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AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT.

Új

XXII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM (525)
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VÁROS

ÖNKORMÁNYZATÁNAK
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A megújult
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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!

2010-ben is szeretettel állunk minden gépjármûtulajdonos rendelkezésére,
gépjármûveik kedvezményes üzemanyag-ellátása érdekében!
Balogh Zsolt vállalkozó és munkatársai. Celldömölk, Kolozsvár úti üzemanyagkút
Nyitva: hétfôtôl vasárnapig 6.00–21.00

•
•
•
•

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

Négy év összegzése az ülésen
2010. szeptember 16-án tartotta utolsó
ülését a jelenlegi képviselô-testület. Fehér László polgármester beszámolt a két
ülés között történtekrôl, többek között arról is, hogy Kiniczky István miniszteri delegált lett a Regionális Fejlesztési Tanácsban. Az ülésen megjelent Szencz Lajos, a
tapolcai SZL-Bau Kft. ügyvezetôje is. Ez a
cég nyerte a közbeszerzési pályázaton a
városi általános iskola felújításának kivitelezési munkálatait. Az aláírást követôen
Söptei Józsefné alpolgármester arra kérte a vállalkozót, hogy az alvállalkozók kiválasztásánál helyezzék elôtérbe a helyi
vállalkozókat. Ezután dr. Farkas Péter
Imre, a Kemenesaljai Egyesített Kórház
igazgatója bemutatta dr. Krizmanich Máriát, az új kardiológust. Farkas Zoltán képviselô nehezményezte, hogy a folyékony hulladékelszállítás nagyon drága.

Horváth Melinda képviselôi indítványban
fogalmazta meg, hogy vizsgálják meg, hogyan lehetne elérni, hogy a vállalkozó mérôt szereljen fel a tartálykocsira, és csak
a kívánt mennyiséget szállítsa el. Ezután
elfogadták a képviselôk a CVSE, valamint
a Munkaügyi Központ Celldömölki Kirendeltségének beszámolóját. Ezt követôen
a polgármester és a bizottsági elnökök
számoltak be négyéves munkájukról.
A beszámolók elhangzása után Fehér
László polgármester emléklapot és ajándékot adott át képviselôtársainak, megköszönve a négy év munkáját. Horváth
Melinda az alsósági részönkormányzat nevében örömét fejezte ki, hogy a két
részönkormányzat jól együtt tudott mûködni, és hogy a helyi civilek kezdeményezéseit is figyelembe vették. Farkas Zoltán sikerként könyvelte el, hogy az elmúlt

ciklusban felépült a sportöltözô, és elkészült a temetôhöz vezetô járda. Makkos
István képviselô az eddigi véleményétôl
eltérôen elismerte az eddig megvalósult
eredményeket.
A folyó ügyek közül kiemelendô, hogy a lakossági hulladékszállítási díj tekintetében
Söptei Józsefné javaslatára a képviselô-testület az eddigi 1000 forintos támogatást
2000 forintra emelte az arra jogosultak számára. Horváth Melinda képviselôi indítványában elmondta, hogy a jövôben lehetôség mutatkozik a kisposták újranyitására.
Feltett szándéka, hogy Alsóságon és Izsákfán újra mûködô posta legyen.
Az ülés végén Baranyai Attiláné dr. megköszönte a testület munkáját, biztosította
a jelenlévôket arról, hogy városunkban tisztességes választás fog lebonyolódni.
»LOSONCZ ANDREA

Átadták az Ady utcai orvosi rendelôt
2010. szeptember 7-én átadták a felújított
Ady Endre utcai orvosi rendelôket, mely az
átépítés során egy felnôtt háziorvosi és két
gyermekorvosi rendelôt, valamint a hozzájuk tartozó kiszolgáló helyiségeket tartalmazza. A rendelôk átépítésére 40 millió forintot nyert a város önkormányzata
uniós forrásból, melyhez 10%-os önerôt
kellett biztosítani. Nemcsak a rendelôk, hanem a környezô utcák, terek is megújultak, melyhez több kisebb pályázati összeget nyertek, és nagyjából ugyanannyi saját forrást biztosított a város. Az 50 millió
forintos összköltségû beruházás az Ady Endre és a József Attila utcák csapadékcsatorna építését, az útburkolatok és járdák felújí-

tását, valamint dísztér kialakítását tették
lehetôvé az általános iskolák és a megújult
orvosi rendelôk környékén.
Fehér László polgármester hangsúlyozta: az
elmúlt idôszakban 2,5 milliárd forintos
beruházást hajtottak végre a városban. Ezek
nagy részét uniós illetve állami támogatásból finanszírozták. Örül annak, hogy most
az orvosi rendelôk épülete is megújulhatott,
ezután az itt rendelô orvosok 21. századi körülmények között fogadhatják betegeiket.
Október 1-jétôl a fül-orr-gégészet és a reumatológia visszaköltözik eredeti helyére,
a Rendelôintézetbe (Kossuth utca 5.). A rendelési idô nem változik.
»LA

Érdemes volt?
Fogyatékos-ügy. Valahogy nem szeretünk
ezzel a témával foglalkozni. Elnézünk felettük, elhallgatjuk ezeket a dolgokat,
mert nem ismerjük. Meg egyébként is: a
lakosságnak csak elenyészô százalékát
érinti – mondanák egyesek. És nekik? A fogyatékossággal élôknek? A családjuknak?
Nekik ez az egy életük van, ôk ezt szeretnék minél teljesebben, minél elfogadhatóbban élni. Segíthetünk nekik. Több szervezet alakult, hogy érdekeiket védje, segítse ôket, és van olyan is, mint a
Kézenfogva Alapítvány kezdeményezése, amely a Fogadd el, fogadj el elneve-

zésû akciójában a többségi társadalmat célozza meg, hogy megismerhesse, megtapasztalhassa a fogyatékos emberek életének egy-egy szegmensét. Milyen az, ha valaki csak a tapintására hagyatkozva kell,
hogy kiválogassa a kisgyermeke zokniját,
csupán a szaglására számíthat fôzés közben a fûszerek kiválasztásánál? Milyen az,
ha az ujjunkkal olvasunk, vagy jelnyelv segítségével igyekszünk elmondani a másiknak, milyen a tenger zúgása? Hogyan lehet közlekedni kerekesszékkel, mikor melyik kereket kell elôre, melyiket hátramozgatni, ha be akarunk fordulni egy sarkon?

Ilyen, és ehhez hasonló érdekes, az épek
számára természetes és mindennapi dolgokat mutatott volna be a fogyatékossággal élôk szemszögébôl az a kamion, amelyet a Cselekvô Összefogással Celldömölkért Egyesület pályázott meg még a télen.
Az idôpont 2010. szeptember 18-ára esett
– volna… Csakhogy ezt valakik nem nézték jó szemmel, és politikai kampányfogásnak minôsítették. Ez a kamion most nem
ért ide… Vajon kiket fosztottak meg az élménytôl, az újszerû, az eltérô megismerésétôl?
»LOSONCZ ANDREA
3

UK_2010_18

10/9/21

12:06 PM

Page 4

KÖZÉLET«

Új Kemenesalja » 2010. 09. 24.

Szólamok helyett beszéljenek a tettek
» Polgármester Úr, nyolc éve vezeti a várost. Mi inspirálta 2002-ben, hogy az önkormányzati választáson induljon a polgármesteri posztért?
– Egész életem során fontosnak tartottam,
hogy tegyek a közösségért, amelynek részese voltam. Fiatal koromtól kezdve sportoltam,
akkor az egyesület jelentette számomra a közösséget, amelynek céljaiért én is küzdhettem. Késôbb sportvezetôként már egy nagyobb közösségért vállaltam a felelôsséget.
1994-ben indultam elôször önkormányzati
választáson, akkor a 3. számú választókerület képviselôjeként tapasztaltam meg, mit jelent addig számomra ismeretlen emberekért,
a szomszédokért, celldömölkiekért dolgozni. A tenni akarás a városomért mindig bennem volt, szüleimtôl ezt a példát láttam. Polgármesterként megvan a lehetôség arra,
hogy másokkal összefogva, a városunkban
élô emberek, a kisebb-nagyobb közösségek
elképzeléseinek teret adjunk, a terveket megvalósítsuk, jobbítsunk az itt élôk érdekében.
Nyolc éve úgy gondoltam, hogy városvezetôként eredményes tudok lenni. A visszajelzések, az eredmények igazolnak. Ma is úgy
gondolom, hogy Celldömölk érdekében továbbra is sikeresen tudok dolgozni. Emlékszem arra, amikor iparos nagyapám és
édesapám végigsimítva az általuk elkészített
bútort megelégedve tekintettek kezük munkájára. Hasonló örömet és büszkeséget érzek én is mindig, amikor végigmegyek a városon, és látom mindazt, ami a közös munkánk eredménye. Sportolóként az volt a cél,
hogy elsôk legyünk, megpróbáljuk, ha végül
nem is sikerül. Most is az a célom, hogy mi
vigyük el a pálmát, ha városi fejlesztésekrôl,
pályázatokról van szó. Sokan mondják azt,
hogy míg régebben jobbára csak a vasutas
városi jelleg miatt tudták, hol van Celldömölk,
ma az itt végbement pozitív változások
kapcsán van hírünk az országban.
» A négyéves önkormányzati ciklus végén
miket sorolna a legfontosabb eredmények közé?
– Rendkívül fontosnak tartom, hogy sikerült
megôriznünk a celldömölki polgárok számára Kemenesalja kórházát, s fejleszteni is tudtuk az egészségügyi ellátórendszert, hiszen
elkészült az új mentôállomás, és a napokban
adtuk át az Ady utcai orvosi rendelôt. Fontos eredmények születtek a munkahelyteremtés területén: az újonnan letelepült vállalkozások és a régebb óta mûködô vállalkozások fejlesztései révén jelentôsen bôvült a
foglalkoztatás. Az elmúlt években összesen
7,5-8 milliárd forint értékû fejlesztés valósult
meg Celldömölkön, ennek keretében készültek el városi intézmények felújításai, és készültek utak, utcák, járdák. Tudom, hogy
4

számtalan megoldásra váró feladat van
még, hiszen a város számos részén hiányoznak az aszfaltozott utak, járdák. Ezzel a kérdéssel kiemelten kívánok foglalkozni a következô ciklusban.
A napokban juttattuk el valamennyi celldömölki háztartásba az elmúlt nyolc esztendô
fejlesztéseit bemutató színes kiadványunkat. Bízom benne, hogy sikerült bemutatnunk azt a munkát, amelyet a celldömölki
polgárokkal közösen elvégeztünk. Azt gondolom, hogy a város életét meghatározó valamennyi területen sikerült jelentôs eredményeket elérnünk. A múlt héten írtuk alá a városi általános iskola felújításának kivitelezôi
szerzôdését, amelynek köszönhetôen a napokban megindul az iskola új épületszárnnyal történô bôvítése és az intézmény teljes rekonstrukciója.
» Milyen elképzelései vannak a város jövôjét illetôen?
– Azt gondolom, hogy hosszú távú tervezômunka eredményeként elôkészítettük a következô évek fejlesztéseit, s kijelöltük az utat
a következô képviselô-testület számára.
Valamennyi jelentôs fejlesztést mûszaki és
pénzügyi szempontból elôkészítettünk, a közbeszerzési eljárásokat lefolytattuk, már csak
a megvalósítás van hátra. Szeretném hangsúlyozni, hogy a pénzügyi fedezet valamennyi beruházáshoz rendelkezésre áll.
Minden feltétel adott az általános iskola felújításához, a városközpont és a teljes parkolási rendszer átalakításához. Közösen adtunk
be pályázatot egy osztrák szállodalánccal –
a JUFA-hálózattal – a Vulkán fürdôhöz építendô szálloda és kemping vonatkozásában.
» Új jelölôszervezet színeiben indul a választásokon. Mi indokolta döntését?

– A választásokat megelôzôen több civil szervezet is megkeresett, hogy az önkormányzati választásokon támogatásukkal induljak.
Megtiszteltetés számomra, hogy egy celldömölki lokálpatrióta egyesület színeiben indulhatok, amelynek tagsága a város elismert,
tenni akaró polgárait tömöríti. Meggyôzôdésem, hogy az elvégzett munka, az asztalra
letett teljesítmény a lényeges, nem a pártszínek. Programomat 16 párt és celldömölki civil szervezet is támogatja, ez rendkívül
széles társadalmi támogatottságot jelez.. Volt
már rá példa városunkban, hogy valakit egy
párt, majd a következô választásokon egy civil szervezet színeiben választottak polgármesterré.
» Mit gondol a választási kampány stílusáról?
– Egyesületem jelöltjeivel a kampány kezdetén megállapodtunk abban, hogy nem
folytatunk negatív kampányt, nem foglalkozunk más jelöltekkel. Nem a másik besározásával, lejáratásával kívánunk nyerni. A választási kampány során az elmúlt években
elvégzett munkánkat, eredményeinket, illetve a következô idôszakra vonatkozó terveinket szeretnénk bemutatni. Elkeserítônek
tartom, hogy vannak bizonyos emberek, akik
saját programjukkal nem, csak az ellenfelek
lejáratásával foglalkoznak, s minden lehetséges fórumon mondvacsinált ügyekkel feljelentik egyesületünket, megpróbálják ellehetetleníteni rendezvényeinket.
Sportolóként azt tanultam meg, hogy igazi
nyertes csak akkor lehet az ember, ha tisztességes küzdelemben gyôz. Sajnos sportolóként és most a helyi politikában is találkoztam olyan emberekkel, akik, mivel építenii
nem tudnak, ezért csak rombolnak. Ellehetetlenítik jótékonysági rendezvényünket,
nevetséges feljelentô leveleket írogatnak,
tönkreteszik – lefújják, letépik – plakátjainkat. Sajnos csak ennyire futja tôlük. Akik csak
gyûlölködve tudnak kampányolni, nem hiszem, hogy tudnának a városért dolgozni, a
közösség javát szolgálni. Bízom benne,
hogy a gyûlölködésnek, a széthúzásnak
nem lesz táptalaja Celldömölkön, hiszen csak
békében, együttmûködéssel, összefogással tud elôbbre haladni városunk.
» S végezetül, mit üzen a celldömölkieknek?
– Arra kérem a celldömölki választópolgárokat, hogy tekintsenek végig az elmúlt évek
eredményein, amelyhez segítséget nyújt a
valamennyi polgárhoz eljuttatott színes
kiadványunk. A szavak helyett, a tettekre szavazzanak. Amennyiben újra bizalmat kapok
a választóktól, továbbra is a megszokott lendülettel, kitartással szeretném szülôvárosomat szolgálni.
»LA
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» GAZDASÁG

Húsz év: sokszor húszmillió fehérnemû
»ÁLLANDÓ

KÜZDELEM

A Bakó Trex Kft. az idén fennállásának 20
éves évfordulójához érkezett. Ennek kapcsán
kértük a cég ügyvezetôjét – ifj. Bakó Lászlót –, hogy összegezze az elmúlt húsz évet
és ismertesse jövôbeni elképzeléseiket.
– Húsz év jelentôs évforduló egy cég életében. A jelenlegi gazdasági helyzet viszont nem
engedi a felhôtlen ünneplés örömét és ezért
nem tartottunk külön összejövetelt sem.
A Wiener Neustadt székhelyû Triumph cégnek
végzünk bérmunkát. Nôi és férfi alsónemûket varrunk – kivéve melltartót – egy mûszakban. Jelenleg két telephelyen mûködünk: Celldömölkön és Tapolcán. Sajnos a válság bennünket sem került el, ezért a tavalyi évben be
kellett zárnunk a kertai üzemünket. Évente 9-9
és fél millió termék kerül le a szalagokról. Dolgozóink minden dicséretet megérdemelnek,
hiszen a szalagmunka monotonitása ellenére mára olyan minôséget és átfutási idôt sikerült elérnünk, ami az osztrák cég elismerését is kivívta.
» Nem tartja veszélyesnek, hogy bérmunkát
végeznek és válság esetén könnyen szerzôdést bontanak Önökkel?
– Ezt a kérdést sokszor nekem szegezik. Azt
gondolom, hogy mindenki nem lehet diplomás – és aki nem az, annak már nincs is esélye munkát végezni? Nem látok sok különbséget abban, hogy a bérmunkát végzôt varrónônek vagy operátornak hívjuk, bár ez utóbbi talán hangzatosabb.
Manapság semmire sincs biztosíték, ezért kell
úgy dolgoznunk, hogy elmondhassuk, mi mindent megtettünk. Olyan gyorsan változnak a
gazdasági feltételek, hogy egy gyártással kapcsolatos utasítás lehet, hogy már két hét múlva nem érvényes. Sajnos a globalizációnak
hátrányai is vannak…
» Hány fôt foglalkoztatnak?
– Erre is fel szoktak szisszenni, de nem a létszám a döntô, hanem az árbevétel. A statisztikai létszámunk 370 fô. Ennek a létszámnak
a tizedével nagyságrendekkel nagyobb eredményt lehet elérni más, szerencsésebb tevékenységgel, mivel tény, hogy a textilipar – a
manufaktúrák kora óta – az alacsonyan fizetô iparágak közé tartozik. S mindamellett még
az olcsó távol-keleti bérmunkával is versenyeznünk kell, európai költségek és közterhek mellett! A munkaerôpiac egy olyan szegmensét
foglalkoztatjuk, akik egy esetleges munkahely
elvesztése esetén már nagyon nehezen találnának új állást. Pontosan ezért Görögországban, Spanyolországban továbbá Portugáliában
állami szinten támogatják a textilipari munkáltatókat. Nálunk ennek a fontosságát még
nem ismerték fel. Lehetôségeinkhez mérten
próbáljuk több, nem bérjellegû támogatással
segíteni dolgozóinkat. De a lehetôségeink saj-

A

FENNMARADÁSÉRT

nos korlátozottak. Itt rögtön meg szeretnék
jegyezni valamit. Szinte minden választás elôtt
elhangzik, hogy a celliek elvándorolnak,
nincs munkalehetôség a városban. Nos, ahányan elmennek, annyian jönnek is vidékrôl
Cellbe. A celli létszámunknak csak a 62%-a
helybeli! Hetek óta hirdetünk állást az Önök
újságjában azzal a megkötéssel, hogy helyiek
elônyben. Pontosan ezért. Nem tartom indokoltnak, hogy havonta hárommillió forintot kell
kifizetnünk bérletekre és szállításra. Ez rengeteg. Az elmúlt tíz évben összesen három végzett ruhaipari tanuló jelentkezett felvételre,
holott folyik ez irányú képzés városunkban.
» Említette a kertai üzemük bezárását. Ezzel sikerült átvészelniük a válságot?
– Sajnos kényszerû döntés volt a bezárás.
A válság átvészeléséhez viszont kellett még
Fehér László polgármester úr segítsége is.
Ôhozzá fordultam támogatásért, mikor elkezdtek „sûrûsödni” körülöttünk az események.
A nagypolitika logikáját követve, elvileg nem
szabadott volna szóba állnunk egymással, mivel más politikai „platformon” vagyunk. De
– nagyon helyesen – a város érdekében
megértette a problémánkat és a közbenjárása eredményeként támogatást kaptunk – a tavalyi évben, kemény feltételekkel – munka-

hely-megtartásra. Így tudtunk Celldömölkön
egy új csarnokkal bôvülni és mostanra kulturált munkahelyeket kialakítani.
» Milyen módon lehet bôvíteni a kapcsolatot a városvezetéssel?
– El tudnám képzelni, hogy – az iskolai nyílt napok mintájára – a képviselôk évente legalább
egy alkalommal ellátogatnának a helyi vállalkozókhoz és megismerkednének azzal a tevékenységgel, amibôl a nem kis összegû iparûzési adó, tehát a város egyik bevétele származik. Ezt akár az érdeklôdô lakosság felé is ki lehetne terjeszteni szervezett formában.
Fontosnak tartom még, hogy ne csak beszéljünk a helyiek támogatásáról, hanem tegyünk
is. Polgármester úr részérôl van erre kezdeményezés, hiszen több itteni beruházásnál a
lehetôségek szerint helyi vállalkozókat foglalkoztatnak. Ez az eljárás egyébként a nyugati országokban teljesen természetes. Ez azért
is lényeges, mert sajnos az országos tendencia az, hogy a külföldi tulajdonú cégek még
egy csavart sem vásárolnak Magyarországon,
azt is külföldrôl hozzák, támogatva ezzel saját iparukat, gazdaságukat. Remélem, eljön
majd az idô, amikor a lakosság és az itt mûködô cégek is a helyi vállalkozóktól vásárolnak, s igénybe veszik a szolgáltatásaikat.
» Melyek a jövôbeni elképzelések?
– Egyben tartani a jelenlegi létszámot, átvészelni – bármi áron – a jelenlegi válságot. És
ha egy kicsi rés nyílik – azonnal fejleszteni,
„elôre menekülni” mert sohasem szabad leállni, megelégedni, mindig lehet a munkánkon
valamit csiszolni. Ehhez csak jó egészséget kérek mindnyájunknak.
»TMT

POZITÍV MÉRLEGET ZÁRT AZ ÖNKORMÁNYZAT
Belsô ellenôri vizsgálat készült Celldömölk Város Önkormányzatának 2006–2009. évi és a 2010. elsô
félévi egyszerûsített mérleg elemzésérôl. A több évre visszamenôleges vizsgálatok eredményét gazdasági
mutatók jellemzik. Ezek közül a legfontosabbak a következôképpen alakultak: a kötelezettségek
részaránya a forrásokon belül 5,5% és 9,1% között mozgott az elmúlt években. A mutató értéke 70%
felett lenne kritikus. A befektetett eszközök fedezete mutató akkor kedvezô, ha 100% vagy afölötti
értéket mutat. Ez a mutató 2006–2009. között 96,5%–98,4% között mozgott, 2010. elsô félév végén
pedig átlépte a 100%-ot. A rövid távú fizetôképesség (likviditás) alakulása azt mutatja, hogy mennyiben
képes eleget tenni az önkormányzat a rövid lejáratú kötelezettségeinek a rendelkezésre álló
forgóeszközök felhasználásával. A likviditási mutató 1,81 és 2,82 értékek között mozgott. 2010. elsô
félév végére a likviditás mutatójának értéke 2,1. A mutató a nemzetközi standard alapján 1,3 felett
kedvezô. 1-nél kisebb mutató esetén a mûködés instabillá válik. Az eladósodottsági mutató azt méri,
hogy milyen arányban finanszírozzák a lekötött eszközöket idegen források. A vizsgált idôszakban ez
az érték 5% és 7,8% között volt. Kedvezôtlen esetben a mutató értéke 100% felett van. A vizsgálat
megállapította, hogy az önkormányzat szabályszerû és hatékony gazdálkodása biztosította a
mûködést és a fejlesztést. 2010. I. félév végére az egyszerûsített mérleg alapján a hosszú távú fedezeti
arányok 101%-ra emelkedtek, azaz a fizetési kötelezettségek kiegyenlítési lehetôsége biztosított volt.
A fentiek azt bizonyítják, hogy a város jól gazdálkodott, nincs eladósodva, a feladatok ellátásához
szükséges megfelelô forrásokkal rendelkezik, és garantálni tudja a mûködéshez és fejlesztéshez szükséges
eszközöket.
»LA
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CSELEKVÔ ÖSSZEFOGÁSSAL CELLDÖMÖLKÉRT EGYESÜLET

FEHÉR
LÁSZLÓ

TAPASZTALATTAL
ÉS LENDÜLETTEL
A FEJLÔDÔ
VÁROSÉRT!

POLGÁRMESTERJELÖLT

Tisztelt celldömölki Választópolgár!
Nyolc esztendeje vagyok Celldömölk polgármestere. Városunk 2002 óta látványos
változásokon ment keresztül. Büszke vagyok azokra az eredményekre, amelyeket
Önökkel közösen értünk el. Megújult a kórház és a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ,
új munkahelyek születtek, megszépült a fôtér, elkészült az új mentôállomás, megépült
a Vulkán fürdô, utcák, járdák kaptak új burkolatot.
Új fejlôdési pályára állítottuk városunkat, és
leraktuk a hosszú távú fejlôdés alapjait.
Nyertes pályázataink, megkötött szerzôdéseink kijelölték az utat, amelyen járnunk kell
a következô négy esztendôben. A legnagyobb programok megvalósításához – a
városi általános iskola bôvítéséhez és
felújításához, a városközpont rekonstrukciójához, a Vulkán Park megépítéséhez –
a pénzügyi források rendelkezésre állnak.
Az elnyert pályázatok megvalósítása független a kormányzat támogatásától, hiszen
már elôkészítettük a következô évek fejlesztéseit, elôteremtettük a kivitelezésükhöz szükséges fedezetet, s rendelkezésünkre áll a befejezésükhöz elengedhetetlen
szakmai tudás és tapasztalat.
Újraválasztásom esetén – igazi lokálpatriótaként – a nyolc esztendô alatt megszerzett
tapasztalataimra építve és a kiépített kap-

csolati tôkémet maximálisan kihasználva kívánok töretlen lendülettel szülôvárosomért dolgozni.
Kérem, szavazatával támogasson az október harmadikán tartandó önkormányzati választásokon, hogy csapatommal közösen
folytathassam a megkezdett munkát. Az Ön

bizalmára is építve, a Cselekvô Összefogással Celldömölkért Egyesület képviselôjelöltjeivel közösen egy élhetô, békés kisvárosért kívánunk dolgozni, a gyûlölködés és a
sárdobálás minden formáját elutasítva.

Válassza az alkalmas, tettre kész jelölteket, szavazzon
a Cselekvô Összefogással Celldömölkért Egyesület jelöltjeire!

FOLYTASSUK EGYÜTT, FRISS ERÔVEL!
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KÖZÖSEN CELLDÖMÖLKÉRT, KÖZÖSEN A SIKERÉRT!
A Cselekvô Összefogással Celldömölkért
Egyesület elsô alkalommal indul az önkormányzati választásokon. Jelöltjeink ismert
arcok. Tisztességes, a városunkért, tenni
akaró polgárok. Saját szakterületükön elismert, szorgalmas emberek. Igazi lokálpat-

rióták, akik már bizonyítottak munkájukban, s a közéletben egyaránt. Vannak közöttünk baloldali érzelmûek, jobboldali
gondolkodásúak, keresztény identitásukat
bátran vállalók egyaránt. Egy dolog közös
bennünk. Megértettük, hogy a széthúzás

rendkívül ártalmas egy kisváros életében. Meggyôzôdésünk, hogy egy települést nem lehet bal- vagy jobboldali értékrend mentén vezetni. Egy várost csak jól
vagy rosszul lehet kormányozni. Errôl szól
a cselekvô összefogás gondolata.

Cselekvô összefogás és lokálpatriotizmus

1. sz. vk.
Benkôné Remport Lilla

2. sz. vk.
Karádi Mihály

3. sz. vk.
Fehér László

4. sz. vk.
Nagyné Ferencz Myrtill

52 éves, bölcsôdevezetô
A szociális biztonságért,
az elesettek szolgálatában!

58 éves, mentôállomás-vezetô
Tetterôvel, empátiával
az emberekért!

52 éves, polgármester
Sikeres városvezetô,
új csapat élén!

45 éves, pedagógus
A gyerekekért,
a családokért!

5. sz. vk.
Budai Bernadett

6. sz. vk.
Söptei Józsefné

7. sz. vk.
Erdélyi Antal

8. sz. vk.
dr. Kovács Zoltán

40 éves, vállalkozó
A fiatalokkal
a fiatalokért!

58 éves, cégvezetô
Szakértelemmel
a város fejlôdéséért!

61 éves, nyugdíjas
Lendülettel
Alsóságért, Izsákfáért!

50 éves, háziorvos
Szaktudással
a város egészségéért!

SZAVAZZON A CSELEKVÔ ÖSSZEFOGÁSSAL CELLDÖMÖLKÉRT EGYESÜLET JELÖLTJEIRE!
7
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A Jobbik lakossági fóruma 2010. 09. 27-én (hétfô) 18.00 órakor
a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtárban (dr. Géfin tér 1.) kerül megrendezésre.
Elôadók: Novák Elôd – Jobbik országos alelnöke és országgyûlési képviselôje, illetve Bana Tibor – országgyûlési képviselô.

1. Munkahelyteremtés – a celldömölki vállalkozók támogatása, munkahelyteremtô beruházások, szabályozási rendszer bevezetése.
2. Egészségügy, alapellátások – az alapellátás vonatkoztatásában ki kell zárni a profitérdekeltségû szemléletmódot. Egészséges
életmód és táplálkozás népszerûsítése.
3. Igazságos szociális rendszer – több gyermeket vállaló, dolgozó szülôk támogatására egységes rendszert kell kiépíteni.
Az alanyi jogon járó támogatásokat a körülmények felülvizsgálatával adókedvezménnyel kell kiváltani.
4. Közbiztonság, élhetô város – minden eszközzel támogatni kell a városi rendôrkapitányság bûnmegelôzô és felderítô munkáját. Kö-

Sebestyén Vilmos – 1. számú vk.

1978-ban születtem Celldömölkön, Pápán az
Acsádi Ignác Szakmunkás és Szakközépiskolában bútorasztalosként végeztem, majd
munka mellett Celldömölkön érettségiztem. 2004 óta a Magyar Feltalálók Egyesületének a tagja vagyok.

Horváth Sándor – 2. számú vk.

1977-ben születtem Celldömölkön. Általános
iskolai tanulmányaimat a Gáyer Gyula Általános Iskolában végeztem. Celldömölkön, a
410-es számú szakmunkásképzôbe jártam,ahol
szobafestô és mázoló végzettséget szereztem.
Szakmai továbbképzésre Ausztriában nyílt lehetôségem. Bécsben önkormányzati lakások
állagmegóvásával foglalkozom.

Palotai Tünde – 3. számú vk.

1963. április 20-án születtem Celldömölkön.
Általános és középiskolámat is itt fejeztem
be, a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban érettségiztem. Jelenleg a Mikes Kelemen utcában
lakom, van egy felnôtt fiam, aki külföldön
dolgozik. 1981 óta a MÁV-nál dolgozom, jelenleg mint forgalmi szolgálattevô.

ifj. Krajcsovics István – 5. számú vk.

1988-ban születtem Celldömölkön. Itt tanultam és érettségiztem. A középiskola mellett,
egy számítástechnikai magániskolát is elvégeztem. Tanulmányaimat átmenetileg felfüggesztettem. Jelenleg a családi vállalkozásunkban dolgozom, de minden szándékom, hogy
a közeljövôben felsôfokú végzettségre tegyek
szert. Kiemelten érdekel a politológia és a
médiatudomány. Elsôdleges célom az ifjúság
szórakozási lehetôségeinek bôvítése, illetve
a sport és kulturális élet élénkítése.
10

veteljük, hogy a rendôrség a létezô legkeményebb eszközökkel lépjen fel a közösségi normákat veszélyeztetô bûnözôkkel szemben.
5. Környezetünk erôforrásainak kihasználása – a villamosenergia költségét, szélerômûvek és napenergia-cellák építésével lehetne csökkenteni. Támogassuk a
megújuló energiaforrásokat!
6. Nemzettudatos oktatáspolitika – az iskolák helyi tantervébe be kell emelni a
nemzettudatos gondolkodásra nevelést.
Vissza kell adni a pedagógusok erkölcsi
és anyagi megbecsülését.
7. Sportélet – az iskolai testnevelést külön
prioritásként kell kezelni. A tehetséges
sportolók támogatására elkülönített alapot kell létrehozni.

Ilcsik Norbert – 6. számú vk.

Celldömölkön születtem, 1972. augusztus
25-én. Általános iskolai tanulmányaimat a
Gáyer Gyula Általános Iskolában végeztem.
Ezután 1987–1990-ig Celldömölkön, a 410-es
számú szakmunkásképzôbe jártam,ahol vasúti jármûszerelô végzettséget szereztem.
A MÁV-nál dieselmozdony-szerelô, majd a kocsijavító-mûhelyben hegesztôként kerestem a
kenyérrevalót, jelenleg pedig Ausztriában egy
biogazdaságban dolgozom. Celldömölkön élek
feleségemmel, akivel közösen neveljük három
gyermekünket: Ádámot, Bencét, Zsófit.

Nagy Tímea – 7. számú vk.

1969-ben Celldömölkön születtem. Házasságban élek egy gyermek édesanyja vagyok.
1987-ben Kôszegen érettségiztem állategészség ôr szakon. 1995–97 között belekóstoltam
a könyvelés világába, majd 2002–2004-ben
OKJ-s logisztikai ügyintézô végzettséget szereztem. Másodállásban piac- és közvéleménykutatóként is dolgozom. Aktív tagja vagyok a
Fekete István Természet-, Környezet- és Állatvédô Egyesületnek. Jelenleg a MÁV Zrt. Nyugat-magyarországi Regionális Logisztikai Központban eszközgazdálkodási szakelôadóként
dolgozom.

Pap Balázs – 8. számú vk.

Celldömölkön születtem, 1980. 06. 16-án. Általános iskolai tanulmányaimat a Gáyer Gyula Általános Iskolában végeztem. Ezután Celldömölkön, a 410-es számú szakmunkásképzôbe tanultam ki a gépjármûtechnikai szerelô szakmát. Ezen felül letettem még a
nehézgépkezelô, és az emelôgépkezelô vizsgákat is. Celldömölkön a Vasútvill Kft.-nél dolgozom, felsôvezeték-szerelôként.
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VÉGH
FERENC

a 2-es számú
választókörzet
független
képviselôjelöltje.

1951-ben születtem Köcskön. 40 éve élek Celldömölk 2-es számú körzetében többgenerációs családommal, mely központi
szerepet tölt be életemben. Mindvégig Celldömölkön dolgoztam (MÁV-nál, nyomdánál, vállalkozóként). Megszerzett tapasztalataimmal szeretném a város és a 2-es számú körzet érdekeit képviselni.
Terveim a városban: a munkahelyek teremtése, megôrzése,
gyermekeink minôségi oktatása, az egészségügyi ellátás színvonalának javítása. A körzetben szeretném tovább folytatni a
fiam által megkezdett munkát: a Kodály-lakótelep belsô útjainak rendbehozatalát a meglévô mûszaki tervek alapján, a Balassi, Tompa, Zalka utca burkolatainak, csapadékvíz-elvezetésének megoldását, a rendezett és tiszta közterületek fenntartását, a Kodály játszótér felújítását a kész tervek szerint, a helyi
egészségügyi szolgáltatás biztosítását.

Célom: együtt lehessünk büszkék,
hogy a 2-es számú körzetben élünk.

NAPKÖZIS OLVASÓTÁBOR A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN
A Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtára a
TÁMOP 3.2.4/08-1. keretében meghirdetett „Tudásdepó – Expressz” pályázaton
támogatást nyert a könyvtári szolgáltatásfejlesztésre és az olvasáskultúra népszerûsítését elôsegítô programsorozat lebonyolítására. Ennek keretében indítottuk augusztus 23-án hatnapos, gyermekkönyvtári mûhelyként mûködô napközis
olvasótáborunkat. A 9–17 óra között mûködô tábor 21 résztvevôje a júniusi olvasótábor aktív és lelkes tagjaként érdemelte ki a lehetôséget, hogy meghívást
kapjon vidám nyárvégi programunkra. Két csapat mérte össze tudását nyelvi-,
állat- és növényismereti vetélkedôkön. Új könyvekkel ismerkedtünk a felolvasások során: szerepelt az Oroszlán a könyvtárban, Trapp, Tatu és Patu az
óvodában. Sven Nordquist könyvei megjárták velünk a Vulkán Gyógy- és Élményfürdôt – szórakoztattak az úszások közötti pihenések alkalmával, de népszerûnek
bizonyult a kavics-decoupage, akárcsak a kicsi Tildás-szívek varrása is.
Három szívet melengetô filmet láttunk a könyvtári mozimatinéban: Fel!, Csak
a foci és a Makrancos csajok közül kettô ifjúsági regényadaptáció, ami felkeltette az érdeklôdést Cornelia Funke munkái iránt.

» VEGYES

HAJDÚ
IBOLYA

a 2-es számú
választókörzet
független
képviselôjelöltje.

Hajdú Ibolya vagyok. Bizonyára ismerôs vagyok Önnek, hiszen naponta találkozunk az utcán, a piacon, napi ügyintézés során vagy éppen véradások alkalmával, illetve ismerôs lehetek a városi televízióból is, hiszen 2002
és 2006 között képviselôként már hallattam a hangom. 8 éve veszek részt
a város közéletében, hol hangosabban, hol csendesebben. Immáron 38 éve
élek Celldömölkön. 1991-ben Veszprémben végeztem vegyésztechnikusként, majd 2007-ben a szombathelyi fôiskolán bölcsészdiplomát szereztem. Egyedülálló szülôként, valamint a munkám során rendszeresen szembesülök a celldömölkieket foglalkoztató kérdésekkel, a munkalehetôségek
hiányával, az egészségügyi ellátás, és az oktatási rendszer hiányosságaival. Az elmúlt években meggyôzôdtem arról, hogy a választókat független képviselôként lehet hitelesen képviselni, mert csak így érvényesül a
lakosok érdeke a politikai csatározásokkal szemben. Tudom, hogy nagyon
sok helyen lenne mit javítani a közlekedés feltételein is, de a város anyagi helyzetét ismerve úgy gondolom, felelôtlen ígéret lenne részemrôl, ha
utakat, járdákat ígérnék. Azt azonban számon kérhetô módon ígérem, ha
megkeres problémájával, igyekszem megnyugtató segítséget nyújtani, ahogy
tettem eddig is. Éppen ezért állítson meg az utcán, hívjon fel, mondja el
megoldásra váró gondjait!
De ne feledje: segíteni csak annak lehet, aki engedi!
Üdvözlettel: Hajdú Ibolya, az ÖN független képviselôjelöltje

Ígéretek helyett a

TETTEK.

Pártok helyett az

EMBEREK.

Hetényi Endre
4. sz. vk. független képviselôjelölt

»EMIH VIRÁG ESZTER GYERMEKKÖNYVTÁROS

SÁGHEGYI SZÜRETI NAPOK PROGRAMJAI
SZEPTEMBER 23–25. (csütörtök–szombat)
SZEPTEMBER 23. (csütörtök) 18.00 óra JÓ BORNAK IS KELL A CÉGÉR – BARANGOLÁS
A BAZALT BOROK VILÁGÁBAN címû elôadás. Idegenvezetô: Dénes Tibor hegybirtokos
• BORKÓSTOLÓ HOZZÁ VALÓ FALATOKKAL… Házigazda: a Ság–Kissomlyó–Hegyi Borút
Egyesület. Helyszín: a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár elôcsarnoka.
SZEPTEMBER 24. (péntek) • 10.00 órától látogatható a MAGYAR BORVIDÉKEK
BORCÍMKÉKEN címû kiállítás – válogatás helyi gyûjtôk anyagából. Helyszín: a
Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár elôcsarnoka • 19.30 óra PÁL UTCAI
FIÚK koncert. Helyszín: a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár elôtti tér.
SZEPTEMBER 25. (szombat) • 14.00 óra SZÜRETI PIAC és IVÓHÁZ. Helyszín: a KMKK
elôtti tér • 15.00 óra SZÜRETI FELVONULÁS – Útvonal: Hegyi utca – Sági utca – dr.Géfin
tér • 17.00 óra SZÜRETI MÛSOR – Helyszín: a KMKK elôtti tér • 19.30–23.00 óra
A MAJOR ZENEKAR koncertje • 21.00 óra TÛZIJÁTÉK. Helyszín: a KMKK elôtti tér.

Gyere, ültess Te is egy TULIPÁNT!
Szeptember 26-án avatják az evangélikus gyülekezeti ház udvarán a Tulipános játszóteret, melynek létrehozását Söptei Józsefné alpolgármester, a 6. sz. választókörzet képviselôjelöltje kezdeményezte felajánlott képviselôi tiszteletdíjából. Az ünnepséget 11 órakor tartják a gyülekezeti ház udvarán, melyre szeretettel várnak kicsiket és nagyokat
egyaránt! Délután 15 órától gyermekmûsorral, palacsintasütéssel várják a gyerekeket. Az odalátogatók tulipánhagymát
kapnak, melyet elültethetnek a játszótér virágoskertjébe.

I. NEMZETKÖZI BÁBFESZTIVÁL
SZEPTEMBER 24. (péntek) 10.00 óra – ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ – köszöntôt mond:
Söptei Józsefné, Celldömölk Város alpolgármestere. Helyszín: a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ színházterme • 10.00–19.00 óra – EGÉSZ NAP BÁBSZÍNHÁZ –
elôadások kicsiknek és nagyoknak. Helyszín: a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ
színházterme, galériája, elôcsarnoka, szabadtéri színpad • 18.00 óra – 30 ÉVES
A TÜCSÖK BÁBCSOPORT – jubileumi kiállítás a celldömölki bábozás történetérôl.
A kiállítást megnyitja: H. Nagy Katalin, a szombathelyi Mesebolt Bábszínház
nyugalmazott igazgatója.
SZEPTEMBER 25. (szombat) 10.00 óra – BÁB-JÁTSZÓHÁZ. Helyszín: a Kemenesaljai
Mûvelôdési Központ galériája • 15.00–18.00 óra – SZÜRETI FELVONULÁS ÉS MÛSOR
a bábosok és bábok közremûködésével.

DUMA-SZÍNHÁZ
Október 05. (kedd) 19.00 óra – Bödôcs Tibor estje. Helyszín: a KMKK színházterme.
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Az esélyegyenlôség jegyében
A Cselekvô Összefogással Celldömölkért
Egyesület a Mozgássérültek Vas Megyei
Egyesületének Celldömölki Csoportjának
közremûködésével szeptember 18-án változatos programokkal várta a fogyatékkal
és nem fogyatékkal élôket az esélyegyenlôség jegyében.
A rendezvény a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár elôtti téren zajlott, ahol kicsik és nagyok egyaránt találhattak kedvükre való elfoglaltságot. A délutáni programsorozat a fogyatékkal és nem fogyatékkal
élôk színpadi produkcióival vette kezdetét,
amelynek keretében a zenés, táncos elôadások mellett verses költemények is színesítették az elôadások repertoárját. A zenés mûsorszámokkal párhuzamosan a legkisebbek
különbözô játékállomásokon megmutathatták logikai, kreativitási ügyességüket, kézmûves foglalkozásokon vehettek részt és ked-

vük szerint válogathattak a társasjátékok közül. A rendezvény nemcsak a gyerkôcöknek
kínált változatos programot, a felnôttek is
kikapcsolódhattak ezen a szombat délután.
Az egészségügyi sátor különbözô szûrésekkel várta a látogatókat, míg a KMKK épületében az Élek és szeretek címû film vetítése során a Down-kórosok világába kóstolhattak bele a nézôk, ami megható pillanatokkal, elgondolkodtató mondanivalóval
ajándékozta meg a közönséget.
Fehér László, a Cselekvô Összefogással Celldömölkért Egyesület elnöke köszöntô szavakkal szólt a megjelentekhez, majd a városmag-rehabilitációs programot, a várható felújításokat mutatta be röviden. Bár a
rendezvény kezdetén az idôjárás kegyeibe
fogadta a szervezôket és a programra látogatókat, a késô délutáni órákban már megjelentek a gomolyfelhôk és az esô is eleredt.

hencz ottóné szavalatát is meghallgathatta a közönség

Ennek ellenére a mûsor továbbfolytatódott,
a rajzpályázat eredményhirdetése után
nosztalgiazenével záródott az esélyegyenlôség napja.
»VAJDA ZSUZSA

Városunkban járt Kövér László
Dr. Kövér László, az Országgyûlés elnöke
volt a vendége szeptember 8-án dr. Fonyó
Roberta Fidesz–KDNP polgármesterjelöltnek az Apáczai Kiadó dísztermében tartott
fórumon, melynek témája az önkormányzati választások tétje volt.
A kampányrendezvény kezdetén Esztergályos Jenô ügyvezetô, mint házigazda köszöntötte a népes hallgatóságot, majd dr.
Fonyó Roberta polgármesterjelölt tette
fel a kérdést: mit tehet egy város az országért, és mit tehet egy ország a városért,
vagyis mi a tétje az önkormányzati válasz-

tásoknak? – ezzel át is adta a szót a fórum
meghívott vendégének, dr. Kövér László
házelnöknek. Válaszát a szónok azzal
kezdte, hogy egyik önkormányzat sem önálló városállam, amely el tudja szigetelni
magát, csak az országgal együtt, abba szervesen beleépülve tud sikert elérni. A nemzeti együttmûködés rendszeréhez hozzátartozik a választópolgárok és a pártok
együttmûködése. Az októberi helyhatósági választásokon voksolóknak azt kell
mérlegelni, ki mit tett, mit ígért, és ezekbôl milyen eséllyel lehet valóság – hang-

Hende Csaba volt a vendég
2010. szeptember 18-án dr. Hende Csaba
honvédelmi miniszter volt a vendége a Fidesz–
MPSZ helyi csoportjának. Dr. Fonyó Roberta polgármesterjelölt szerint a város és polgárai sikeres jövôjéhez több kell, mint az elkezdett fejlesztések befejezése. Az új kormány új lehetôségeket kínál városunknak is. Az Új Széchenyi
Terv keretében munkahelyeket, a vállalkozók

Új
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CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
megjelenik kéthetente
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támogatását, fürdôfejlesztést, kórházfejlesztést,
panelfelújítást vagy éppen távhô-korszerûsítést. Hende Csaba Fonyó programját ismertette: munkahelyeket, biztonságot szeretnének
megteremteni. Elsôbbséget kívánnak biztosítani a celldömölki vállalkozásoknak és szolgáltatóknak az önkormányzat hatókörébe tartozó ügyekbe. Beszélt a Gyógyító Magyarország

súlyozta Kövér László, majd az országos politikára térve az új kormány elsô száz napjának intézkedéseit taglalta, kiemelve az
ország mûködôképességének szinten tartását. A rendezvényen dr. Fonyó Roberta
polgármesterjelölt bemutatta a választásokon induló helyi Fidesz–KDNP képviselôjelölteket, majd Kovács Ferenc országgyûlési képviselô, Vas Megye Közgyûlésének
elnöke szólt a közelgô választások tétjérôl.
A fórum végén a résztvevôk kérdéseket intézhettek az országgyûlés elnökéhez.
»REINER ANITA

programról, a termálfürdôk, egészségipar fellendítésén az Új Széchenyi Terv keretein belül mint beruházási lehetôségrôl. Az egészségügy egyik sarkalatos fejlesztési pontjának
tartja a kórház és a Vulkán fürdô együttmûködését. Lehetôséget lát továbbá a zarándok- és
a borturizmus kialakításában is. Mivel a kormánynak vasútfejlesztési elképzelései vannak,
a celldömölki csomópont alkalmas lenne egy
logisztikai park létrehozására.

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
Lajos (örökös tag) • hirdetésszervezô: Nagy Antal (06 70/338-9880) • szerkesztôség: 9500 Celldömölk,
Szentháromság tér 1. Telefon: 95/525-810 • E-mail: ujkemenesalja@ freemail.hu; ujkemenesalja@gmail.com
• lapterv: Horváth Attila • nyomda: Antók Nyomda Celldömölk • ISSN 0865-1175 • Lapzárta: minden
páratlan hét péntek • Elôfizetés vidékre: egy évre 1.440 Ft, félévre 780 Ft, egy hónapra 170 Ft.
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Továbbra is hibátlanul
Félegyházi ASI-Celldömölki VSE-SwietelskyWewalka 0-10. – Kiskunfélegyháza, asztalitenisz extraliga-mérkôzés, 2. forduló.
Páros: Vajda, Pálosi-Lindner, Fazekas 0-3
(-6, -5, -10). Nem volt azonos súlycsoportban
a két duó. (0-1). Egyéni, 1. kör:
Kapornoki–Kriston 1-3 (6, -5, -8, -7). Kriston
nagyon magabiztosan hozta a meccset (0-2).
Pálosi–Lindner 0-3 (-5, -6, -8). Lindner számára ez csak bemelegítés volt (0-3). Vajda– Fazekas 0-3 (-3, -5, -9). Fazekas gyôzelme nem
volt kétséges (0-4). 2. kör: Kapornoki–Lindner
1-3 (-4, -7, 11, -4). Lindner 2-0-nál egy kicsit
lazított, de a negyedik szettre ismét összeszedte magát (0-5). Vajda– Kriston 1-3 (2, 8, -5, -9). Kriston rosszul kezdett, de utána
megmutatta, mire képes (0-6). Pálosi-Fazekas 0-3 (-8, -6, -7). Fazekas ezt a meccset is

simán hozta (0-7). 3. kör: Vajda–Lindner 03 (-10, -7, -5). Az elsô szettben még szorongatott a hazai játékos, a folytatásban viszont
kijött a nagyobb tudás (0-8). Kapornoki–Fazekas 0-3 (-6, -15, -4). A celli játékos a második szettben kicsit megizzadt, de így is simán nyert (0-9). Pálosi - Kriston 0-3 (-6, -8,
-7). Kriston tudása nagyobb volt (0-10).
Gyôzött: Lindner 3, Fazekas 3, Kriston 3 és
a Lindner-Fazekas páros.
Celldömölki VSE-Swietelsky Wewalka-Büki
TK 10-0. - Celldömölk, extraliga asztalitenisz-mérkôzés, 3. forduló.
Páros: Lindner, Fazekas–Szûcs, Bari 3-2 (5, -7,
6, -14, 3). A vártnál szorosabb meccsen tudott
csak nyerni a celli kettôs (1-0). Egyéni, 1. kör:
Fazekas–Bari 3-0 (5, 9, 6). Fazekas könnyed já-

tékkal nyert (2-0). Kriston–Németh 3-1 (5, 5,
-9, 7). Kriston a harmadik szettben kissé
szétesett, a negyedikben viszont újra magára talált (3-0). Lindner–Szûcs 3-0 (5, 4, 5). Jó
hangulatú, látványos labdamenetekkel tarkított meccset nyert Lindner (4-0). 2. kör: Fazekas–Németh 3-1 (5, -9, 2, 6). A büki játékos
lelkesen küzdött, de meg kellett hajolnia a nagyobb tudás elôtt (5-0). Lindner–Bari 3:0 (6,
6, 5). Lindner félgôzzel is simán nyert (6-0).
Kriston–Szûcs 3-0 (8, 5, 8). Kriston számára nem
jelentett gondot Szûcs legyôzése (7-0). 3. kör:
Lindner–Németh 3-0 (3, 7, 5). Lindner papírforma gyôzelmet aratott (8-0). Fazekas-Szûcs
3-0 (5, 5, 4). Osztálykülönbség volt a két játékos között (9-0). Kriston-Bari 3-1 (8, 7, -14,
9). A két játékos hozott egy kis izgalmat a
meccsbe, Kriston csak nagy csatában tudta
megszerezni a tizedik celli gyôzelmet (10-0).
Gyôzött: Lindner 3, Fazekas 3, Kriston 3 és
a Lindner-Fazekas páros.
»CSUKA LÁSZLÓ

Sikertelen rajt kéziseinknél
Celldömölki VSE-Swietelsky – Szombathelyi
ESE 30-34 (16-17)
Celldömölk, 100 nézô, NB II-es nôi kézilabdamérkôzés, vezette: Antal, Antalné.
Celldömölk: Balogh – Farkas B. 1, Németh
1, SZOMORKOVITS A. 4, SZOMORKOVITS L.
8, FARKAS A. 8, Berecz 1. Csere: Fülöp, Horváth 1, Fûzfa, Recse 1, GÔCZE 5. Edzô: Koncz
Sándor.
A vendég szombathelyiek kezdték jobban
a mérkôzést, egy-két gólos elônyüket folyamatosan tartani tudták. A második játékrészben ugyan egyenlíteni tudott a

Celldömölk, a fôiskolások hamar visszavették elônyüket, amit a végére még növelni is tudtak. A mérkôzés krónikájához
hozzátartozik még, hogy a játékvezetôi kettôs mûködése hagyott némi kívánnivalót
maga után.
Ifi: 22-33 (7-18).
Ld.: Gôcze 10, Dobány 4, illetve Bolfán 10,
Szecsôdi 8.
Bakonyerdô-Pápa – Celldömölki VSE-Mávépcell
27-23 (10-13).
Pápa, 150 nézô, NB II-es férfi kézilabda-mérkôzés, vezette: Békés, Szakatits.

Hat pontból egy
Celldömölki VSE- Mosonmagyaróvár 1-1 (1-1).
Celldömölk, 200 nézô NB III-as labdarúgó-mérkôzés Bakony-csoport 5. forduló. 2010. szeptember 11.
Vezette: Nagy Tímea (Kovács Zsigmond,
Husz Tamás).
Celldömölk: Tóth A. – Szilágyi, Gyôrvári, Kazári, Györkös – Csákvári, Mayer, Süle,
Enyingi (Németh J. 72. p.), Sebestyén R.
(Velencei T. 76. p.) – Kocsis. Edzô: Csákvári Zsolt.
Mosonmagyaróvár: Kormos T. – Dorogi,
Gardó, Horváth T., Kovács M. – Németh B.,
(Tóth N. 90. p.), Schmatovich, Kovács Á.,
Böcskör Zs. – Csányi (Markó 91. p.), Nagy
R. (Dankó 76. p.). Edzô: Turány Imre.
Góllövôk: Csákvári Zs. (25. p.), illetve Horváth Á. (19. p.).

Badacsonytomaj-Tapolca- Celldömölki VSE
3-1 (1-1). Badacsonytomaj, NB III-as labdarúgó-mérkôzés Bakony-csoport 6. forduló. 2010.
szeptember 18.
Vezette: Hofbauer Péter (Lukácsi Csaba, Németh
László).
Badacsonytomaj-Tapolca: Osbáth – Bauman, Németh R., Szôcze, Szalai – Kóródi (Tüske 42. p.),
Tóth T. (Ács 89. p.), Czafit, Csala – Kiss G. (Sontra
84. p.), Kiss M. Edzô: Török Z.
Celldömölk: Tóth A. – Szilágyi, Gyôrvári, Kazári, Györkös (Kovács Sz. 46. p.) – Csákvári,
Mayer, Süle (Ambrus 80. p.), Enyingi, Sebestyén
R. – Németh J. (Gaál 77. p.). Edzô: Csákvári Zsolt.
Góllövôk: Kiss M. (14. és 51. p.), Csala F. (75.
p.), illetve Németh J. (31. p.).
Rendkívül kellemetlen, szinte hideg, esôs idôben, rendkívül kellemetlen ellenfél volt a

CVSE: Orbán – Tóth, Németh 3, Koronczai 4,
Lendvai 3, Skoda 5, Berghoffer 4. Csere:
Mészárics (kapus), Bakonyi 1, Rozmán 3,
Süle, Ahmetovics. Edzô: Kósa Ottó.
Igazi repülôrajtot vett a celli gárda, és már
ötgólos elônyre is szert tett, amikor magához tért az esélyesebb Pápa. A szünetig
nem sikerült kiegyenlíteniük a hazaiaknak,
a fordulást követôen azonban már szorossá vált a meccs. A sok hazai emberelôny,
és a kihagyott celli hetesek megbosszulták magukat, és a Pápa végül otthon tartotta a két pontot. Ifi: 29-20 (16-5).
»CSUKA LÁSZLÓ

mosonmagyaróvári együttes. Masszív, erôs fizikumú játékosai jól érvényesültek a csúszós pályán, egyetlen kifejezetten bizonytalan pontjukat, a kapust azonban igazából nem tettük
próbára, pedig rajta meg lehetett volna nyerni a meccset. A beívelt labdákat sorra kiejtegette, kár, hogy lövés szinte nem ment kapujára. A mumus badacsonytomaji pályán aztán
megszakadt az idei bajnokság idegenbeli sikersorozata, két góljával a góllövôlista éllovasává lôtte magát Kiss Márton, aki így már hat gólnál tart. Gondolom, megérte volna jobban figyelni rá. E két forduló eredményessége hat
pontból egy, azaz 16%-os szereplés nem jó, de
a közelgô választások elôtt néhányan elôre elfogadnák. Nekünk kevés, mert már lecsúsztunk
a 10. helyre, igaz, nagyon tömör a mezôny egy
gyôzelemmel, mondjuk a kilencedik Sárvár ellen nagyot lehetne lépni a tabellán.
A legközelebbi mérkôzésre hazai pályán szeptember 25-én kerül sor négy órától.
»DOTTO
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HIRDETMÉNY
Celldömölk Város Önkormányzata értékesíteni kívánja a
tulajdonában lévô alábbi ingatlanait:
• Celldömölk, Zalka u. 56. I/3. szám alatti 75 m2 nagyságú,
2+2 félszobás társasházi öröklakás és 16 m2 nagyságú
garázs a társasház tulajdonában álló épületrészekkel és
eszmei tulajdoni hányaddal együtt. A lakás eladási ára:
10.200.000 Ft. A garázs eladási ára: 1.368.000 Ft.
• Celldömölk, Marx u. 10/a sz. alatti 43 m2 nagyságú komfort nélküli, szoba-konyhás önkormányzati bérlakás, a
közös udvarból a hozzá tartozó területrésszel együtt.
Eladási ára: 350.000 Ft.
• Celldömölk, Temesvár u. 8. szám alatti, 1156 m2 nagyságú
volt Mentôállomás ingatlana. Eladási ár: 11.600.000 Ft.
• Celldömölk, Vasvári Pál u. 6/a szám alatti 19 m2 nagyságú garázs. Eladási ár: 1.539.000 Ft.
• Celldömölk, Mikes u. 18. sz. alatti társasház földszintjén
lévô volt könyvtári helyiségek a társasház közös tulajdonában álló 88/1000-ed tulajdoni hányaddal együtt.
A három egybenyitott helyiség és vizesblokk területe
összesen 74 m2 nagyságú. Eladási ára: 5.180.000 Ft.
• Celldömölk, Sági u. 111. fsz. 2. sz. alatti 59 m2 nagyságú,
egyéb épület megnevezésû, korábban a posta által használt épületrész, a társasház tulajdonában álló épületrészekkel és eszmei tulajdoni hányaddal együtt. Eladási ára: 5.900.000 Ft.
Az ingatlanok megtekinthetôek: telefonon történô elôzetes egyeztetés alapján munkanapokon 8–16 óráig. További felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal vagyonkezelôjénél a 95/525-813-as telefonon kapható.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Celldömölk Város Önkormányzata Képviselô-testületének Pénzügyi, Gazdasági Bizottsága pályázatot hirdet az
önkormányzat tulajdonában lévô alábbi költségelven
megállapított lakbérû lakás bérbeadására: Celldömölk, Sági u. 22. II. emelet 10. A lakás jellemzôi: egyedi gázfûtéses,
összkomfortos, 1+félszobás. Területe: 51,54 m2. Bérleti díja: 37.160 Ft/hó. A bérleti díjat az önkormányzat a piaci
értékrendhez igazítva, rendeletében évente emelheti.
A bérbeadás idôtartama: határozott idôre, legfeljebb 20
évre szóló bérleti szerzôdés köthetô a lakásra. A lakás megtekinthetô: telefonon történô elôzetes egyeztetés alapján
hétfô–csötörtök 8–16, péntek 8–12 óráig. A pályázat benyújtásának határideje: 2010. 10. 12., kedd, 12.00 óráig. A pályázatot írásban, lezárt borítékban kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, illetve azon
nyilatkozatát, hogy hány havi bérleti díjat tud megfizetni elôre, a bérleti szerzôdés aláírásával egyidejûleg. A beérkezett pályázatok felbontására 2010. 10. 12-én, 15 órakor kerül sor a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozó termében. A bérleti jogot az nyeri el, aki több havi bérleti díj elôre történô megfizetését tudja vállalni. A bérleti
szerzôdés megkötésekor a leendô bérlô köteles 2 havi lakbérnek megfelelô összeget óvadék címén befizetni. Szerzôdéskötés és bérbeadás várható idôpontja: 2010. október 15. További információ a Polgármesteri Hivatal vagyonkezelôjénél, illetve a 95/525-813-es telefonon kapható.
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ADÓZÓK FIGYELMÉBE!
A 2010. II. félévi adófizetési kötelezettség teljesítése céljából az alábbi fontos információkat ajánljuk a Tisztelt Adózóink figyelmébe.
Iparûzési adót fizetô vállalkozókat érintô változás:
A helyi iparûzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LVII. törvény 2010. június 29-tôl hatályba lépett
szabályai a helyi iparûzési adó adóigazgatási hatáskörét az állami
adóhatóságtól (APEH) az önkormányzati adóhatósághoz telepítette
vissza. Az adóügyi hatáskörváltozás azt jelenti, hogy az állandó
vagy/és ideiglenes jellegû iparûzési tevékenységet folytató vállalkozó 2010. június 28-át követôen valamennyi adókötelezettségét,
illetve adójogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságát – a 2009. év végéig hatályos anyagi jogi és eljárásjogi törvénynek megfelelôen –
az illetékes székhely, telephely, illetôleg ideiglenes tevékenységvégzés helye szerinti települési – önkormányzati adóhatósághoz teljesíti. Az adóügyi hatáskörváltozás önmagában többletkötelezettséget nem okoz az adózónak.
A székhely mellett Htv. szerinti telephellyel rendelkezô, illetôleg az
ideiglenes jellegû tevékenységét több településen is végzô vállalkozónak 2010. június 29-étôl – így 2010. adóév hátralévô részére
is – az iparûzési adót mûködtetô önkormányzati adóhatóságonként
kell adókötelezettségét (pl. elôlegfizetést, feltöltést és kapcsolódó
bevallásbenyújtást, záró bevallásbenyújtás) teljesíteni.
A fentiekre tekintettel a 2010. II. félévre vonatkozó iparûzési adó
elôlegrészletet 2010. szeptember 15-ig a vállalkozó székhelye, telephelye/i szerinti önkormányzati adóhatóság iparûzési adó beszedési számlájára kell megfizetni. Ez az adóelôleg jellemzôen az adózó 2009. évrôl benyújtott adóbevallás VIII. rubrikájában szereplô vagy
a 2010. évi várható adóra vonatkozóan – 2010. január 1. és 2010.
június 28. közötti idôszakban az állami adóhatósághoz – bejelentett, önadózással megállapított és bevallott összeget jelenti.
Az iparûzési adóval, valamint a többi adónemmel (magánszemélyek
kommunális adója, vállalkozók kommunális adója, gépjármûadó, talajterhelési díj, késedelmi pótlék) kapcsolatos adószámlák egyenlegérôl, valamint a II. félévi adófizetési kötelezettségrôl a vonatkozó jogszabályok és elôírások alapján ez év augusztus 31-ig küldjük
a tájékoztatót és a II. félévi adó befizetéséhez szükséges csekket.
»BARANYAI ATTILÁNÉ DR. JEGYZÔ

Dr. Sterba Károly állatorvosi rendelôje
Celldömölk, Széchenyi u. 26. Rendelési idô: kedd: 16
órától 18 óráig, csütörtök: 16 órától 18 óráig. Telefonos
megkeresés a 06/30/217-7574 telefonszámon.
Az ebek veszettség elleni vakcinázása az ôszi
kampányidôszakban, az év során folyamatosan történik.
Az oltást az állat tartási helyén is végzem.
Összevezetett oltás új helyen! A nemesdömölki
városrészben az Ostffy téri templomnál.
Idôpontja: szeptember 27., hétfô, 16 órától 18 óráig.
Az oltás díja féregkezeléssel és
az új egészségügyi könyvvel együtt 3.300 Ft.

» APRÓHIRDETÉS
Celldömölk központjában 50 m2-es központifûtéses II. em. lakás. Érd.: 06 30/418
-1771-es telefonon.
Celldömölkön, 2. emeleten, egyedi fûtéses, 1+1/2 szobás, 44 m2- es, lakás eladó.
Érdeklôdni: 06 20/824-5458-es telefonszámon.
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A Cselekvô Összefogással Celldömölkért Egyesület tisztelettel és szeretettel meghívja Önöket

KAMPÁNYZÁRÓ RENDEZVÉNYEIRE
szeptember 30-án Izsákfára, a faluház elôtti térre,
október 1-én Alsóságra, a sportcsarnok elôtti térre és
október 2-án Celldömölkre, a mûvelôdési központ elôtti térre.
Izsákfai program
szeptember 30. (csütörtök)
Helyszín: faluház elôtti tér,
rossz idô esetén a faluház nagyterme.
17.00–19.00 óra között
– Magyar-olasz zenei est
Közremûködnek:
Mirage Szalonzenekar, Horváth Béla prímás
és cigányzenekara, olasz vendégmûvészek.
A mûsor közben bemutatkoznak a Cselekvô Összefogással Celldömölkért Egyesület
jelöltjei.
Értékes ajándékokat sorsolunk ki az egyesület által kiadott füzeten megjelent keresztrejtvényt helyesen megfejôk között!
A programot bor- és pogácsakóstoló zárja!

A rendezvényekre
mindenkit szerettel
várunk!

Alsósági program
október 1. (péntek)
Helyszín: sportcsarnok elôtti tér,
rossz idô esetén sportcsarnok.
17.00–19.00 óra között
– Magyar-olasz zenei est
Közremûködnek:
Mirage Szalonzenekar, Horváth Béla prímás
és cigányzenekara, olasz vendégmûvészek.
A mûsor közben bemutatkoznak a Cselekvô Összefogással Celldömölkért Egyesület
jelöltjei.
Értékes ajándékokat sorsolunk ki az egyesület által kiadott füzeten megjelent keresztrejtvényt helyesen megfejôk között!
19.00 óra – Operett- és musical slágerek
Közremûködnek: Gosztola Dorina, Joós Viktória, Turi Gábor.
20.00 óra – A Két Zsivány mûsora.
A program közben Ság hegyi borokat kóstolhatnak az érdeklôdôk!

Celldömölki program
október 2. (szombat)
Helyszín: mûvelôdési központ elôtti tér,
rossz idô esetén mûvelôdési központ.
17.00–18.00 óra között – Magyar-olasz
zenei est
Közremûködnek: Mirage Szalonzenekar,
Horváth Béla prímás és cigányzenekara,
olasz vendégmûvészek.
18.00 óra – A világszerte ismert Experidance
Tánctársulat táncprodukciója.
18.15 óra – Bemutatkoznak a Cselekvô
Összefogással Celldömölkért Egyesület jelöltjei.
18.30 óra – Folytatódik az Experidance Tánctársulat mûsora.
18.45 óra – Értékes ajándékokat sorsolunk
ki az egyesület által kiadott füzeten megjelent keresztrejtvényt helyesen megfejôk
között!
19.00 óra – Korda György és Balázs Klári
énekesek lépnek színpadra.
20.00 óra – Sláger Tibo szórakoztatja a közönséget.
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* Az alap kedvezményen felül értendô, érvényes 2010. 09. 15–09. 30-ig kötött vevôszerzôdésre és forgalomba helyezésre.

Ôszi Strauss Napok
2010. szeptember 23 – 30.

Extra kedvezmények*:
FordFiesta + 100.000 Ft
FordC-MAX + 300.000 Ft
FordKuga + 200.000 Ft
FordTransit + 200.000 Ft

Egy héten át rendkívüli
akciókkal várjuk Önt
családjával, barátaival!

Strauss Autószalon

Szombathely, Zanati út 58. • Tel.: 94/512-860 • www.strauss.hu

A BAKÓ TREX KFT.
Celldömölki varrodájába
gyakorlattal rendelkezô szakmai
irányítót, varrónôket, illetve
varrásra betanítható hölgyeket keres.
Helyiek elônyben!

Tel.: 95/421-791

