élhetôbb várost, új munkahelyeket, nagyobb idegenforgalmat, teljesebb szociális ellátást, stb. De felelôsen gondolkozva, a jelen gazdasági helyzet ismeretében reális célként „csak” az adódó pályázati lehetôségek kihasználását, az új dolgokra való nyitottságot, tisztességes
hozzáállást, reális döntéseket, hatékony problémamegoldást, lelkiismeretes munkavégzést ígérhetek. Mindezzel hosszú távon megvalósíthatók a fenti tervek is.
Képviselôi munkámban is Széchenyi gondolata fog vezérelni: „Mindig úgy élj a
jelenben, hogy a jövôben megbánás nélkül gondolhass a múltra!”

Lónainé Kondics Zsuzsannának hívnak, Celldömölkön a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és
Könyvtárban dolgozom mûvelôdésszervezôként.
Izsákfán a 10. számú választókerületben indulok független jelöltként. Bízom benne, hogy a következô négy évben a
„celldömölki kalapból-bôl” Izsákfára is több jut, hisz sok a
megoldandó feladat (szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése,
utak állapotának javítása, internet-hozzáférési lehetôség
biztosítása, játszótér-kialakítás). Célom természetesen a
körzet lakóival közösen, hogy az itt élô emberek számára
Izsákfa „élhetôvé”, a 21. század vívmányait használó emberek életterévé váljon.

Tisztelt Választópolgár!
Celldömölk 9-es számú választókerület független képviselôjelöltje – Erdélyi Antal
A bizonytalan változás helyett válasszák a kiszámítható folytatást! Ehhez szükség van az Ön szavazatára október 1-jén!
A múlt: új orvosi rendelô, gázvezeték, szennyvízcsatorna, ravatalozó,
sportcsarnok, támogatás az egyháznak, templomfelújítás, útjavítás a
Puskin, az Újvilág, a Kertalja, a Liszt, a Kresznerics, a Bajcsy-Zsilinszky,
a Somogy, a Béke, a Hegyi, az Eötvös, a Kankalin és Bem utcákban.
A jövô: vízelvezetô árkok, földutak aszfaltozása, járdák felújítása,
Marx, Táncsics, Fazekas utcák aszfaltozása, záróréteg. Támogatás az
idôseknek, labdarúgópálya felújítása, labdarúgócsapatok (férfi-nôi)
támogatása, sportrendezvények, evangélikus templom, Somogyi utcai volt iskolai közösségi helyiség felújításának támogatása, parkolók
kialakítása a templom elôtt.

Nyíltan, egyenesen a Közjóért!
Rozmán László vagyok, 45 éves tanár. Pályámat a
Berzsenyi gimnáziumban kezdtem 1985-ben, 1992
óta az Eötvös Loránd Általános Iskola igazgatója vagyok. A 2. számú választókörzet független jelöltjeként
minden párttal és civil szervezettel együtt kívánok
mûködni a város és a választópolgárok érdekében. Tapasztalataimat szívesen kamatoztatnám az oktatás, a kultúra, a közmûvelôdés és a sport területén. Olyan közéletet szeretnék Celldömölkön,
mely a választópolgároknak minden ôket érintô ügybe megfelelô
betekintést enged, és ezekrôl – „nagykorúnak” kezelve – tárgyilagosan tájékoztatja ôket. Lakókörzetemben a Kodály-játszótér felújításáért, a közlekedés biztonságosabbá tételéért szeretnék dolgozni. A megalkuvás nélküli munka mellett a nyílt és ôszinte
hangvételt tûzöm ki legfôbb célul.

Szalai Attila – független jelölt
9. választókerület

Gaál Dezsô – 6-os körzet
Tisztelt Választópolgárok!
Közeleg az önkormányzati választások idôpontja, melynek
látható jelei vannak városunkban is. Még nem fordult elô, hogy
ennyi arckép „díszítse” utcáinkat. Bízom abban, hogy ezek a
táblák reklámként vannak elhelyezve, s ezért a város anyagi
ellenszolgáltatásban részesül. Csak elgondolkodtat, hogy a fürdôt jelzô táblák
miért jóval kisebbek, (van, amelyik fordított irányt mutat) mint az arcképek.
Jelöltetésem az Önök jóvoltából sokkal sikeresebb lett, mint elôtte gondoltam.
Független jelöltként indultam, ezért csak korlátozott helyet kaptam e lap (önkormányzati) hasábjában. 37 éve élek ebben a városban, és meggyôzôdésem, hogy
egy város nemcsak a fôtérbôl és fürdôbôl áll, hanem vannak más városrészek is,
amelyek eddig feledésbe merültek. Nem kívánok ígérgetni, külön kampányolni,
fôleg nem iskolákban és vendéglátóhelyeken, azt hiszem gazdasági helyzetünk
erre nem is ad igazán okot. Elképzeléseim „fájdalommentesek és nem kell félni
tôle” melyet szeptember végéig eljuttatom Önökhöz. Megköszönöm bizalmukat,
s bízom a sikeres választásban.

Halasi József vagyok, Celldömölki születésû
vállalkozó. Családommal helyben élünk, három gyermeket nevelünk. Lakóhelyem szerint a 6-os választókerületet szeretném képviselni az elkövetkezô önkormányzati ciklusban FÜGGETLEN
jelöltként. Megfontolt, átlátható gazdálkodással CELLDÖMÖLK felemelkedéséért. Megtartva a múlt értékekeit,
elismerve az elért eredményeket tenni azért, hogy
CELLDÖMÖLK, mindannyiunk lakóhelye visszanyerje régi
központi szerepét a térségben.

–
–
–
–
–

– iskola teljes felújítása, EU-szabvány
játszótérrel
– városrészi központ kialakítása, parkkal,
díszburkolattal
Marx Károly utca teljes felújítása, Újvilág utca garanciális helyreállítása
alpolgármesteri tisztségre alsósági képviselô kerüljön
civil szervezetek támogatása
nyílt, szolgáltató, ügyfélbarát önkormányzat kialakítása
helyi szinten is
zárt önkormányzati ülések megszüntetése

Szakértelem, tudás, összefogás – JOBB LESZ A VÁROS

Mt.23.11
„Aki nagyobb közületek, az a szolgátok lesz.”
Az Ön érdekeinek képviseletét vállalni kívánva,
arra kérem a Teremtôt,
hogy gondolataimat az igazságosság,
a mértékletesség és állhatatosság hassa át,
hogy döntéseimben mindig
a bölcsesség tükrözôdhessen!
ahogy munkámat végzem, úgy segítsen az Isten!
Tarczi István
6. sz. választókörzet
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Tenni a Választókörzetért
Tenni Celldömölk városért
Tenni a régióért
Varga László Csaba

Velekey József
3. számú választókerület független képviselôjelölt

49 éves okl. gépészmérnök
Az 1990-94-es ciklusban megtervezett és elképzelt (megálmodott) koncepcióm
valamennyi területen alapjaiban megvalósultak. Demokratikus önkormányzat
és részönkormányzat, víz, gáz, telefon, csatorna-közmûhálózatok. Város fejlôdését segítô rendezési terv, vasutas városból fürdôváros, mely csírájában a jövô
útját jelöli ki. Ezért köszönet minden jószándékú, cselekvô városvezetônek.
Amiért újra vállaltam a jelölést, az, hogy ismét elképzelésekre, önzetlen összefogásra van szükség a város pártjai jobb- és baloldal, és minden itt dolgozó társadalmi szervezet részérôl. Úgy érzem, ebben független képviselôként sokat
tudnék tenni.
Abban kívánok dolgozni, hogy békében megfontolt, cselekvô, önzetlen,
egyetértésben mûködjön tovább a Celldömölk Város Képviselô-testülete városunk gyarapodásáért, hogy olyan kisvárosban élhessünk, ahol: JÓ ÉLNI!

Meghívó Berzsenyi estéjére
A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtára, valamint a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság tisztelettel meghívja Önt, családját és
ismerôseit Berzsenyi Dániel és Dukai Takács Judit halálának 170. évében, 2006. október 2-án (hétfôn) 17.30 órakor a Vasvirág Szállóban található könyvtárba (Sági u. 56.)
a „Berzsenyi estéje” címû emlékmûsorára. Elôadó: Ambrus Lajos József Attila-díjas író. Közremûködnek a Soltis Lajos Színház tagjai és a Dukai Takács Judit szavalóverseny
díjazottjai. A rendezvény a Sághegyi Szüreti Napok 2006
programja.

1993. Önkormányzati menedzser-tanfolyam
1994. és 1998. Országgyûlési képviselôjelölt
1998 – 2002 Megyei önkormányzati képviselô
2002 – 2006 a Kemenesaljai Egyesített Kórház
intézményfenntartó társulási tanácsának tagja
a megyei közgyûlés megbízásából

A szaktudásomat és a tapasztalatomat a körzet és a város
érdekében tisztelettel felajánlom választóimnak.

A MI HAZÁNK VAS MEGYE!
KÉRJÜK, OKTÓBER 1-jÉN SZAVAZZON
A 7-ES LISTÁRA!
1. MARKÓ PÉTER
2. DR. NÉMETH ATTILA
3. KUNTNER FERENC
4. NÉMETH DÉNES
5. GREGUSS LÁSZLÓ
EURÓPAFÓRUM-VAS MEGYE EGYESÜLET

» ANYAKÖNYVI HÍREK
Celldömölk: Házasságkötés: Horváth Balázs
és Cságoly Szilvia, Nagy István és Luttenberger Anita, Pozsonyi Pál István és Almádi Szilvia, Bogdán József és Szabó Tímea, Kovács Norbert és Koncsik Nicolette,
Barcza Péter József és Kotz Gabriella, Nyári László és Kocsis Marianna, Mihátsy Ervin
és Bak Krisztina, György László és Mihalik
Zsuzsanna, Koronczai Gábor és Mesterhází
Eszter Gyöngyi, Benkô Gábor és Gersey
Éva, Molnár Zoltán László és Nagy Gabriella, Ôri József és Erôs Beáta, Tóth László és
Horváth Andrea, Horváth Gábor Jenô és
Nagy Alexandra, Benkô Jenô és Minka
Zsanna Gennagyjevna.
Születés: Dömötör Zoltán és Takó Ildikó
fia Zoltán, Horváth János és Rákóczi Erzsébet fia Ádám, Duló Árpád és Bogdán
Georgina leánya Alexandra, Németh Ferenc és Németh Erika fia Bence.

Boba
Születés: Horváth István és Antal Violetta leánya Panna.
Kemenesmihályfa
Születés: Szalai Zoltán és Horváth Éva fia
Szabolcs.
Kemenesmagasi
Születés: Domonkos Sándor és Bokányi
Anita fia Martin.
Szergény
Születés: Bukovics Miklós Zoltán és
Szalay Zsuzsanna Mária fia Jákob.
Jánosháza
Születés: Szabó Balázs Szabolcs és Bakonyi Tímea leánya Fruzsina.
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Gyermek úszótanfolyam
7–12 éves korig
indul 2006. OKTÓBER 2-án (hétfôn) és 3-án (kedden) 17.45
órakor a celldömölki VULKÁN FÜRDÔBEN, 8 alkalommal, 5050 percben.
Célja: gyors-, hát-, vagy mellúszás elsajátítása, a tanfolyam
végén mélyvízben történô úszással a vízi balesetek elkerülése
érdekében.
Tanfolyam költsége:
• Belépôdíj: 8 foglalkozásra 2.000 Ft
• Oktatási költség: 2 úszásoktató tanárral 3.000 Ft
• Felvilágosítás: 06/20-9764-502-as telefonszámon
Laki László testnevelô tanár, úszóedzônél.
Beiratkozás: A fenti idôpontokban a kezdés elôtt 15 perccel az uszoda pénztára elôtt és folyamatosan hétfônként.
Ha fontosnak tartja, hogy gyermeke egészséges életet
éljen, hogy megtanulja a helyes testtartást, ha szeretné,
hogy izomzata arányosan fejlŒdjön, ha szeretné, hogy
szeresse a sportot, és örömét lelje a víz szépségeiben, mi
szívesen segítünk!

Víz a barátom úszóiskola

MÁR TÖBB, MINT TÍZEZER
GYERMEK AJÁNLÁSÁVAL!
SZESZFÔZDE
Vönöck, Szili Pál u. 1. szám alatt 2006. augusztus 10-étôl
ismételten folyamatosan üzemel.
Érdeklôdni: Buti Károlynál, a szeszfôzde
üzemeltetôjénél lehet az alábbi telefonszámokon:
06 20/337-1864, 95/485-027.

Jó minôségû gyümölcs cefrébôl zamatos gyümölcspálinka elôállításával
várjuk minden kedves régi és új megrendelônket!

Hirdessen az Új
Kemenesaljában!
Hirdetési áraink
1/1 oldal
1/2 oldal
1/4 oldal

38.000 Ft
20.000 Ft
12.500 Ft

1/8 oldal
1/12 oldal
Apróhirdetés

10.000 Ft
6.500 Ft
500 Ft

(A HIRDETÉSI DÍJAK TARTALMAZZÁK AZ ÁFÁT.)

Lapunk megbízott hirdetésszervezôje Nagy Antal

Tel.: 95/525-825, 06 70/338-9880

Víz a barátom úszóiskola

MÁR TÖBB, MINT TÍZEZER
GYERMEK AJÁNLÁSÁVAL!

Kisgyermek
úszótanfolyamot hírdet
2–5 éves korig
indul 2006. OKTÓBER 2-án (hétfôn) és 3-án (kedden) 17.00
órakor a celldömölki VULKÁN FÜRDÔBEN,
8 alkalommal.
Célja: a víz szeretetének növelése és az úszás oktatása
Tanfolyam költsége:
• Belépôdíj: gyermekeknek 2–3 éves korig INGYENES,
3 éves kor felett és szülôknek 250 Ft/ foglalkozás
• Oktatási költség: foglalkozásonként 500 Ft/gyermek
Felvilágosítás: 06 20/9764-502-as telefonszámon a tanfolyam vezetôjénél, Laki László testnevelô tanár,
úszóedzônél.
Beiratkozás: A fenti idôpontokban a kezdés elôtt 30 perccel az uszoda pénztára elôtt és folyamatosan hétfônként.

CELLI-UDVARHÁZ BT.
I N G A T L A N

A J Á N L A T A :

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

Kemeneskápolnán részben felújított, 2
szobás családi ház eladó. Ir.ár: 2,9 M Ft.

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

Kemenessömjénben 3 szoba+nappalis, új
építésû cs. ház eladó. Ir.ár.: 14,9 M Ft

Celldömölkön 3–4 generációs, 380 m2-es
cs. ház eladó. Ir. ár: 50 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

Celldömölkön 2 szobás felújított lakás
eladó. Ir.ár: 7,2 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

Nagysimonyiban 3 szobás családi ház eladó:
Ir.ár: 6,9 M Ft.

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

Celldömölkön 3 szobás családi ház eladó.
Ir.ár: 17 M Ft.

Celldömölkön 63 m2-es, 2 szobás, egyedi fûtésû erkélyes téglalakás eladó. Ir.ár: 9,8 M Ft.

Egyéb: Kemenespálfán családi ház eladó. Ir.ár: 2 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 3 szobás családi ház garázzsal eladó. Ir.ár: 13 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. •
Kemenesmagasiban 2 szobás családi ház eladó. ir.ár: 5,5 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

