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TANKOLJON MINDIG
OLCSÓBBAN!
A Kolozsvári úti üzemanyagkúton
95-ös, E 85-ös benzin és diesel üzemanyagok
valamint autógáz LPG egész évben
kedvezményes áron!

•
•
•
•

SHOP szolgáltatások
Online telefontöltési lehetôség
Autópálya-matrica eladás
Bankkártyás fizetési lehetôség

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK
minden gépjármûvezetônek, aki üzemanyagkutunkat
megtisztelte vásárlásával!
Balogh Zsolt vállalkozó és munkatársai.
Celldömölk, Kolozsvár úti üzemanyagkút
Nyitva: hétfôtôl vasárnapig 6.00–21.00
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Az Országgyûlés
elnöke Celldömölkön
Városunk vendége volt március 27-én Dr.
Katona Béla, az Országgyûlés elnöke. A házelnök Szabó Lajos országgyûlési képviselô
meghívására érkezett Celldömölkre, majd
rövid tartózkodás után továbbindult Sárvárra és Bögötére, ahol a Magyar Szocialista
Párt kampányrendezvényén vett részt. Dr.
Katona Béla 1990 óta országgyûlési képviselô, 1989-ben egyik alapító tagja volt az
MSZP-nek, de egy éven át betöltötte a polgári titkosszolgálatokat felügyelô miniszteri posztot is. 2009 szeptembere óta pedig a Magyar Országgyûlés elnökeként
tevékenykedik. Rövid interjújában elmondta, hogy közel tíz éve is járt városunkban
és örömmel tapasztalta, hogy azóta
mennyit fejlôdött a település. Mint mondta, „Celldömölk sokkal élhetôbb város ma,
mint volt tíz évvel ezelôtt”.
» Mivel a rendszerváltás óta tagja a parlamentnek, elkerülhetetlen a kérdés, hogy
mennyire valósultak meg azok a dolgok,
amiket akkor, 1990-ben elterveztek.
– A rendszerváltással kapcsolatban több illúziónk volt, bizonyos dolgok nem úgy alakultak, ahogy akkoriban szerettük volna. Igaz,
hogy a demokratikus rendet sikerült kiépíteni, de a gazdasági élet átalakítása nem tö-

kéletes, melynek egyik fô oka az, hogy az
emberek gondolkodásmódjával még mindig
akadnak problémák. Az egykori szocialista
rendszer miatt az állampolgárok még ma is
úgy gondolják, hogy az állam egy feneketlen kassza, melybôl csak kivenni kell. Ez sajnos nem így van, az államnak nincs pénze,
csak annyi, amennyit az állampolgárok különbözô formában befizetnek.
» Egy hét múlva országgyûlési választások
lesznek. Milyen eredményeket vár?
– Mára egy nagyon nehéz és bonyolult
helyzet alakult ki a politikai életben. Jelenleg úgy tûnik, hogy a Fidesz valamilyen formában kormányra kerül, de helyzete meglehetôsen nehéz. Ezt a nehézséget a saját
kommunikációjuknak köszönhetik, hisz úgy
gondolom, hogy az utóbbi egy-két évben

olyan dolgokról beszélnek és olyan dolgokat
ígérnek, amiket nem fognak tudni megvalósítani. Legalábbis úgy nem, ahogy ígérik.
Az emberekben illúziókat táplálnak, de
ezekben az elképzelésekben sok az ellentmondás. Az MSZP kormányzása idején a Fidesz szinte minden tervet demagóg módon
elutasított, de amennyiben kormányra kerülnek, ôk ugyanezt az ellenzéki hozzáállást
fogják visszakapni a Jobbik által.
» Beszéljünk egy kicsit a jövôrôl. Milyen további tervei vannak a Magyar Szocialista
Pártnak?
– Talán az egyik legfontosabb terület az
egészségügy. Az egészségügy átalakítását
nem felülrôl kell elkezdeni, nem a kórházakra kell kiélezni ezt a kérdést. Elsô lépésként
azt kell elérni, hogy a háziorvosok a lehetô
legtöbb beteget meggyógyítsák és ne egybôl a különbözô szakrendelésekre utalják tovább. Ehhez persze szükség van arra, hogy
számukra a feltételeket ehhez a munkához
biztosítani tudjuk. Fontos, hogy a szakrendeléseken is a lehetô legtöbb betegséget
meg tudják gyógyítani annak érdekében,
hogy a betegek ne kerüljenek feleslegesen
a kórházakba. Ehhez, úgy gondolom, a
szakorvosi állomány adott, hisz jól képzett orvosaink vannak. Majd, ha ezek a lépcsôk
megvannak, akkor lehet megnézni azt,
hogy mennyi kórházra és mennyi kórházi
ágyra van szükség egy adott területen. A mi
hibánk az volt, hogy mi is felülrôl kezdtük el
az egészségügy megváltoztatását, és itt
rontottuk el. A másik nagy probléma a
munkahelyek kérdése. El kell jutnunk oda,
hogy Magyarországon ne legyen már-már
életforma az, hogy egészséges, életerôs emberek reggel elküldik a gyereket az iskolába, ôk pedig az ágyban fekve várják, hogy
a postás hozza a segélyt. Sajnos sok gyerek
elôtt ilyen példa van. Ezért kell megvalósítani azt, hogy aki tud, az dolgozzon, akár közmunka, akár valamilyen más formában, és
ezután kapja a pénzét.
A beszélgetés során a házelnök kitért még
arra is, hogy a mai 60%-os foglalkoztatási
arányt mielôbb 75%-ra kell emelni ahhoz,
hogy ne kevés embernek kelljen sokat befizetni a közösbe, hanem sok embernek kevesebbet. Elmondta továbbá, hogy amennyiben ellenzéki szerepkörbe kerülnek, mindenképp konstruktívan fognak dolgozni. Végezetül elárulta, hogy nyugdíjba vonulása
után csak rövid pihenést tervez, hisz szeretné aktívan tölteni nyugdíjas éveit, melyeket
a parlamenti ciklus lejárta után kezd meg.
»CSUKA LÁSZLÓ

Sík Sándor:

KERESZTÚT
III. állomás:

Jézus elôször esik el
(részlet)
Terhe alatt a szörnyû fának,
Terhe alatt a tenger bûnnek ...
Terhe alatt a világ elejétôl
Világ végeztéig minden rossznak:
Az Úr leroskad …
Vérünk és húsunk, emberfia, testvér!
Verejtékünk hordod és vérhullásunk:
Az én bûneim ülnek a kereszten:
Esned kell Uram, mivel én elestem ...
Akard, hogy úgy akarjam,
És megöleljem én is a zuhanó keresztet
Mondván: Míg meg nem áldasz, nem
eresztelek!
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Donáth László volt a celldömölki MSZP vendége
Donáth László országgyûlési képviselô,
evangélikus lelkész volt a vendége az
MSZP helyi szervezetének március 26-án.
A fórumon Fehér László polgármester kérdezte közéletrôl, politikáról, vallásról.
A kampányrendezvény kezdetén Fehér
László, az est házigazdája köszöntötte
Szabó Lajos és Donáth László országgyû-

lési képviselôket, majd a Vas megye 4.
számú választókerületének fejlesztéseirôl készült kampányfilm került bemutatásra Nyolc év, nyolc percben címmel.
Ezután a városvezetô tette fel kérdéseit,
elsôként a baloldali családi indíttatásra rávilágítva. A kérdések sorában megkerülhetetlen volt a bizonyára sokakat foglalkoztató politikusi és lelkészi hivatás

donáth lászló beszél a lelkészi hivatásról és politikai állásfoglalásáról

összeegyeztethetôségének témája is,
melyre Donáth László így válaszolt: – Tizenhat éve vagyok egyéni képviselô, egymás után négyszer választottak meg
abban a választókerületben, ahol huszonkét éve vagyok lelkész. Ez a két szám önmagáért beszél, remélem, hogy lassanként azok az emberek is, akik úgy gondolták, hogy elvi nehézség van a politikai és lelkészi hivatás betöltése között,
rájöttek arra, hogy bizony lehet ezt tisztességesen, a teljes közösség javára
munkálni. Miképpen egy az emberiség,
és különbözô tagjai vannak, azonképpen
egy az én hivatásom is. Másképp gyakorlom a szószékre lépve, másképp, ha temetek, keresztelek, esketek, és másképp,
ha a barátaim hívására eljövök ide Celldömölkre, hogy beszélgessünk életrôl, halálról, politikáról.
A saját választási esélyeit és az országos
esélyeket latolgatva elmondta, tizenhat év
harmadik kerületben indulás és gyôzelem
után most elôször indul a második kerületben, ahol az elsô körben nem tartja kizártnak, hogy elsô helyen végezzen.
– Országosan pedig azt gondolom, hogy
51–52% lesz a Fidesznek, és aztán majd kiderül, hogy a fennmaradó 45–50%-on fele-fele arányban osztozik-e a Jobbik és az
MSZP. Vagy, amit szívem szerint kívánok,
hogy az MSZP a 25%-ot haladja meg, és
bár nem érdemli meg, kapjon 30%-ot –
mondta el Donáth László.
»REINER ANITA

Városunkban is kampányolt a Fidelitas
A Fidelitas celldömölki csoportja kampánybulit szervezett március 27-én a
katolikus templom elôtti téren. A rendezvényen Ágh Péter, a Fidelitas országos elnöke is jelen volt, aki elsôként köszöntötte a résztvevôket. Elmondta, hogy már csak pár nap van
hátra, és népszavazást tarthatunk a jövônkrôl, a fiatalok jövôjérôl. Az országos elnök az elsô választókhoz is
szólt, számukra azt üzente, ne hagyják, hogy mások válasszanak helyettük, mert az ô szavazatuk is számít.
Gondolatmenetében felhívta a figyelmet az elmúlt nyolc évre, amikor
felnôtt egy elfelejtett nemzedék. Ma
egy fiatalnak nincs esélye munkahelyet találni, otthont teremteni, családot alapítani. A Fidelitas elnöke bízik
abban, és másokat is biztat, hogy el
fog jönni az idô, amikor egy erôs kor-
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mány fog alakulni, amely meg tudja
oldani a problémákat, azokat, amelyek naponta feszítik az életünket. Ágh
Péter köszöntôje után helybeli zenekarok léptek színpadra. Az est folyamán Ahmetović Damir, a Fidelitas celldömölki csoportjának elnöke is köszöntötte a megjelenteket. Mint elmondta, a rendezvény célja az, hogy
helyi szinten tegyenek a fiatalokért,
számukra megfelelô és élvezetes
szórakozási lehetôséget tudjanak
nyújtani. Beszédében hangsúlyozta, itt
az idô, hogy a fiatalok is hangot kapjanak, a celldömölki Fidelitas pedig
ezen fog dolgozni az elkövetkezendô
idôszakban.
A rendezvényen Kovács Ferenc, Vas
megye 4. sz. választókerületének
Fidesz–KDNP által támogatott országgyûlési képviselôjelöltje is köszön-

tötte a celldömölkieket, a fiatalokat.
Beszédében hangsúlyozta, mindannyian fiatalok vagyunk, mert összeköt minket a közös nyelv, közös kultúra és a nemzet, amelyet magyarnak
hívnak. Éppen ezért olyan országot kell
teremteni, amelyben jó magyarnak
lenni. Hangsúlyozta, hogy az emberek
felôl olyan bizalom árad a Fidesz és
szövetségesei felé, amely kötelezi a
párt vezetését, hogy tegyen az országért. Zárógondolatában felhívta a figyelmet az elkövetkezendô idôszakra, amikor az emberek támogatásával
olyan kormánya lehet az országnak,
amely elmondhatja magáról, hogy a
hazáját szolgálja. Az est hátralevô
részében Torres Dani szórakoztatta a
közönséget.
»VAJDA ZSUZSA
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Komoly fejlôdést mondhat magának Celldömölk
ALKALMI BESZÉLGETÉS KISS PÉTER MINISZTERREL ÉS SZABÓ LAJOS ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÔVEL
A jelenlegi kormányzati ciklusban Celldömölk 4 milliárd forintot, a celldömölki és
sárvári kistérség együttesen 14 milliárd forintot, összesen 18 milliárd forintot fordíthat/fordíthatott fejlesztésekre, mely
összegek nagy része európai uniós forrásból származik. Kiss Péter társadalompolitikai minisztert városunkban tett látogatása alkalmából kérdeztük, elégedett-e a
város fejlôdésével.
– Alig van olyan város, amelyik ennyit fejlôdött volna, mint Celldömölk. Nyilván, az itt
élôknek talán nem tûnik annyira látványosnak, a ritkábban ide látogatóknak viszont
mindenképpen. Többek véleményét tolmácsolom, akik celli származásúak, egy emberként vallják, hogy a város szinte fénysebességgel fejlôdik. Ez mindenképpen betudható Fehér László polgármester és Szabó Lajos országgyûlési képviselô sikeres
tevékenységének. Ôk ketten nagyon a szívükön viselik a kisváros és a környezô települések sorsát is, sokat lobbiztak nálam,
de a kormány többi tagjánál is. Ha ôk nincsenek, ennyi pénz, ennyi fejlesztés nem jutott volna a városba, ehhez ôk kellettek, és
persze kellett az is, hogy a városközösség kezdeményezzen, hogy legyenek javaslataik, ötleteik. Nagyon örülök annak, hogy aki ide látogat, a Vulkán fürdôtôl a mûvelôdési központig, a katolikus kegytemplomon át a most

épülô városházáig, és a nyertes pályázatok:
az általános iskolától, a körülötte lévô tértôl,
a városközpont teljes átalakításáig, az épülô Vulkán Parktól a felújított kegytemplomig
akkora fejlôdést tapasztalhat, hogy bátran kijelenthetjük: Celldömölk Szombathely mellett nemcsak egy ún. szatelit település lett,
hanem a térség központja tudott maradni továbbra is.
– A város fejlôdésérôl kérdeztük térségünk
országgyûlési képviselôjét, Szabó Lajost is:
milyen eredményekrôl számolhat be az elmúlt kormányzási ciklust illetôen?
– Szemmel látható a fejlôdés Celldömölkön, de ugyanúgy a térség többi településén
is az élet különbözô területein. Elég, ha csak
azt nézzük, hogy Celldömölkön valósul meg
a régió legnagyobb iskola-beruházása, az
egészségügy területén sikerült megtartani a
kórházat, felépült az új mentôállomás egy új
orvosi rendelôvel. Ezen kívül rengeteg út, járda került felújításra, teljesen megújult a mûvelôdési központ, a Vulkán fürdô második üteme is megépült, ami által turisztikailag lett
vonzóbb a város. A fentieken kívül sok olyan
fejlesztés is megvalósult, ami a gazdaságot
erôsítette: a munkahely-teremtô, munkahelymegtartó támogatásokra gondolok itt elsô sorban, amelyek szintén az itt élôk érdekeit szolgálják. Az említett fejlesztéseket csak nagyon
összehangolt munkával lehetett létre hozni.
Az önkormányzat részérôl a jó tervezés szab-

kiss péter megtekintette az épülô városházát is
szabó lajos és fehér lászló társaságában

ta meg a város fazonját, az a kapcsolat, amit
Fehér László polgármester épített ki és tartott
a vállalkozókkal, valamint a közélet különbözô szereplôivel. Mindez könnyebbé tette az
én munkámat, hiszen ezeket a jól elôkészített projekteket kellett úgymond menedzselni a kormányzat felé. Nem feledkezhetünk
meg arról sem, hogy a városhoz szorosan kötôdik Kiss Péter miniszter úr, aki Celldömölk
szülötte, és az elmúlt idôszakban jelentôs szerepet töltött be a kormányzati munkában. A jól
elôkészített projekteket kellett egy megfelelô döntésû hatáskörrel rendelkezô személy felé kellett közvetíteni – ezt a közvetítôi szerepet játszottam én, és úgy vélem, eredményes
volt ez az együttmûködés.
»LOSONCZ ANDREA

Önkormányzati fórum városunkban
A Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása, valamint a Sárvár
és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás
közösen szervezett önkormányzati fórumot
2010. március 9-én a térségek polgármesterei, jegyzôi és körjegyzôi számára Fejlesztés, mûködés, pályázatok a kistérségekben
címmel. A fórum elôadója Jauernik István,
az Önkormányzati Minisztérium államtitkára, vendége Szabó Lajos országgyûlési
képviselô volt.
Fehér László, a Társulási Tanács elnöke köszöntötte a vendégeket. Beszédében
kiemelte az új városháza megépítésének
jelentôségét, melynek eredményeképpen Celldömölk és kistérségének lakosai
egy modern, ügyfélbarát környezetben tudják majd intézni hivatalos ügyeiket.
Patyi Elemér, a Sárvári Kistérség elnöke örömét fejezte ki a két kistérség hagyományosan jó együttmûködésének, ilyen például a
LEADER közösségben való közös munka is.

Hangsúlyozta, hogy az államtitkárt mint
szakembert és nem mint politikust hívták
a fórumra. Az egybegyûlt települési vezetôk a közigazgatás várható átszervezésének irányvonalaira, a kistérségek, valamint
a kistelepülések jövôjére voltak kíváncsiak
leginkább.
Jauernik István elmondta: mindenképpen
szükséges a közigazgatási rendszer jelenlegi mûködésének megváltoztatása. Az Önkormányzati Minisztérium munkáját jónak

értékelte, de a még hatékonyabb munka
érdekében nagyon sok jogszabályon változtatni kell a közeljövôben. Az államtitkár
szerint nem az önkormányzatok számát kell
csökkenteni a jobb gazdálkodás reményében, hanem a feladatokon kell változtatni. Térségi önkormányzatok létrehozásában
gondolkodnak, amely nem feladatalapú finanszírozással, hanem megfelelô forrásszabályozással mûködne. A fórumon lehetôsége volt az érdeklôdôknek kérdéseket feltenni. Többen a körjegyzôségek munkájával és finanszírozásával kapcsolatos
információkra voltak kíváncsiak, míg mások a várható EU-s támogatásokról kérdezték az államtitkárt.
Szabó Lajos országgyûlési képviselô beszélt
a kistérségekben történt fejlesztésekrôl, beruházásokról valamint a különbözô, önkormányzatokat segítô támogatási rendszerekrôl.
»MIRA
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Könyv készül a Kesztyûgyárról
Néhány évvel ezelôtt bezárta kapuját a valaha szebb napokat élt Kesztyûgyár utolsó jogutódja is. 2008. április 26-án találkozót rendeztek az üzem egykori dolgozói
részére. Akkor, a viszontlátás örömén és az emlékidézésen túl, felmerült egy, a Kesztyûgyár történetét összefoglaló, személyes élményekbôl összeállított könyv megírásának az ötlete is, amely azóta meg is valósult. A két megvalósító, Kapui Gyula egykori mûvezetô és dr. Oszkó Zoltán helytörténész, nyugalmazott iskolaigazgató vallanak a könyv keletkezésérôl, jelenlegi készültségi fokáról.
» Hogyan vetôdött fel a Kesztyûgyár történetének megörökítése?
K.GY.: – Amikor pár évvel ezelôtt az egyik
alapító taggal, Sági Jenôné Magdus nénivel beszélgettem, rájöttem, hogy ez az
asszony nagyon jól ismeri a gyár történetét, és addig kellene ezzel a témával foglalkozni, amíg van olyan, aki tud információkkal szolgálni. Ekkor határoztam el,
hogy meg kell írni a Kesztyû gyár történetét, hiszen nem lehet veszendôbe hagyni
csaknem fél évszázados múltját. Neki is láttam a szervezésnek, közben partnerre leltem dr. Oszkó Zoltán személyében, aki vállalta, hogy papírra veti a megörökíteni kívánt dolgokat. Meghívókat küldtem az
egykori kesztyûgyári részleg és a gumírozott textilt gyártó részleg dolgozóinak,
alapító tagoknak, meginvitáltuk az elsô
technikust, akkori párt és szakszervezeti titkárokat, brigádvezetôket, és kértük ôket,
hogy dokumentumokat is hozzanak magukkal. Nagy örömünkre még Németországból
is hazautazott egy asszony. Hónapokon keresztül minden szerdán a mûvelôdési központba hívtunk négy-négy régi kollégát,
akik személyes emlékeik és élményeik
felidézésével járultak hozzá a gyártörténet
maradandóvá tételéhez. Emellett azokat is
meghívtuk, akik egykor a celli gyárban dolgoztak, és jelenleg a Gyôri Kötöttkesztyûgyár alkalmazásában vannak.

» Hogy zajlott a könyv megírásához szükséges anyagok összegyûjtése?
Dr. O.Z.: – Helytörténettel foglalkozóként jól
ismertem a gyáralapítás, a profilváltások lényeges iratait, kutattam a gyôri székhelyû
üzem iratai között is. Amikor Kapui Gyula
megkeresett, én is úgy gondoltam, hogy ezeket a gyönyörû emlékeket, munkástörténeteket nem szabad hagyni feledésbe merülni, meg kell ôket örökíteni az utókor számára. Amikor szerdánként mindenki elmondta
saját visszaemlékezéseit, a végén mindig feltettem a kérdést: mi volt a legszebb emléke, ami a Kesztyûgyárhoz fûzôdik? Szinte egytôl-egyig mindenki a közösségi életet, a brigádmunkát és a jó társaságot emelte ki. Kértük az egykori dolgozókat, hogy fényképeket,
dokumentumokat hozzanak magukkal, így
a könyv illusztrálására, színesebbé tételére
is lehetôség nyílik.
» Hol tart jelenleg a könyv készültségi foka, és mikorra várható a megjelenése?
K.GY.: – Miután Zoli bácsi lejegyezte a személyes élményekbôl, emlékekbôl összeállt anekdotákat, kiadó után néztünk. Az Apáczai Kiadó
el is vállalta a könyv kiadását. Aztán természetesen szponzorokat is kellett keresnünk: Celldömölk Város Önkormányzatától, és a Gyôri Kötöttkesztyûgyár igazgatójától is kaptunk ígéretet, de
természetesen még további támogatókra is szükségünk lenne, és köszönettel fogadnánk. Jelenleg a lejegyzett szöveg gépelt formába öntése

elsô véradás a kesztyûgyárban

kesztyûgyári találkozó 2008-ban

és a nyomdai munkák vannak még hátra, a nyárra szeretnénk nyomdakész állapotba hozni a
könyvet. Mivel a Kesztyûgyár 1963. november
7-én kezdte meg mûködését, ennek évfordulójára szervezünk egy újabb nagyszabású, gyárlátogatással egybekötött találkozót, melynek keretében az elkészült könyv bemutatására is sor
kerül majd. A tervek szerint ez év november 6-án
valósítjuk meg ezen elképzelésünket, melyre
szeretettel várunk minden érdeklôdôt.
»REINER ANITA

Celldömölk is részt vett a megyefutáson
Megyefutást rendezett az 1000 éves Vas
megye tiszteletére Vas Megye Közgyûlése és a Vas Megyei Sportigazgatóság. E jelentôs esemény egyik helyszíne Celldömölk
volt 2010. március 25-én, amikor a hosszútávfutók és a hozzájuk csatlakozó diákság
végigfutott városunkon. A rendezvényrôl
Dr. Varga Zoltán, a megyefutás ötletgazdája nyilatkozott lapunknak:
– Vas megye 1000 éves, ez történelmi
tény. Ilyen jelentôs esemény kapcsán
eszünkbe jut az is, hogy ahhoz, hogy a
magyarság megmaradhatott a germán és
a szláv népek között, bizony óriási erôfeszítésre, és sok-sok küzdelemre, kitartás6

ra volt szükség. Az emlékbizottságban merült fel a gondolat, hogy az ünneplés egyik
jelentôs területe lehet a sport is. A sport
mindig is a küzdésrôl, az élet test-nevelésérôl szólt. Ennek a csodálatos, színes
rendezvénysorozatnak egyik kiemelkedô
eleme a megyefutás. 40 konstans hosszútávfutó futott le 400 km-t úgy, hogy ahol
iskola van, ott a pedagógusok és a tanulók csatlakoztak hozzájuk. A futás Szombathelyrôl indult, és Vasváron, a régi
megyeszékhelyen ért célba, ahol ebbôl az
alkalomból megyei sportrendezvényünket
tartottuk.
»LA

UK_2010_07

10/3/30

10:06 AM

Page 7

Új Kemenesalja » 2010. 04. 02.

» VÁLASZTÁS 2010

7

UK_2010_07

10/3/30

10:06 AM

Page 8

VÁLASZTÁS 2010 «

Új Kemenesalja » 2010. 04. 02.

Szociálpolitikai program
A Jobbiknak alapelve az állami szerepvállalás a szociálpolitikában, az otthonteremtés támogatása, segélyek és támogatások
munkához és egyéb feltételekhez kötése, a hajléktalanok és
fogyatékossággal élôk helyzetének javítása.

RADIKÁLIS VÁLTOZÁS

Munkaügyi program
Az ember nem profitteremtô eszköz. Ezért arra kell törekedni,
hogy a munka ne kizárólag a létfenntartás anyagi alapjait szolgálja, hanem méltóság, öröm, megbecsülés-érzés forrása legyen.
Cigánypolitikai program

A Jobbik országgyûlési választási programja a nemze- A rendszerváltozáskor a cigányság tömegei vesztették el munkáti önrendelkezésért és a társadalmi igazságosságért. jukat. Elképesztô méretû munkanélküliség lépett fel, amelyet teMagyarországnak, a magyar nemzetnek nemcsak múltja, de
jövôje is van. Eljött a pillanat! Itt az idô, hogy az igazságra vágyó emberek ne a politikától várják a változást, hanem változtassák meg a politikát! Erre a 2010. évi országgyûlési választás hozza el a várva várt esélyt.
Programunk fôbb elemei:

tézett az iskolázottság hiánya vagy alacsony szintje. Generációk
nôttek fel úgy, hogy nem látták a szüleiket munkába menni. Ha
a cigányságot vissza akarjuk vezetni a munka és az oktatás világába, szükség van a cigányság valós helyzetének felmérésére, a
cigány fiatalok oktatásának erôsítésére, felzárkóztatására.
Egészségpolitikai program
Az emberek egészsége a nemzet legfôbb erôforrása. A nemzetfogyás megállítása elengedhetetlen, hogy javuljon az emberek egészségtudatos magatartása is. Nem támogatjuk az
egészségügyi intézmények privatizációját, profitérdekeltséggel történô mûködtetését. Megerôsítjük az alapellátást, leállítjuk a patikaliberelizációt. Elfogadható magzatvédelmi törvényt
alkotunk. Az Országos Mentôszolgálat a szervezeti és szolgálati rendnek megfelelôen folytathassa ismét a mûködését.

A Jobbik gazdasági filozófiája: az ökoszociális
nemzetgazdaság
Ökoszociális nemzetgazdaságra van szükség, ami azt jelenti,
hogy a gazdaságot az emberhez méltó környezet, az emberhez méltó élet, és a magyarság érdekében támogatni és
egyenlô versenyfeltételek közé kell helyezni a hazai gazdasági szereplôket. A gazdaságpolitikának védenie kell a magyar
ipart, a magyar termelôket, a magyar kereskedelmet,a ma- Sportpolitikai program
gyar árut és a magyar piacokat. A nemzeti vagyont, a földet, Súlytalanná vált a sport kormányzati képviselete. Valljuk a klasszikus igazságot,
a vizet, a földgázt, az erdôket, és vissza kell szerezni az elté- amely szerint ép testben ép lélek lakik. . A sport támogatása olyan befektetés,
amely segíti a társadalom lelki komfortérzését, erôsíti a közösségek közötti kapkozolt nemzeti vagyont.A Jobbik gazdaságpolitikájának fóku- csolatokat, erôsebbé, egészségesebbé teszi az embereket. Feladatunknak érezszában a munkahelytermés áll.
zük a fogyatékkal élôk sportjának támogatását is.
Oktatáspolitikai program
Környezetvédelmi program
Jobbik erôs nemzettudattal és versenyképes tudással felvértezett fiatalokat szeKörnyezettudatos társadalom: helyreállítjuk a természetes élô- Aretne,
akik boldogulásukhoz és kibontakozásukhoz itthon találják meg a számítáhelyeket, ösztönözzük a környezetvédelmi beruházásokat és saikat. A legfontosabb alapelvek: magyar tradíciókra épülô, mindenki számára
fejlesztéseket, radikálisan fellépünk a természetkárosítókkal kötelezô tanterv- és tanügy-igazgatási rendszer, valódi esélyteremtés, a pedagószemben. Támogatjuk a megelôzést és hulladékszegény tech- gusok tekintélyének helyreállítása. Jobbik támogatja az osztályzást és az évismétlést. Kötelezôvé tesszük a hittant vagy erkölcstant.
nológiákat, a szelektív hulladékgondozást. Új hulladékhasznosítási szabályozást dolgozunk ki.
Határon túli magyar politika
Egészséges hazai élelmiszerek: a hatósági ellenôrzést szigorít- Alapelveink: 15 milliós magyar nemzetben gondolkodó, védôhatalmi státuszú anyajuk és piacvédelmi célokra is felhasználjuk. Támogatjuk a helyi ország, a magyar nemzet kulturális és gazdasági újraegyesítése, a magyar állampolgárság megadása minden magyarnak, nemzetpolitikai minisztérium felállítása.
alapanyagokból készített élelmiszereket.
Vízkincsünk megôrzése: új intézkedésekkel megvédjük vízkin- Ifjúságpolitikai program
csünket, természetes vizeink élôvilágát helyreállítjuk.
A magyar ifjúságnak nem hitelekre, segélyekre és alamizsnára van szüksége, hanem lehetôségekre, hogy a képességeiket kihasználva a saját hazájukban boldoguljanak. Minden magyar fiatal tehetséges valamiben, ezért a magyar ifjúságnak
Energetikai program
minôségi oktatást, biztos és kiszámítható jövôt, szociális biztonságot kívánunk
Energiafüggetlenség és energiatakarékosság: az energiaszek- biztosítani. Középpontba állítjuk a fiatalok egészségnevelését, és gátat szabunk a
tor meghatározó részeit ismét magyar nemzeti, közösségi tu- droghasználat terjedésének.
lajdonba vesszük. Támogatjuk az épületek hôszigetelését.
A megújuló energiaforrásokat fûtésre, de klimatizálásra is fel Rendvédelmi program
Magyarországon a politikusbûnözés, a cigánybûnözés és a gazdasági bûnözés hákívánjuk használni. Fejlesztéseket indítunk be a geotermikus lózata tartja rettegésben a polgárokat. Célkitûzéseinket: a törvények mindenkivel
energia hasznosítására. Bevonjuk a fogyasztói érdekvédôket való, kivétel nélküli betartatása, a rendvédelemben, csendôrség felállítása, önfenntartó börtönök létrehozása. Szigorúbb büntetésekkel kell sújtani a többszöröés környezetvédô civil szervezeteket.
sen visszaesô bûnözôket.

Család- és népességpolitikai program
Önkormányzati program
Hazánk népesedési válságát a politikai elit nemzetromboló te- A Jobbik erôs államot akar. Célunk ezért az önkormányzatok megerôsítése. Az önkorvékenysége is mélyítette. A Jobbik a családi adózás bevezetését mányzatok kötelezettségeinek és jogainak tisztázása, az önkormányzatok gazdálkodátervezi, és kezdeményezi a fôállású anyaság intézményének a sának átláthatóbbá tétele, az önkormányzati vagyon elidegenítésének kiszorítása.
megteremtését. A nyugdíjrendszer átalakításával pedig új alaHonvédelmi program
pokra fektetjük a nyugellátást, amely a gyermekvállalást ösztö- Nemzeti önvédelmünket szétzilálták. A Jobbik célja a nemzet biztonságának
nözve közvetlenül megteremtené a generációk egymás iránt vi- megteremtése. Alapelveink: a nemzeti önvédelem újjáépítése Magyarországon.
A Magyar Nemzeti Gárda megalakítása a területvédelem érdekében.
selt felelôsségét.

2010. április 11-én szavazzon jelöltünkre és programunkra, hogy a szebb jövô elkezdôdhessen!
a Celldömölki Jobbik M. M. Alapszervezete
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Szabó Lajos
Együtt élünk! Együtt döntünk! Együtt nyerhetünk!

A térségben élô országgyûlési képviselôként büszke vagyok arra, hogy az elmúlt
idôszakban hozzájárulhattam hazánk, szûkebb térségünk fejlôdéséhez. Azért
dolgozom, hogy az itt élôk élete minél könnyebb legyen, városainkban és falvainkban minél több helyi álom valósuljon meg.
Soha annyi út, járda, egészségügyi és szociális intézmény nem újult még meg a térség településein, mint az elmúlt években.
Celldömölkön 4 milliárd forintot fordítottunk és fordítunk fejlesztésekre, az önkormányzati és a vállalkozói szférában.
• Korszerû bölcsôdét alakítottunk ki
• Megépítettük a mentôállomást és a központi orvosi ügyeletet
• Fejlesztettük a Vulkán Gyógy- és Élményfürdôt
• Támogattuk a vállalkozásokat a munkahelyek megtartásában és fejlesztésében
• Felújítottuk a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtárat
• Épül a Városháza
• Felújítjuk a városi általános iskolát
• Fejlesztjük a városközpontot
• Megépítjük a Kemenes Vulkán Parkot
Hiszem, hogy Celldömölknek, Sárvárnak és a többi településnek hatékony képviselet kell az országgyûlésben, ehhez pedig gyakorlat és szakértelem szükséges.
Ha támogatóink hisznek a sikerben, és részt vesznek a parlamenti választásokon, akkor együtt eredményesek lehetünk.
Kérem Önt, szavazatával támogasson, hogy megszerzett tapasztalataimat a közösség szolgálatába állíthassam a továbbiakban is.

Együtt többek vagyunk!
Szabó Lajos
Országgyûlési képviselô, képviselôjelölt

www.szabolajos.eu
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„…magos Déva várát hogy felépítenék…”
A marosvásárhelyi Maros Mûvészeti Együttes tavalyi Mátyás király meséket bemutató táncszínházi produkciója után ismét ellátogatott Celldömölkre. Ezúttal a Kômûves
Kelemen címû rock-balladával örvendeztették meg közönségüket a mûvelôdési
központ színháztermében.
Az együttes legfôbb ihletforrása a népzene és a néptánc. Mint vallják: „A táncszínház a közönségért van, és segítségével
olyanokkal is megszerettethetjük a népzenét, akik különösebben nem rajongtak érte.” Táncszínházzal korábban is próbálkoztak, azt azonban csak három évvel ezelôtt
határozták el, hogy rock-balladát állítanak
színpadra. Így jutottak el a Kômûves Kelemenhez, mely sok száz változatban él a
magyar, román, bolgár, görög de még a keleti kultúrák népköltészetében is. Sarkadi
Imre drámájának rock változatát a hetvenes években a már akkor népszerû Szörényi–Bródy páros szerezte.
A történet közismert. Kômûves Kelemen és
csapata napok óta építi Déva várát, melynek felépített falai napról napra leomlanak.
Kelemen szerint a nem szívvel-lélekkel
végzett munka nem járhat sikerrel. A többiek inkább rontásra gyanakodnak, hiszen

valamikor tragédia zajlott le a közelben.
A rontást csak az szüntetheti meg, ha egy
asszonyt befalaznak a várba, mert annak
teste megtartja a falakat. A legények
hosszas vita után eldöntik, hogy az elsô

asszonyt, aki megjelenik, megölik és befalazzák…
Novák Ferenc koreográfus szerint a ballada mondanivalója ma is aktuális, hisz
manapság is csak áldozatok árán valósulnak meg maradandó mûveink. De a színészek is minden bizonnyal maradandót alkottak táncjátékukkal, hiszen a közönség
soraiban ülôk vastapssal jutalmazták
másfélórás produkciójukat.
»RA

Új darab a Soltis Színházban
Az idén harmincéves Soltis Lajos Színház
újabb darabok színrevitelével is ünnepel,
amelynek ékes bizonyítéka volt a március
21-én bemutatott Csongor és Tündepremier.
A színház repertoárjában nem elôször
szerepel Vörösmarty drámai mesejátéka,
és a rendezô Somogy István sem elôször
dolgozik együtt a társulattal.
» Milyen indíttatásból vitte újra színre a
Csongor és Tündét?
– Az elôzô Csongor és Tünde óta teljesen
megváltozott a társulat. Évek teltek el, kicserélôdött az egész csoport, és azt mondták, igény volna arra, hogy megint mûsoron legyen ez az elôadás. Ezúttal azonban
nem ugyanazt vittük színre, amit évekkel
ezelôtt, hanem átdolgoztuk, és ez olyan
„elmélyülôs” változat lett.
» Milyen hasonlóságok, illetve különbségek fedezhetôk fel a darabban?
– A felfogás hasonló, tehát maga a feldolgozás azon a koncepción alapul, hogy a Vörösmarty-mûnek van egy alcíme, ami a következô: „Játszódik a pogány kunok idejében”. Ez azt jelenti, hogy még a kereszténység elôtti mondavilágunkból meríti a
történetet és a szereplôket, tehát ebben
10

a felfogásban csináltuk meg. Ami különbség, hogy azóta bennem is zajlottak változások, a színészek is mások, ezekhez is
alkalmazkodtam az átdolgozással.
» Mi a darab üzenete?
– A történetet, ha átfordítom belsô történetre, akkor azt mondom, hogy az embernek van egy földi része, ami vágyódik a
szellemi dolgok iránt. Ugyanakkor van
egy szellemi részünk, ami vágyódik a földi dolgok iránt. Tehát ez a kettôsség ott
munkál az emberben. Ideális esetben ez
a két dolog egyesül, ez teremt egyensúlyt
bennünk. Vörösmarty ezt egy szerelmi történeten keresztül ábrázolja, ahol a fiú
(Csongor) a földi világból törekszik a szellemi világ felé, a lány (Tünde) pedig fordítva. AZ éjszaka világában tudnak találkozni, próbatételek során igyekeznek egymást
elérni. Fontos közremûködô a földanya, a
Mirigy nevû szereplô Vörösmartynál. Kicsit
magához az archetípushoz közelítettem, hiszen az anya az banya is a magyar nyelvben; akinek van egyrészt egy szülô, termékenyítô, segítô hozzáállása, de van olyan
is, ami gátakat szab, próbára tesz, nehézségeket állít elénk. Az ember így edzôdik,
tanul a nehézségek során.
»REINER A.

A VERS SZERETETÉRÔL
TANÚSKODTAK
A több éves hagyománynak megfelelôen a Városi Általános Iskola idén
is megrendezte a kistérség nagycsoportos óvodásai számára Gazdag Erzsi nevével fémjelzett versmondó
versenyét. A Városi Óvoda tagintézményeibôl (Alsósági, Koptik úti, Vörösmarty úti), a Hajnalcsillag Evangélikus Óvodából és Mersevátról érke-

zett kis versenyzôk ötfôs zsûri elôtt
bizonyíthatták szavaló tehetségüket. A rendezvényre érkezett versmondókat és kísérô óvónôiket az 12. osztályos munkaközösség nevében
Seregélyné Szabó Klára, valamint
Danka Adél igazgató köszöntötték.
Ezt követôen elindult a Gazdag Erzsi
versfolyam, melynek során harminc
gyerekszájból hangzottak el a költônô kedvelt versei. A zsûri döntéshozatala idején uzsonna és játék várta a résztvevôket, melyet követôen
az eredményhirdetés több ovis számára is szép eredményt hozott.
1. helyezettek: Bárdossy Bence
(Merseváti Óvoda), Czöndör Gergô
(Hajnalcsillag Evangélikus Óvoda),
Horváth Zsombor (Vörösmarty úti
Tagóvoda); 2. helyezettek:
Borbács Ádám (Merseváti Óvoda),
Pápai Alexandra (Hajnalcsillag Evangélikus Óvoda), Pörneczi Fanni
(Koptik úti Tagóvoda);
3. helyezettek: Horváth Fanni (Koptik
úti Tagóvoda), Lendvai Martin (Vörösmarty úti Tagóvoda), Tüzes Borbála (Vörösmarty úti Tagóvoda); Különdíjasok: Biczó Karina (Alsósági
Tagóvoda), Lenner András (Vörösmarty úti Tagóvoda), Németh Róbert
(Alsósági Tagóvoda)
»REINER ANITA
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Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Tartja-e a húsvéti szokásokat?

»kérdez: reiner anita

»fotó: gyuricza imre

Füzesi
Ágnes

Minden nagyobb ünnepen, így
karácsonykor és húsvétkor is a
nagymamámnál jön össze az
egész család, valószínû, hogy
most is ekképp lesz. Tojást festeni és sütni-fôzni nem különösebben szoktam, inkább anyukám végzi ezeket a húsvéti
elôkészületeket. Gyerek nincs a
családban, így nincs olyan nagy
jelentôsége a húsvét világi részének. Templomba természetesen megyünk a feltámadásra, és a nagyszombati körmenetre is. A locsolkodást nem
szeretem, igyekszem elkerülni,
annál is inkább, mert tömbházban lakom.

Molnár
Zoltán

Eddig minden évben hozzátartozott nálam a locsolás a húsvéthoz, idén azonban dolgozni
fogok, így sajnos nem tudok
menni. Persze, azért a családtagokat természetesen most
is meglocsolom. Emlékszem,
régebben öten-tízen összeálltunk, és az összes lányismerôst
végiglátogattuk vízzel teli vödörrel. Egyébként kedvelem a
húsvétot, szeretem a hozzá
kötôdô étkeket, így a sonkát,
tojást. A mi családunkban húsvétkor is szokás az ajándékozás,
a nagyszülôk ilyenkor is meglepnek bennünket egy kis csomaggal.

»Kérdezze meg…
A Kérdezze meg… címû közéleti fórumsorozat következô vendége: Bakó István, a Vulkán fürdôt üzemeltetô Városgondnokság igazgatója. Téma: Kérdezze meg Bakó Istvánt a téli idôjárás tapasztalatairól, a város tisztaságáról,
Celldömölk parkosításáról, a Vulkán
Gyógy- és Élményfürdô újításairól, szolgáltatásairól, a fürdôn tapasztalható változtatásokról. A fórum 2010. április 13-án, kedden 18.00 órakor az alsósági evangélikus gyülekezet termében kerül megrendezésre az Együtt Celldömölk Városért Egyesület szervezésében.

Hirdessen az Új Kemenesaljában!
TELEFON: 70/338-9880

Györke
Csilla

Szeretem a húsvétot, ezt a
szép tavaszi ünnepet, mert ha
szerencsénk van, ahhoz már
a jó idô is hozzátartozik. Most
is várom már, és az ünnep
elôtti készülôdést is. A húsvét
elôtti napokban sütünk, fôzünk, tojást díszítünk és festünk, hogy legyen mivel várni a locsolókat. A lakást is
húsvéti hangulatba öltöztetjük, például tojásfát készítünk. Minden évben sok locsolóm érkezik, akik az ismerôsi, rokoni, és baráti körbôl
kerülnek ki. Általában pénzzel, csokival és festett tojással honoráljuk ôket.

Mórocz
Ádám

Jelenleg német nyelvvizsgára
készülök, így nem sok idôm
lesz a húsvéti ünneppel foglalkozni. Amúgy szeretem a húsvétot és a hozzá kapcsolódó
hagyományos ételeket, sonkát,
tojást. Locsolkodni már nem járok, úgy érzem, hogy kinôttem
belôle. Gyermekkoromban viszont sokat mentem, emlékszem, alig vártam már a húsvéthétfôt, mindig reggel korán
útra keltem, hogy az ismerôs
hölgyeket felkeressem és meglocsoljam. A régi szokást követve azért a családtagokat, barátnômet természetesen meglocsolom majd.

Ünnepeljünk együtt
a költészet napján!
A KMKK Kresznerics Ferenc Könyvtára és a Kemenesaljai
Berzsenyi Asztaltársaság minden érdeklôdôt szeretettel vár
2010. április 6-án (kedden) 17.30 órakor kezdôdô
költészet napi mûsorára, a Kemenesaljai Mûvelôdési
Központba. Vendégeinknek elôször Tverdota György
irodalomtörténész, egyetemi tanár Németh Andorról, József
Attila celldömölki származású „barátjáról, szellemi társáról
és életének krónikásáról” írott kétkötetes monográfiájának
nemrégiben megjelent elsô részét mutatja be.
Ezt követôen Jordán Tamás Kossuth-díjas színmûvész, a
szombathelyi Weöres Sándor Színház igazgatója „…szólt az
ember…” címû József Attila-mûsora hangzik el. Az elôadás
utolsó mozzanataként a közönség Jordán Tamással együtt
mondhatja el az Ars poetica címû költeményt, amelyet József
Attila Németh Andornak ajánlva vetett papírra.

» APRÓHIRDETÉS
Celldömölkön, a Vasvári P. u. 8/C szám alatt, 19 m2-es garázs
eladó. Telefon: 06 30/3772-973.

Fûnyírógépek, üzemképes, jó állapotban, reális áron
eladók! Érdeklôdni: 06 30/643-0005 telefonszámon.
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Megint nem sikerült
Celldömölki VSE-Mávépcell Wewalka – SVS
Niederösterreich 4:6. – Celldömölk,
asztalitenisz szuperliga elôdöntô, viszszavágó, vezette: Szentgyörgyi, Kovács.
Páros: Lindner, Fazekas – Fegerl,
Habesohn 3:1 (4, -6, 5, 7). A celli kettôs
jó játékkal nyerte a párost (1:0). Egyéni,
1. kör: Pagonyi-Fegerl 0:3 (-4, -0, -9).
Pagonyi nem tudott mit kezdeni
ellenfelével, a második szettben csúnya
vereséget szenvedett (1:1). FazekasChen 2:3 (-6, -3, 10, 9, -7). Fazekas 0:2rôl még egyenlíteni tudott, de a döntô
szettben alulmaradt (1:2). LindnerHabesohn 3:1 (8, -6, 8, 11). Lindner
revansot vett a wolkersdorfi vereségért
(2:2). 2. kör: Fazekas - Fegerl 2:3 (9, -6,

6, -2, -9). Fazekas erôtlenül, szürkén
játszott (2:3). Pagonyi-Habesohn 3:2 (-6,
8, -9, 12, 9). A celli játékos lelkesen és
elszántan játszott, és nem várt gyôzelmet
aratott (3:3). Lindner-Pichler 3:2 (-9, 12,
-13, 5, 9). A kínai helyére beálló osztrák
megizzasztotta Lindnert (4:3). 3. kör:
Fazekas-Habesohn 1:3 (10, -8, -3, -9).
Fazekas ismét esélytelen volt (4:4).
Lindner-Fegerl 0:3 (-7, -6, -4). A cellinek
semmi sem sikerült (4:5). Pagonyi-Pichler
1:3 (-3, 7, -5, -9). Pagonyi nem
koncentrált eléggé (4:6).
Gyôzött: Lindner 2, Pagonyi, a LindnerFazekas páros, illetve Fegerl 3, Chen,
Habesohn, Pichler.
A Celldömölk a Férfi Klubcsapatok
Szuperligájának bronzérméért játszhat,

miután mindkét meccsét elveszítette az
elôdöntôben. A harmadik helyért elôször
az alsósági sportcsarnokban lép asztalhoz
a csapat, április 13-án, a szlovák Robot
Mokre Lazce ellen. A visszavágóra április
20-án, Szlovákiában kerül sor.
NB III.
CVSE-MÁVÉPCELL-Wewalka III. – Zalakomár
SE 10:8
Fehér László 3, Tarr Sándor 3, Tamás
László 2, Balázs Gyula 1, Fehér-Tarr páros.
Nagyon fontos gyôzelmet arattak a celliek
a kellemetlen stílusú Zalakomár ellen.
CVSE-MÁVÉPCELL-Wewalka IV. – SZESE I.
Gyôr 12:6
Máthé Gyula 4, Teket Attila 4, Szabó
Ferenc 2, Máthé-Szabó, Teket-Talián
párosok. A celliek meglepetésre simán
verték a jó erôkbôl álló Gyôrt.
»CSUKA LÁSZLÓ

Eredmények a vízisportban
A Celldömölki Vulkán Vízisport Egyesület
tagjai újabb erôpróbán vettek részt
2010. 03. 13-án Pápán. Az I. Pápai
Thermál Kupán 198 nevezô 92 futam során mérte össze tudását. Az egyesület 22
fôvel képviselte a celldömölki színeket.
A futamok során a következô versenyzôk
értek el dobogós helyezéseket: Pustajić
Ruben, Fekete Csongor, Molnár Dániel,
Paluska Marcell és a CVVSE fiú „A” váltója (Somogyi Ábel, Nardai Gergô, Feke-

te Csongor, Kiss Gergô, Pustajić Ruben,
Paluska Marcell).
Városunk úszócsapata is remekelt a 2010.
február 27-én Hódmezôvásárhelyen megrendezett „B” kategóriás Úszó Diákolimpia
III.–IV. korcsoportos országos döntôjén.
A csapat tagjai Iván Bernadett (Szent Benedek Katolikus Általános Iskola), Kiss
Gergô, Kovács Ádám, Kovács Bálint, Fekete Csongor (Celldömölki Városi Általános Iskola). Minden úszónk remekül telje-

Egygólos vereség
Alsóörs – Celldömölki VSE Mávépcell 27:26 (12:13). – Alsóörs, NB II-es nôi mérkôzés, vezette: Ôri, Szalai.
Celldömölk: Balogh – Kazári 2, SZOMORKOVITS L. 12/1, TÓTH 6, Fûzfa 1, Szilvágyi 1, Farkas 1. Csere: Nagy, Gôcze, Horváth, Németh 3. Edzô: Salamonné Csótár
Adrienn.
Nem volt biztató elôjel, hogy a celli csapatból Mendel Helga és Szomorkovits Adrienn is hiányzott, ennek ellenére a találkozó elején még a vendégek uralták a
játékot. Az elsô félidôben szinte végig tartani tudta 3-4 gólos elônyét a Celldömölk, és a szünetre is sikerült az elônyt megtartani. A második játékrészben aztán egyenlítettek a hazaiak, egy darabig fej-fej mellett haladtak a felek. Ekkor
következett egy celli rövidzárlat, amit az Alsóörs könyörtelenül kihasznált, és négy
góllal meglépett. Védekezésváltásának köszönhetôen még egyenlített a vendégcsapat, és felcsillant a remény a gyôzelemre, mikor a játékvezetôk kiállítottak
két hazai játékost. Hiába kerültünk azonban kettôs emberelônybe, élni nem tudtunk vele. Ezután 4 percig a vendéglátók játszottak elônyben, így már nem maradt esély a végsô sikerre. A roppant kemény, nyerhetô mérkôzésen értékes pontokat veszített a Celldömölk.
»CSUKA LÁSZLÓ

sített, túlszárnyalva a megyei diákolimpia
döntôn elért eredményét. III. korcsoportban Kiss Gergô 100 m hátúszásban 5. helyezést ért el: 1:24,60 p idejével, a Kovács
B. – Kovács Á. – Fekete Cs. – Kiss G. összetételû csapat a 4x50 m fiú gyorsváltóban
4. helyen végzett, idejük: 2:23,79 p , míg
a IV. korcsoportban Iván Bernadett 100 m
lány hátúszásban 1:24,47 p idejével a 8. helyen fejezte be a versenyt.
»LILO

VERESÉG HAZAI
PÁLYÁN
Celldömölki VSE-Mávépcell – Kapuvár
23:25 (11:13) – Megyei férfi kézilabdamérkôzés
Meglehetôsen nehezen szerezte meg elsô
gólját a hazai csapat, hisz 12 percig érintetlen maradt a kapuváriak hálója. A folytatásban ugyan a gólok már jöttek, de jó játékkal adós maradt a gárda. Ez köszönhetô annak, hogy az ellenfél lassú játékát átvették a celliek, és ez a játékstílus nem
vezetett eredményre. Hiába próbálkozott
a Celldömölk a ritmusváltással, nem sikerült neki, továbbá hiányoztak a kiemelkedô egyéni teljesítmények is. A vereség miatt
azért csüggednünk nem kell, hisz a felsôházi rájátszásban még kétszer találkoznak
egymással a felek, és ezeken a meccseken
visszavághatunk ezért a fiaskóért.
»CSUKA
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Akadémikus oktatás
Celldömölki VSE – Szombathelyi Haladás
II. 1-3 (0-1)
Celldömölk, 350 nézô NB III-as labdarúgómérkôzés Bakony-csoport, 17. forduló
2010. március 27. Vezette: Edelmayer Attila (Mogyorósi László, Péntek Zsuzsanna).
Celldömölk: Tóth J. – Ambrus, GYÔRVÁRI,
Györkös, Velencei – CSÁKVÁRI, Szilágyi
(Magyar L. 85. p.), Babics, Baranyai (Sebestyén R. 46. p.) – Németh J., Kocsis (Kazári
B. 64. p.). Edzô: Csákvári Zsolt.
Haladás: Gôcze – Szvoboda, NAGY B., Devecseri, Farkas ( Bezdi 71. p.) – Szalai Á.,
Radó (Dancsecs 75. p.), Horváth, Szalai R.
(Kalász 59. p.) – SKRIBA, GYURJÁN. Edzô:
Máté Csaba.
Góllövô: Csákvári (75. p.), illetve Skriba (23.
p. és 50. p.), Gyurján (69. p.).
Mindkét csapat a futball nevû játékot játszotta, de más sebességgel, más agresszivitással és más tudatossággal. Az
eredmény hûen tükrözi, hogy melyik csapat játszotta a gyorsabb, harcosabb és kombinatívabb játékot. Azt is mondhatnánk,
hogy az érettebb játékot, ha ez nem len-

ne egy kicsit paradox, hiszen a szombathelyiek kezdô csapatában nyolcan idén lettek, lesznek nagykorúak, egyikôjükre majd
csak jövôre köszönt rá ez az állapot, a két
„nagy öreg” pedig most kezdi a húszas
éveit taposni. Mindenesetre úgy tûnik, hogy
jó irányba megy a taposás, jobban mondva a haladás, nekik így, együtt, mert úgy
verték meg a Cellt ilyen egyértelmûen,
hogy tulajdonképpen a hazaiak nem is játszottak rosszul. Így aztán egy egész kis élvezetes meccset láthattak hol napsütésben,
hol egy kis esôben a nézôk. Az elsô Haladás gól elôtt saját csapdánkba estünk, Kocsis Tamás végezhetett el egy nagynak
szánt partdobást, de míg az ôszi meccsen
egy ilyen szituációból öngólt vétettek a
szombathelyiek, addig most a jól kifejelt
labdából egy mintaszerû kontrát vittek végig a pályán, gólt érôen befejezve a támadást egy kiváló fejessel. A második és a
harmadik gólt is gyakorlatilag úgy érték el
a vendégek, hogy egy megszerzett labdát
lendületbôl vezettek rá a még nem felálló védelemre. Elôbb Skriba Máté, majd a
szintén jó benyomást keltô Gyurján Bence pedig ezeket a szituációkat egy-egy jól

eltalált lövéssel fejezte be. A szépítô gól
a végig agilisen játszó Csákvári Zsolt nevéhez fûzôdik, aki egy szép beívelést még
szebb mozdulattal fejelt a zöld-fehérek hálójába. Ekkor még felcsillant az esély egy
esetleges izgalmas végjátékra, de összekapták magukat a vendégek és a végén
még egy büntetôt is kihagytak. Apropó játékvezetô: Edelmayer Attila az ôszi szezonban két idegenbeli meccset vezetett a
Cellnek, két nagyarányú vereség lett belôle Veszprémben és Badacsonytomajon,
mit mondjak, remélem, több meccset
nem vezet már nekünk. Végezetül öröm
volt az ürömben az, hogy a szombathelyi
csapatban szereplô, egykor a Celldömölk
korosztályos csapataiban játszó három játékos vezéregyénisége volt csapatának,
Gôcze Gergô, Nagy Bálint és Skriba Máté.
Csak így tovább!
A folytatásban egy hétvége, a Húsvét
hétvégéje kimarad, a következô meccs április 11-én Sárváron lesz, majd a következô hazai mérkôzés április 17-én, amikor a
csesztregi csapatot fogadjuk.
Hajrá CVSE!
»DOTTO

Nagy ugrás kötéllel
Március elején Szombathelyen rendezték
meg a megyei diákolimpia selejtezôjét kötélugrásban. A helyszín nem véletlen, hiszen a hazai kötélugrás fellegvára a vasi
megyeszékhely. A Füle Magdolna és Bánhegyi Attila nevével fémjelzett szombathelyi klub 1997-ben alakult, világ-, európaés magyar bajnokok sorát nevelte ki. A kötélugrást a nagyközönség inkább különbözô rendezvények látványos show elemeként ismeri, az akrobatikus, könnyed mozdulatok mögött ugyanakkor rengeteg gyakorlás, munka van. Nagyon sok sportágban
használják kiegészítôként, fôként állóképesség, robbanékonyság, koordinációs képesség, ritmusérzék fejlesztésére. A diákolimpiai selejtezôn 62 versenyzô indult két
kategóriában, kategóriánként 5 korcsoport-

Új

I M P R E S S Z U M

»Kemenesalja

CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
megjelenik kéthetente

ban, a teljes szombathelyi csapat mellett,
fôként Gersekarátról, Kôszegrôl és Celldömölkrôl érkeztek a versenyzôk. Az egyéni versenyben minden versenyzônek a kategóriájától függôen két vagy három gyakorlatot kellett bemutatnia, 30 másodperces futást, 30 másodperces dupla ugrást és
egy zenei aláfestéses szabad gyakorlatot.
A részeredményeket összesítették egy
pontszámmá és ez adta ki a végsô sorrendet. Gálné Nagy Erikának, a celldömölki Városi Általános Iskola tanárnôjének tanítványai szép sikereket értek el, kiemelkedett
közülük Tanai Noémi ötödik osztályos tanuló harmadik helyezése az egyik legnépesebb kategóriában, de éremmel tért haza Horváth Milán és Dummel Damján is.
Rajtuk kívül a színvonalas, profin lebonyo-

tanai noémi a dobogó harmadik fokán

lított versenyen értékes helyezést ért el
Szabó Kristóf, Hegedûs Fanny, Kiss Virág,
Deutsch Máté, Horváth Réka, Huszár
Gréta, Huszár Anikó, Koronczai Beatrix,
Molnár Bianka és Pintér György.
»DOTTO

felelôs kiadó: Bakó István • felelôs szerkesztô: Györéné Losoncz Andrea • szerkesztôség: Csuka László,

Dummel Ottó, Farkas Gábor, Káldos Gyula (nívódíjas), Reiner Anita, Rozmán László, Takács Mária, Horváth
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Elôzzük meg az allergiát!
A VULKÁN FÜRDÔ SÓKAMRÁS SZOLGÁLTATÁSÁRÓL
Újdonságnak számít a Vulkán Gyógy- és Élményfürdôn a 2009 ôsze óta igénybe vehetô szolgáltatás, a sókamra. Hasznos, hiszen napjaink népbetegsége az allergia, ennek megelôzésében és kezelésében játszik
nagy szerepet. A Vulkán fürdô sókamrája
a parajdi sóbányából származó sót tartalmaz, a levegô jótékony hatású összetételét ez biztosítja.
Az allergiás idôszak elôtt célszerû eleinte
naponta, késôbb hetente, majd havonta felkeresni a sószobát. A már meglévô hurutos betegség esetén kiegészítô kezelésként
alkalmazható. Egy intenzív kúra egy hétig
napi egy órát vesz igénybe. A sókamra
igénybe vétele javasolt az immunrendszer
erôsítésére, megelôzésre, allergiás, asztmás

megbetegedésben szenvedôknek, idült
alsó és felsô légúti hurutosoknak, nehézlégzéses betegeknek, kruppos gyermekeknek egyaránt.
A fürdô áprilisban medencehasználat nélküli 10 alkalmas csomagot kínál vendégei
számára, mely felnôtteknek 6300, nyugdíjasoknak és gyerekeknek 4500 forint.
A gyermek 10 éves koráig a szülô vagy kísérô felnôtt 350 forintos látogatójeggyel kísérheti a kisgyermeket.
Egészségnapot tartanak a Vulkán fürdôn április 7-én, az egészség világnapján. Ezen a napon
a wellness-szolgáltatások féláron vehetôk
igénybe, délután négy órától pedig ingyenes állapotfelmérést kínál vendégeinek a fürdô.
»LA

Borverseny tizedszer is
Jubileumi, tizedik borversenyét
rendezte meg a Kemenesaljai
Szôlô- és Kertbarátok Köre, március 17-én. A rendezvény kezdetén Heim Géza ügyvivô mondott
köszöntôt, majd a négyfôs zsûri látott munkához. Az elmúlt
évekhez hasonlóan ezúttal is
Söptei Józsefné alpolgármester, dr. Hollósy István nyugalmazott falugazdász, növényvédô
szakmérnök, Somogyi Lajos
hegybíró és Danka Imre hegyközségi elnök kóstolták és bírálták a borosgazdák által benevezett több mint félszáz nedût.
A zsûritagok a borversenyeken
szokásos szempontok szerint
értékeltek: szín, tisztaság, illat,
íz, zamat összhatás alapján.

A kertbarátok a vegyes fehérek
kategóriájában sorakoztatták
fel a legtöbb bort, ezenkívül
még a faj fehérek, a vegyes vörösek, és a faj vörösek kategóriájában mérettették meg munkájuk gyümölcsét. A csaknem
három órán át tartó bormustra
eredményhirdetése tizenhat borosgazda számára hozott aranyminôsítést, ezüst fokozatot tizennégyen, bronz fokozatot heten
érdemeltek ki, tizenöten oklevélben részesültek.
A kertbarát kör köszönetét fejezi ki Söptei Józsefné alpolgármesternek és a D&R Süti és Pékáru
Bt.-nek a borverseny lebonyolításában nyújtott támogatásáért.
»REINER ANITA

Az Új Kemenesalja kellemes
húsvéti ünnepeket kíván minden
kedves olvasójának, hirdetôjének!
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FIDESZ ÉS A KISGAZDÁK
A 2002-es Országgyûlési és Önkormányzati választásokon
az FKGP sikertelenül szerepelt és atomjaira hullott. Több
utódpárt, szövetség, egyesület jött létre, de ezek sorra elhullottak. Azok a kisgazdák, akik a Kisgazda Polgári Szövetségbe (KPSZ) tömörültek Dr. Turi-Kovács Béla elnök vezetésével, megerôsödtek és a FIDESZ szövetségeseként ma
is sikeresen vesznek részt az ország sorsának jobbra fordításában.
Ma már a polgárok többsége a kisgazda mozgalmat egyértelmûen a KPSZ-szel azonosítja.
Minden nehézség ellenére mi kisgazdák mégis megmaradtunk a magyar közéletben, élünk és bizakodunk egy jobb
jövendôben.
A most tovatûnô 2002–2010 évi parlamenti idôszak nehéz,
mindnyájunkat megpróbáló korszak volt. A becsületes emberek többsége rosszabbul járt, még szerény megélhetésük is veszélybe került. A rendszerváltás óta mesterségesen megszüntetett 2 millió munkahely egyaránt sújtotta az
agráriumot és a kisvállalkozásokat, kockára téve az emberek megélhetését. A felelôtlen politikai, gazdasági, pénzügyi vezetés megosztotta a társadalmat. Az ország a belsô
és a világválság hatására olyan mélypontra süllyedt, hogy
Európa legszegényebb népe lettünk.
Ezeken és sok más probléma megoldásában szeretnénk –
véleményt alkotva – segíteni. A kisgazdák közel 100 éves
történelmünk során többször bebizonyították, bebizonyítottuk, hogy az igazán nehéz helyzetben levô ország helyzetén segítségünkkel lehet túljutni. Mi, kisgazdák és a több
százezer szimpatizánsunk erônkön felül mindent megteszünk
és meg fogunk tenni a jövôben is azért, hogy hazánk sorsa jobbra forduljon. Kérünk minden kisgazdát és szimpatizánst, hogy 2010. április 11-én menjenek el szavazni, adják voksukat szövetségesünkre, a FIDESZ–KDNP-re és annak országgyûlési képviselôjelöltjére, Kovács Ferencre.
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ÁLLÁSHIRDETÉS

Az Allianz Bank és
Biztosító Celldömölki Fiókja
keres 2 fô munkatársat ÉRTÉKESÍTÔ,
PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ pozícióba.
FELADAT:

meglévô és új ügyfelek kiszolgálása,
ügyintézés, termékek értékesítése,
tanácsadás.

Az Új Kemenesaljában és a TV-Cellben
hirdetni, reklámozni szeretne?

NAGY ANTALT KERESSE!
Telefon: 06 70/338-9880

E-mail: nagy.antal@cellkabel.hu
Celldömölk, Mikes K. u. 14.

MUSKÁTLI
VÁSÁR

ELVÁRÁSUNK:

középfokú végzettség
(felsôfokú elôny)

Magas kezdô fizetés már
a betanulási idôre is!
Pályázási lehetôség telefonon a 30/824-3260-as
számon vagy fényképes önéletrajzzal a csaba.pinter@allianz.hu
e-mail címen (Pintér Csaba hálózati igazgató részére)

EGYENESEN A TERMELÔTÔL
TIROLI FUTO 10 DB

999 FT

CSEREPES

250 FT

TULIPÁNFÁK – MAGNOLIÁK 650 FT-TÓL

ÁPRILIS 8-ÁN, CSÜTÖRTÖKÖN CELLDÖMÖLKÖN
A KEMENESALJAI MÛVELÔDÉSI KÖZPONTBAN
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Tájékoztatjuk tisztelt
meglévô és leendô
partnereinket, hogy
2010. március 15-tôl
a Hír Trafik Kft.
a dr. Szalay Füredi Lúgosvíz
kizárólagos forgalmazója.
Várjuk viszonteladók, kiskereskedôk,
drogériák, gyógynövényboltok
gyógyszertárak jelentkezését. Kérésre
árjegyzéket küldünk.
Megrendelés és további
információ:
Tel.: 06 30/385-3890
Fax: 06 95/520-624
E-mail: ph9vas@gmail.com
Magánszemélyek érdeklôdését is
szívesen fogadjuk, hogy
tájékoztassuk a megye területén
hol tudja beszerezni termékeinket.

„Dr. Szalay Füredi lúgos pH9. Egy víz az életért!”

MEGNYITOTTUNK 03. 26-án!
Idén is várjuk a kikapcsolódásra vágyó horgászokat. Folyamatos
intenzív telepítés biztosítja a kellemes idôtöltést 1,3 hektáron
110 mázsa ponty, ebbôl 20 mázsa nagytestû 10 kg-tól 23 kg-ig.
Kínálatunk: Napijegyes horgászat, büfé, filagóriák, stégek, gyerekeknek fedett homokozó, játszótér, horgászoknak felszerelésük bepakolásához 20 db kiskocsit biztosítunk. Valamint a tó
területén 4 db angol wc található.
Rövid házirend: Napijegy 1.200 Ft, amely 1 fô 2 bottal való horgászatát engedélyezi. Gyerek napijegy 500 Ft, egy bottal horgászhat. A napijegy nem átruházható, a kísérô nem horgászhat a napijegyes botjával. Haltartóba rakni a halat kizárólag
akkor szabad, ha szeretné megvásárolni!

2010-ben is ENERGO TEAM KUPA!
Az országos nôi döntô augusztusban
nálunk kerül megrendezésre!
Bôvebb információ:
Karvas Gábor: 06 30/378-60-62,
Karvas–Horváth Zseraldin: 06 30/620-82-73.
A tó közvetlenül Pápa felôl, Sárvár irányába, Borsosgyôr
után jobbra, a fôútvonal mellett található.
A tóról és a nyitva tartásról bôvebben
a honlapunkon olvashat:

www.strandito.hu

Triomax fiókrendszerek a Harntól!
Csillapított,teljesen kihúzható önbehúzó fiók,
50 kg-os teherbírással. (Triomax S 500 mm-es 7.290)

MAGAS FÉNYÛ PET AJTÓLAPOK 10 FÉLE SZÍNBEN!

