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Álláskeresők Figyelem!
A Bakó Trex Kft. celldömölki varrodájába
betanított, szakképzett (vagy gyakorlattal
rendelkező) varrónőket keres egyműszakos
munkarendbe.
Saját buszjárattal 22 környékbeli településről is,
a bejárás megoldott!
Érd.: napközben 06.00–15.00 között,
a 421-791-es telefonszámon.
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„Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!”
Március 15-én az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseire
emlékeztünk. Celldömölk Város Önkormányzata a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárral
közösen szervezett ünnepi megemlékezést ebből az alkalomból.

Az alsósági részönkormányzat a Városi Általános Iskola alsósági tagintézményének közreműködésével március
14-én idézte fel a magyar forradalom
és szabadságharc hangulatát. Az alsósági iskolában immár hagyományosan
Berzsenyi Lénárd domborművénél tartottak ünnepélyes koszorúzást, megemlékezve az iskola egykori névadójáról, az
1848–49-es szabadságharc honvédezredeséről. Szabóné Kiss Ildikó, az alsósági
tagiskola vezetője idézte fel a jelenlévőknek Berzsenyi katonai pályafutását,
a forradalomban betöltött szerepét,
börtönbüntetését és az ezalatt készített
portrék jelentőségét: – A magyar forradalom és szabadságharc legnagyobb
méretű és forrásértékű galériáját alkotta
meg az olmützi várbörtönben. Összesen
132 fogolytársa és saját arcvonásait örökítette meg – hangsúlyozta az intézmény
vezetője. Munkái a jelenkornak is fennmaradtak, melyből egy kisebb gyűjteményt az iskola is büszkén birtokolhat.
A megemlékezés koszorúzással folytatódott. A domborműnél koszorút helyezett
el Celldömölk Város Önkormányzata, a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Celldömölki Tankerülete, Alsóság-Izsákfa

részönkormányzata, az MSZP celldömölki szervezete, a Celldömölki Városi
Általános Iskola és a helyi egyházak,
az Alsóság Tagiskola diákönkormányzata és az iskola szülői munkaközössége.
A koszorúzás után az ünnepély az iskola ebédlőjében folytatódott, ahol a hetedik osztályosok adták elő műsorukat.
A diákok színes programot állítottak öszsze diavetítéssel, dalokkal, szavalatokkal, felidézve ezzel a forradalom és a
szabadságharc hangulatát.
•••
Március 15-én a város tartott ünnepi megemlékezést a bencés kolostor
falán elhelyezett emléktábla előtt az
1848/49-es események előtt tisztelegve. Az ünnepséget a Himnusz nyitotta,
ezt követően Fehér László polgármester
mondott ünnepi beszédet. „Március 15-e
a magyar nemzet szabadságünnepe.
A magyar szabadság az emberekről szól.
A szabadság teremt az országból hazát” – hangsúlyozta. A forradalom 166.
évfordulóját felidézve beszélt a március
15-én megfogalmazott eszmék örökérvényűségéről, mindenkori jelentőségükről, valamint felhívta a figyelmet a
hagyományőrzés, az identitástudat és az
összetartás fontosságára. „Összetartásra,
együttműködésre, az egység kiépítésére
kell törekednünk, csak így lehetünk eredményesek” – jegyezte meg Fehér László.
A megemlékezést Gasztonyiné Fódi Zita,
a Városi Óvoda vezetője folytatta beszédével, melyben felidézte 1848. március
15-ét és az azt követő eseményeket.
A jeles napot a legnagyobb nemzeti ünnepünknek, a magyar szabadság szimbólumának nevezte. „S ahogy 166 évvel
ezelőtt feltették maguknak a kérdést,
mit kell tenniük, úgy ma mi is feltehetjük: megy-e ügyünk, a magyarság ügye,
általunk elébb? Mit teszünk együtt és külön-külön azért, hogy az összefogás ereje vigye előbbre hazánkat?” – tette fel a
kérdést az óvoda vezetője. Gasztonyiné
Fódi Zita ünnepélyes szónoklatát Kölcsey
soraival zárta: „Messze jövendővel komolyan vess össze jelenkort;/Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl.”
Ezután a Celldömölki Városi Iskola zenés
verses műsora következett Forradalmi
parafrázis címmel. Az összeállítást az iskola ötödik osztályos tanulói adták elő.
Őket követte a Kemenesalja Néptáncscsoport tagjainak ünnepi koreográfiája.
A megemlékezést az 1848/49-es emléktábla koszorúzása követte. Koszorút
helyezett el a Vas Megyei Közgyűlés, a
Vas Megyei Kormányhivatal, Celldömölk

Város Önkormányzata, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Celldömölki
Tankerülete, a Celldömölki Roma Nemzetiségi Önkormányzat, az MSZP Kemenesaljai Szervezete, a Fidesz Magyar
Polgári Szövetség Celldömölki Csoportja,
a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a
Cselekvő Összefogással Celldömölkért
Egyesület, az Együtt Celldömölk Városért
Egyesület, a Kemenesaljai Trianon Társaság, a Népjóléti Szolgálat valamint a Kemenesaljai Hagyományőrző és Kulturális
Egyesület.
A koszorúzás után a Szózat közös eléneklése zárta az ünnepi műsort. Ezután a katolikus temetőben, Virághalmi Ferenc és
Széll József 48-as hősök sírjánál tartottak
rövid megemlékezést.
»NÉMETH NÓRA
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Elfogadták a 2014-es pénzügyi tervet a képviselők
2014. március 3-án tartotta Celldömölk
Város Képviselő-testülete soros ülését. Miután Fehér László polgármester beszámolt
a két ülés között történtekről, valamint a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, Kiss Lilla, a Pénzügyi Iroda vezetője
ismertette a 2013-as év pénzügyi tervének végső módosítását. Tájékoztatott
továbbá, hogy február 28-án megtörtént
az adósságkonszolidáció a tavalyi évre
vonatkozóan. A későbbiekben a 2014-es
évi pénzügyi terv is elfogadásra került.
Futó István, az önkormányzat könyvvizsgálója elmondta, hogy a pénzügyi terv
az államháztartási törvénnyel tartalmilag és formailag egyaránt összhangban
áll. Kiemelte a bevételi oldal megala-

pozottságát. Rámutatott arra is, hogy az
adósságkonszolidáció egy több éves adósságspirálnak tesz pontot a végére. Söptei
Józsefné alpolgármester-asszony egy alaposan átgondolt költségvetésnek nevezte
a 2014-es évit. Képviselői indítványra szavazásra bocsátották azt is, hogy a várható
pénzmaradványokat a legszükségesebb
járda- és útfelújításokra költik. Döntöttek
a képviselők az idei évi nagyrendezvények tervéről is, miszerint idén a Tulipán
Fesztivál új rendezvényként lép a városi
nagyrendezvények sorába.
2013. március 12-én a képviselő-testület
rendkívüli ülést tartott, melyen az önkormányzati finanszírozásból sorra kerülő járda- és útfelújításokról tárgyaltak a

döntéshozók. Eszerint 2014-ben várhatóan befejezésre kerül a Bocskai utca és az
Óvoda köz II. üteme, a Gáyer téren és a
Rákóczi utcában a járdajavításokon lesz
a hangsúly, felújításra kerül a Gábor Áron
utca lakótelepi szakasza és a Batthyány–
Kolozsvár utcai úttest egy része; Alsóságon felújításra kerül a Mátyás király utcai
úttest, valamint záró réteg kerül a Fazekas
és Táncsics utcai úttestekre. A fentieken
kívül a képviselő-testület foglalkozott
még a Mikes utcai játszótér bekerítésének
kérdésével, a Kodály utcai játszótér fejlesztésével illetve felújításával, továbbá
csapadékvíz-elvezetési problémák kérdésével a Zalka illetve Balassi utcákban.
»LA

Új mentőautót kapott a mentőállomás

ződése, hogy csak Celldömölk és a járás
közös összefogásával lehet az esetkocsi
Celldömölkre helyezését elérni. Az átadáson megjelentek az egyesület tagjai
is, akik a beszédek után megtekintették
az új járművet. Jelen volt az Országos
Mentőszolgálattól Dr. Lórántfy Mária is,
aki beszámolt az állomásfejlesztés forrásáról. Elmondta, hogy az állam egy uniós
pályázat keretén belül 200 új mentőautó kihelyezésére kapott lehetőséget, az
első járművek közül az egyiket a celldömölki mentőállomás kapta. Emellett
ugyanebből a pályázati forrásból folyamatban van 60 mentőállomás dinamizálása, 22 új mentőállomás létrehozása,
továbbá légimentő-állomások fejlesztése is. Mint azt Unger Gábor megyei megbízott műszaki vezetőtől megtudhattuk,
a kocsi rendkívül fejlett és biztonságos,
163 lóerős dízelüzemű jármű, amely
modern légzsákokkal, menetszél-stabilizátorral, újfajta, könnyebben kezelhető
hordággyal és transztelefonikus ekgval van felszerelve. Az új mentőautót a
mentőállomás dolgozói és a jelenlévő
celldömölkiek egyaránt örömmel fogadták. Valamennyien bíznak abban, hogy
ez csak a kezdet, és hamarosan tovább
fejlődhet a város egészségügyi ellátása.
»NÉMETH NÓRA

Március 14-én délelőtt a celldömölki
mentőállomás udvarán sor került a város új mentőautójának átadására. Az
átadáson megjelent többek között Dr.
Szócska Miklós egészségügyért felelős
államtitkár, valamint Ágh Péter országgyűlési képviselő, Söptei Józsefné
alpolgármester-asszony, az Együtt Celldömölk Városért Egyesület alelnöke,
valamint az egyesület számos tagja.

A celldömölki Kemenesaljai Egyesített
Kórházban, az egészségügyi struktúraváltás következtében – 2012 májusában
– megszűnt az aktív kórházi ellátás. Komoly problémát okoz ez az egészségügyi
ellátásban Celldömölkön és a járás 26
településén egyaránt. Ennek ellensúlyozásaként merült fel a lakosság részéről az
igény egy modern esetkocsi szolgálatba
állítására a celldömölki mentőállomáson, hogy a Vas megyét egyedül ellátó
Szombathelyi Markusovszky Kórház a
sürgős esetekben is biztonságosan elérhető legyen. Ezt az ügyet karolta fel
korábban az Együtt Celldömölk Városért
Egyesület, gyűjtött össze két hét alatt
több mint 6000 aláírást, és a közös ké-

rést megfogalmazó levelet eljuttatta az
egészségügyi kormányzathoz, valamint
az Országos Mentőszolgálat vezetéséhez.
Habár az esetkocsi ügye egyelőre még
várat magára, de a városban működő,
több mint 500 ezer kilométert futott
régi mentőkocsi helyett egy új, korszerű Mercedes Sprinter 316-ost kapott
a mentőállomás. A kocsit Dr. Szócska
Miklós államtitkár személyesen adta át,
aki beszédében elmondta, hogy az eszközállomány folyamatos bővítése mellett céljuk a korszerűsítés is. Az új kocsi
felszereltsége és képessége is megfelel
a jelenlegi normáknak. A mentőautót
Söptei Józsefné, az Együtt Celldömölk Városért Egyesület elnökségi tagja köszönte meg államtitkár úrnak és az Országos
Mentőszolgálat igazgatójának, amiért az
országban elsők között jutott Celldömölk
egy új, a korábbinál lényegesen jobban
felszerelt mentőautóhoz. Hozzátette azt
is, hogy az egyesület, a város és a járás valamennyi települése továbbra is
bízik egy sürgősségi kocsi Celldömölkre telepítésében. Söptei Józsefné arra
is rámutatott, hogy a civil szervezet által az esetkocsira eddig összegyűjtött
összeget a legcélravezetőbb lenne a
mentőállomás és az új jármű további
fejlesztéseire költeni. Ugyanakkor emlékeztette az egybegyűlteket arra, hogy a
sürgősségi kocsi hiánya a járásban még
mindig fennálló súlyos probléma, ami
megoldásra vár. Biztosította a jelenlévőket arról, hogy az egyesület – ahogy
korábban a jótékonysági koncertekkel,
adománygyűjtésekkel – most is minden
lehetőséget kiaknáz, hogy ennek megvalósulását támogatni tudja. Meggyő-

Apróhirdetés
A Népjóléti Szolgálat a szociális étkeztetés területére éthordós ételszállításra, tiszteletdíjas munkatársakat keres
hétközi, hétvégi és ünnepnapi munkarendben is.
Érdeklődni: 0695/525-910-es telefonszámon.
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Celldömölkön járt a baloldal miniszterelnök-jelöltje
Szimpatizánsok fogadták a városközpontban március 7-én Mesterházy Attilát, a kormányváltó erők
miniszterelnök-jelöltjét, aki sajtótájékoztatón ismertette programjukat,
valamint a választók figyelmébe
ajánlotta Fehér Lászlót, a 2. sz. választókerület baloldali közös jelöltjét, Celldömölk polgármesterét, aki
ezúttal az országgyűlési választásokon méretteti meg magát. A sajtótájékoztató előtt a két politikus nőnapi
virággal kedveskedett a hölgyeknek.
Mesterházy Attila a sajtót tájékoztatva
programjuk egyik kiemelt elemeként
említette az egészségügy helyzetét. Ezen
belül is megoldásra váró feladatként értékelte a kórházak helyzetét. A kiskórházak
önállóságának visszaadását azért is tartja
égető kérdésnek, mert ezzel a betegek
ellátása zökkenőmentesebbé válhatna,
hiszen csökkennének, majd teljesen meg
is szűnnének a várólisták.
– Ezen túl az egészségügyön belül három olyan terület van, amelyeket kiemelt
területként szeretnénk kezelni: a gyer-

mekegészségügy, a daganatos megbetegedések, valamint a szív- és érrendszeri
megbetegedések megelőzése és kezelése. A két utóbbi vezető halálozási ok Magyarországon. Az egészségügyi struktúrát
tekintve pedig abban hiszünk, hogy az
alapellátást kell támogatni, hiszen a háziorvosok a kapu őrei az egészségügyi rendszeren belül, ha ők megfelelő körülmények
között el tudják látni a feladatukat, akkor
lehet, hogy a járóbeteg-ellátásban vagy
kórházi ellátásban már nem is kell, hogy
részt vegyen a páciens. Éppen ezért mi a
háziorvosi rendszert, a járóbeteg-ellátást
és a mentőszolgálatot mindenféleképpen
kiemelten támogatnánk – emelte ki Mesterházy Attila.
Fontosnak tartja továbbá a térségben
a turisztikai fejlesztéseket, melyeknek
nagy részét, mintegy 97%-át az Európai
Unió finanszírozza. Épp ezért olyan projektek finanszírozására szeretnék ezt elkölteni, amelyek a gazdaságot húzzák, és
piacot biztosítanak a kis- és középvállalkozásoknak.
– Azt tapasztalom az országban, hogy az
emberek változást szeretnének, elegük

van a szegénységből, a kiszámíthatatlanságból. Az elmúlt négy évben tízből
nyolc magyar embernek az életszínvonala
csökkent, a jövedelmi különbségek a felső és az alsó 10% között kilencszeresek,
négymillió ember a létminimum körül él,
éppen ezért az emberek életminőségét és
az életszínvonalát is növelni kell. Ennek
lehetőségét mi egyrészt a többkulcsos
adórendszerben látjuk, aminek lényege,
hogy akinek magas a fizetése, jobban
adóztatnánk, magasabb adókulccsal, akinek alacsonyabb, azoknak visszaadnánk.
A másik irány: szeretnénk csökkenteni az
alapvető élelmiszerek árát, amit áfa-csökkentéssel érnénk el: a 27%-os kulcsból az
5%-osba sorolnánk át az alapvető élelmiszereket, és kicsit bővítenénk ezek sorát a
szakmával konzultálva. Ennek többszörös
jó hatása lenne: egyrészt a szegényebb
családok meg tudnák vásárolni ezeket
az élelmiszereket, másrészt a gazdaság
fehérítéséhez is hozzájárulna az áfa-csökkentés, hiszen 5%-ért már a vállalkozóknak sem érdemes kockáztatniuk – húzta
alá Mesterházy Attila, a baloldal minisz»LA
terelnök-jelöltje.

Semjén Zsolt az Orbán-kormány eredményeiről
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes,
a KDNP elnöke és Ágh Péter országgyűlési képviselő, a Fidelitas elnöke
tartott sajtótájékoztatót március 11-én
az Apáczai Kiadóban. A jobboldali politikusok az Orbán-kormány eredményeit nevesítették a sajtó képviselői előtt.
A Kereszténydemokrata Néppárt számára
fontos bástya Vas megye – hangsúlyozta
Ágh Péter országgyűlési képviselő a keddi sajtótájékoztatón, emlékeztetve arra,
hogy Celldömölk is komoly kereszténydemokrata gyökerekkel bír. Vas megye 2-es

számú választókörzetében eddig több,
mint 20000 támogató ajánlást gyűjtöttek
össze. Ezt a munkát a következő hetekben
is folytatni kívánják azért, hogy mindenkihez elvigyék az üzenetet, hogy fontos
a rezsicsökkentés, a családok védelme
és megvédjék a kormány által eddig letett eredményeket – nyomatékosította a
Fidelitas elnöke. A kereszténydemokráciának mindig is szívügye volt a családok
támogatása – mondta a KDNP elnöke,
hozzátéve, hogy az Orbán-kormány ma
Európa legkereszténydemokratább kormánya. A családtámogatás kulcsát az

Ismertette programját a Jobbik
A Jobbik Magyarországért Mozgalom
március 9-én tartott lakossági fórumot a KMKK épületében. A találkozón
beszédet mondott Rába Kálmán képviselőjelölt, valamint Volner János, a
Jobbik frakcióvezető-helyettese.
A vasárnap esti fórumot Horváth Sándor,
a celldömölki Jobbik elnöke nyitotta meg.
A rendezvény célja „Kimondjuk. Megoldjuk.” című programjuk ismertetése,
népszerűsítése volt. Ezután Rába Kálmán

szólalt fel Vas megye 2-es számú választókerületének országgyűlési képviselőjelöltjeként, aki beszélt a térségben jelenleg
fennálló problémákról, és vázolta, hogy
megválasztása esetén milyen lépéseket tenne a megoldás érdekében. Rába
Kálmán elmondta, hogy akárcsak az ország többi része, Celldömölk és térsége is
ugyanazokkal a problémákkal küzd, ezért
fontosnak tartja, hogy intézkedések történjenek a munkahelyteremtés, az egészségügy fejlesztése és a közbiztonság terén.

adórendszerben látja, mivel a többgyermekes háztartások nagyobb kedvezményekkel élhetnek. A családoknak ezt a
támogatottságát Semjén Európa-szerte
szinte példanélkülinek nevezte. Semjén
Zsolt a sajtótájékoztatón bejelentette,
hogy a parlamenti ciklus végére meglesz
a 600 ezer állampolgársági kérelem, addig csaknem 550 ezer ember le is teszi az
állampolgársági esküt, és 200 ezer körül
lesz azoknak a száma, akik regisztrálnak
a választásokon. A sajtótájékoztató után
az Apáczai Kiadó nagytermében zártkörű
lakossági fórum vette kezdetét.
»B-VZS
Ezek közül is külön kiemelte a helyi egészségügy újrastrukturálásának jelentőségét.
Ezután Volner János, a párt frakcióvezető-helyettese vette át a szót, aki a Jobbik
programját ismertette, melynek sarkalatos
pontjaiként szintén a munkahelyteremtést
és a közbiztonság fejlesztését, valamint
az elszámoltatást nevezte meg. Volner a
munkaügyi kérdés egyik megoldását a hazai mezőgazdaság újraélesztésében látja.
Ezen kívül elmondta, hogy fontos céljának
tartja a programjuknak a térség minden településéhez való eljuttatását, ismertetését.
A fórumot a hallgatóság kérdései zárták.
»NÉMETH N.
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Igényes pályamunkák érkeztek a filmfesztiválra
Március 1-2-án immár második alkalommal rendezték meg a KMKK Art
Mozijában a Totál Plán Filmfesztivált,
ahova amatőr- és függetlenfilmesek
küldhették be alkotásaikat, melyeket
szakmai zsűri értékelt.
A II. Totál Plán Fesztiválra idén is számos
videó érkezett, 26 pályázó összesen 39
filmmel indult a szemlén, melyeket kisjátékfilm, dokumentumfilm, kísérleti film,
animáció és etűd kategóriákban lehetett
nevezni. Az alkotásokat négytagú zsűri
értékelte: Pacskovszky József filmrendező,
Boros Ferenc tanár, függetlenfilmes, Kupi
Miklós tanár, költő és ifj. Rozmán László

függetlenfilmes. A pályázók közül többen
is eljöttek a rendezvényre meghallgatni a
zsűri véleményét. A fesztiválra rendkívül
színvonalas alkotások érkeztek. Annak ellenére, hogy a technikai feltételek a legtöbb
amatőr rendező számára nem adottak,
kreativitásukkal és ötletgazdagságukkal
mégis minőségi munkát tudnak nyújtani.
A filmkészítés jelenleg a produktivitás legnépszerűbb formája, és habár sajátkészítésű videóit ma már bárki hozzáférhetővé
teheti az interneten, hozzáértő szakmai véleményt azonban csak az ilyen és az ehhez
hasonló fesztiválokon hallhat. Pacskovszky József elmondta, hogy nagyon igényes
munkákat küldtek be a pályázók, amit a

Közéletről Markó Péterrel
A kávézói beszélgetés programsorozat
legutóbbi vendége Markó Péter volt. A
Vas megyei közgyűlés egykori elnökét
Fehér László, a Cselekvő Összefogással
Celldömölkért Egyesület elnöke fogadta március 10-én a KMKK aulájában.
Az Egy csésze kávé mellett közéleti sorozatába illeszkedő találkozót Fehér László
nyitotta meg. Markó Péter beszélt élettörténetéről, tanulmányairól, politikai pályafutásáról és nézeteiről. Elmesélte, hogy
nem mindig készült politikusnak, eredetileg filozófiával akart foglalkozni, emellett
mindig érdeklődött a kortárs magyar irodalom iránt is, így végül magyar-népművelés
és szociológia diplomát is szerzett. Hosszú
és rögös út vezetett számára a politikai

pályán, míg 1998-ban megválasztották
a Vas megyei közgyűlés elnökévé. Markó
Péter, mikor sikereiről beszélt, említetést
tett több kiadott könyvéről, külpolitikai
kapcsolatépítéséről, valamint elmondta,
hogy közgyűlési elnökségének nyolc éve
alatt minden évben megvalósult legalább
egy több milliárd forintos beruházás. Vas
megyei lévén Celldömölkkel már fiatalkorában kapcsolatba került, és a későbbiekben, politikai pályafutása során is mindig
szem előtt tartotta a város érdekeit.
A vendég elmondta, hogy 2002-ben került
először kapcsolatba Fehér Lászlóval, akivel
azóta is jó viszonyt ápolnak. Elismerően
szólt a celldömölki városvezető regionális
területfejlesztésen elért eredményeiről és
a sikeres európai uniós pályázatokról.

napjainkban rendkívül jellemző filmdömpingnek lehet tulajdonítani, mivel a mozi,
a televízió és az internet ma már bárki számára hozzáférhetővé tesz bármely filmet.
Az amatőr alkotók pedig ezeken keresztül
tudnak tanulni, fejlődni. A zsűri külön örült
annak, hogy a felhívás minden réteghez
eljutott, így fiatalok, idősek, sőt, még határon túliak is neveztek a fesztiválra. A filmek
bemutatása két napon keresztül zajlott, miután a zsűri egy kötetlen beszélgetés keretén belül elmondta meglátásait, tanácsait
a megjelent alkotóknak. Az értékelés minden résztvevő számára építő jellegű volt.
Az értékelés után a zsűri kategóriánként
díjazta is a legjobb filmeket.
»NNÓRA
Markó Péter egészen 2006-ig elnökölt a
közgyűlésben, majd visszavonult korábbi
munkahelyére, Sárvárra a Nádasdy-vár
Művelődési Központba, ahol jelenleg is
tevékenykedik. A politikai élettől máig
nem vonult vissza, folyamatosan nyomon
követi az eseményeket. Kiemelte, hogy
ajánlja Fehér Lászlót országgyűlési képviselőnek, hiszen habitusából adódóan
mindig megtalálja a célt, ami a környezete fejlődését jelenti, és mindenkivel
megtalálja a hangot. Hozzátette, hogy az
ország előbbre jutásához szükség van a
változtatásra, és fontos, hogy a demokrácia helyre álljon.
A beszélgetést, mely után nemrég megjelent könyvét is szívesen dedikálta a
résztvevőknek, Markó Péter emlékezetes
anekdotái és szarkasztikus humora tette
könnyed hangvételűvé.
»NN

A felújítás folytatásában reménykedik a Soltis színház
Továbbra is tart a Soltis Lajos Színház
felújítása. Az elmúlt évben számos átalakításra került sor önkormányzati
forrásokból, magántámogatóktól és
önerőből egyaránt, de a teljes renováláshoz még hosszú út vezet.
A Soltis Lajos Színház hazánkban egy, a
maga nemében egyedülálló, organikus
működésű színháznak vallja magát. Ezért
is tartják fontosnak, hogy előadásaikat és
próbáikat egy őket tükröző, innovatív környezetben tudják bemutatni. A társulatnak
otthont adó épület, a volt mozi épülete
az elmúlt évben már nagy tatarozásokon
esett át. Megújult a cseréptető, a lapostető, a falak szigetelése, a bejárati ajtókat
is lecserélték, és felújították az ereszcsatornákat. A munkálatok következő lépése

a külső fal- és homlokzat-felújítás lenne.
Az erre kiírt pályázatot Fülöp Edina nyerte
el, akinek a klasszikust a modernnel vegyítő tervezete hűen tükrözi a kamaratársulat
eklektikus stílusát. Tavaly decemberben
már tartottak egy nagyszabású gálaműsort, amelynek bevételéből félmillió forint
támogatás gyűlt össze, ez azonban csak
a hatoda annak, amennyire a színháznak
szüksége lenne. Ezért a társulat egy Magyarországon eddig kevéssé ismert, ún.
„crowdfounding” kezdeményezésbe fogott. Egy közösségi finanszírozásra szolgáló
oldalon, az indiegogo-n indítottak el egy
kampányt egy kisfilmmel, ahol lehetőségük van rá, hogy akár őket nem ismerő,
külföldi szponzoroktól is fogadhassanak
támogatásokat. A társulat ettől a kezdeményezéstől reméli azt a támogatást,

amelyből a színház épülete elnyerheti
méltó külsejét. Ezzel nem csak saját, de a
nézők számára is szeretnének megfelelő
környezetet biztosítani a kulturális előadások élvezetéhez.
»NÉMETH N.

Felhívás
Testvérvárosunk,
Erdőszentgyörgy
Szent György-napi rendezvénysorozata keretében „Családi képek az én
településemről” fotó- és rajzkiállítást
rendez Erdőszentgyörgyről és a testvértelepülésekről begyűjtött anyagokból. A munkákat elektronikus
formában a kiallitas@edtamave.eu
e-mail címre várják április 15-ig.
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„Büszke vagyok Celldömölkre”
Interjú Kiss Péterrel, Celldömölk díszpolgárával
2014. jubileumi év Celldömölk életében. A város januárban ünnepelte 35.
születésnapját és a településrészek
egyesítésének 110. évfordulóját. Kiss
Péter országgyűlési képviselő, Celldömölk szülötte 2004-ben lett a város díszpolgára. A városavatás évfordulóját
minden évben az itt élőkkel ünnepli.

»Celldömölki születésűként az elmúlt évtizedben folyamatosan figyelemmel kísérte
a település életét. Milyen változásokat tapasztalt?
– Összevethető Celldömölk utóbbi 10 éve
mindazzal a fejlődéssel, amit Burgenlandban a kisvárosok is végigjártak. Rendkívül
büszke vagyok rá, hogy itt lehettem és
nyomon követhettem ezt az időszakot.
Azért örülök, hogy Fehér Lászlóval polgármesterként is találkoztam, mert úgy
gondolom, receptként ajánlható az, ahogy
az elmúlt tíz évben a változást végigvitte
Celldömölkön. Nem Nyugat-Magyarország
királynőjéhez, Szombathelyhez zárkózott
fel Kemenesalja központja, hanem igényességében Burgenland kisvárosaihoz
került közel.
»Mely fejlesztésekre emlékszik vissza a
legszívesebben?
– Szívesen emlékszem a Kegytemplom
felújításának az elindítására. Aki ismeri a Máriazelli kegyhelynek a vonzerejét,
az pontosan tudja, hogy Celldömölk egy
második Máriazell. Örülök, hogy jelen
lehettem a szökőkút és Koptik Odó apát
szobrának az avatásán. Büszke vagyok a
városra, mert volt arra igénye, hogy művészetre „költse” a pénzét. Ez mindenképpen egy közösség erejét mutatja. Nekem
a 35 éves Celldömölk ezt a mintát jelenti.
Büszkeség számomra, hogy bárkit elhozhatok ide, ha sikeres kisvárost akarok mutatni.

»Mit gondol, milyen jövő vár Celldömölkre?
Milyen lehetőségei vannak egy nyugat-dunántúli kisvárosnak?
– Más települések ott szoktak hibázni, ha
létrejön valamilyen turisztikai fejlesztés, az
egymagára marad. Van például egy impozáns fürdő, amit felkeresnek az emberek,
de mellette nem tudnak más turisztikai
programba bekapcsolódni. Ez Celldömölkön
már nem így van, hiszen többféle karakterrel is bír a város. A Ság hegy egyedülálló
természetes vonzereje, az ízlésesen felújított belváros, a jelenleg is bővítés alatt álló
Vulkán fürdő, a Kemenes Vulkán Park egy
egységes, de mégis sokszínű programcsomagot kínál az idelátogatóknak. A legfontosabbnak azt tartom, hogy egy térség,
egy megye megtalálja a maga helyét, kigondolja, milyen irányba szeretne elindulni.
Celldömölk sikerének is ez az egyik kulcsa.
A legjobban kitalált térségi koncepció, a
legjobban kigondolt infrastrukturális fejlesztés sem ér sokat azonban, ha annak a
folyamatos fenntartása nem a jó gazda gondosságával történik. Celldömölkön napjainkban látszik a jó gazda gondossága. Éppen
ezért, a választások közeledtével érdemes
hangsúlyozni, kulcskérdés, hogy olyan politikusok legyenek a parlamentben, akik már
bizonyítottak. Fehér László 2002 óta Celldö-

Óvodai beíratás
A Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási
Tanácsa a 2014/2015. nevelési évre a Celldömölki Városi Óvodába történő beíratás időpontját az alábbiak szerint határozta meg: 2014. április 23-án (szerdán) és 24-én (csütörtökön) 8.00 órától 16.00 óráig.
A Koptik Úti Óvodába és a Vörösmarty Úti Tagóvodába beiratkozó gyermekek
beíratásának helyszíne: Koptik Úti Székhelyóvoda (Celldömölk, Koptik u. 10.
sz.). Az Alsósági Tagóvodába beiratkozó gyermekek beíratásának helyszíne:
Alsósági Tagóvoda (Celldömölk, Sági u. 174. sz.)
Az óvodavezetés kéri a szülőket, hogy gyermekük beíratásakor a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló igazolványán kívül a gyermek lakcímkártyáját, születési anyakönyvi kivonatát és TAJ-kártyáját is vigyék magukkal.

mölk polgármestereként megmutatta, hogy
egy ekkora városban, egy ilyen térségben
hogyan kell úgy politizálni, hogy az az ott
élők javát szolgálja. Biztos vagyok benne,
ha megválasztják e térség képviselőjének,
akkor több szava lesz abban, hogy a mindenkori döntéshozók támogassák azokat a
programokat, amikre szükség van Kőszegtől
Répcelakon át, Sárváron keresztül egészen
Celldömölkig.
»Miniszter Úr, Ön szerint hogyan tudják segíteni a választópolgárok Fehér Lászlót céljai
elérésében?
– Ha valaki véleménnyel rendelkezik arról
a helyzetről, ami ma Magyarországon kialakult, akkor ennek csak egy módon szerezhet érvényt, ha elmegy szavazni április
6-án. Aki otthon marad, az tulajdonképpen
a változatlanság mellett teszi le a voksát.
Közismert, hogy 2010-ben a Fidesz 17 ezerrel kapott több szavazatot – és ebből lett
kétharmadnyi mandátuma –, mint amit a
megelőző választáson az akkori kormánykoalíció kapott. Tehát az MSZP-SZDSZ az
alig 17 ezerrel kevesebb szavazattal tudott
kormányt alakítani. És 2010-ben, mivel alacsonyabb volt a részvétel, ezért ugyananynyi szavazat kétharmadhoz volt elegendő
a Fidesz számára. Ha azt akarjuk, hogy az
emberek korlátozzák a hatalmat, és ne a
mindenkori kormány korlátozza az embereket, akkor most változásra van szükség.
Olyanokat kell a kormányra juttatni, akiknek
a hétköznapok a fontosak, akik nem csak
beszélnek magasztos célokról, hanem alázattal teszik a dolgukat. Óriási a tétje ennek
a mostani választásnak, szinte rendszerváltó értéke van. Az a tét, hogy Magyarország
az 1990-ben elindított útját folytatja-e,
vagy valami keleti utat választ magának,
amiből most a rossz példát éppen Ukrajna
»B-VZS
mutatja.

Képviselői beszámoló
a 6. sz. választókerületben
Söptei Józsefné beszámolót tart a választókerület lakosai részére a 2013-ban végzett
munkáról, és a 2014 évben várható fejlesztésekről.
A beszámoló időpontjai és helyszínei:
1. Nemesdömölki városrész, valamint a Baross utca és Széchenyi utca közötti térség lakói részére: március 24. 18 óra, Evangélikus
Egyházközség Gyülekezeti háza Baross u. 34.
2. a Dózsa György utca, a Kossuth utca és a
Wesselényi utca lakosai részére: március 25.
18 óra, Cell Coop Kft. földszinti tárgyalója,
Kossuth u. 15.
A résztvevők mindkét helyszínen találkozhatnak Fehér László polgármester úrral, aki
a város ez évi, és távlati fejlesztési terveiről
tart tájékoztatót, valamint válaszol a jelenlévők kérdéseire.

7

uk_14_03_21.indd 7

2014.03.18. 20:10:48

FARSANG«

Új Kemenesalja » 2014. 03. 21.

ELEKTRO DISZKONT

Celldömölk, Sági u. 41. (Tesco mellett)
www.elektrodiszkont.bolt.hu

• Laptop táskák: 10” 3000 Ft, 16” 3000 Ft • Számítógéphez:
egér + egérpad: 1200 Ft; Hangfal: 2.1-es 6000 Ft;
2.0: 2200–2500 Ft; Kártyaolvasó: 800 Ft;
• Fülhallgatók: 1500 Ft; • Fejhallgatók: 1800 Ft;
• Akciós mp3-ak!; • Headsetek már 1500 Ft-tól;
• Kamera táskák: 3000 Ft-tól; • Hátizsákok 16”: 4000 Ft-tól;
• Fényképtokok 4”: 1000 Ft-tól; • LCD és LED TV-k, fényképezőgépek, egyéb híradástechnikai berendezések karácsonyi
akciós áron! • LCD és LED TV fali konzol tartók: 2500 Ft-tól;
• Kombinált hűtők, Fagyasztók, Mosógépek, Mosogatógépek, Szárítógépek; • Grillsütők, turmixgépek, tojásfőzők,
kenyérsütők, vízforralók, húsdarálók, aszalók; • Hajsimítók,
Hajszárítók; • Porszívók; • Olajradiátorok

ÜZLET, CELLDÖMÖLK SÁGI U. 41.: 06/70/410-9337
TELEPHELY (KÖCSK): 06/70/410-9336
06-70/372-9441, 06/70/410-9338
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KÖLTÖZÜNK!

PREMIE R
P Papír üzletünk és BUDMIL Sportüzletünk
O
R kellemesebb, tágasabb helyen várja hűséges régi és új vevőit!
Z
E Még alacsonyabb ár, igényesebb választék!
M
M
Á
HOL?
I
N
A körforgalomnál, az OTP mellett!
E
É
K
R ozmánék NYITÁS HAMAROSAN!
A NYITÁS HÓNAPJÁBAN vásárlóink között egy 2 fős zalakarosi hétvégét sorsolunk ki!
Várjuk megtisztelő érdeklődésüket.
Rozmánék és Munkatársaik

LEHET EGY*
CSEPPEL
TÖBB?

*AKCIÓNK KERETÉBEN MOST MINDEN AZNAPI BELÉPŐJEGY ÁRÁNAK
50%-t BÜFÉNKBEN ÉTKEZÉS ESETÉN BESZÁMOLJUK!
Pl.: 500 Ft-os jegy váltása esetén 250 Ft kedvezményt kap vásárlásából! Személyenkén egy nap csak 1-szer vehető igénybe kedvezményünk!

 9551 Mesteri, Fürdőtelep 1.  info@mesteritermal.hu  www.mesteritermal.hu  nyitvatartás: 10-19h
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Megkérdeztük
» válaszoltak

»OLVASÓI OLDAL

Mit jelent számodra a tavasz?

»KÉRDEZ: NÉMETH NÓRA

»FOTÓ: BARANYAI-VAJDA ZSUZSA

Kovács
Petra

Nagyon szeretem a tavaszt, mert a szomorkás,
hideg téli időszak után
sokkal derűsebben telnek
a napok, hangulatteremtő
ereje van. Kellemesebb érzés, hogy nem kell annyira
rétegesen öltözködni, ha ki
akarunk mozdulni. Ilyenkor
már érződik a nyár előszele, még iskolába is sokkal
nagyobb kedvvel megyek,
mert ilyenkor már látom
a suli végét. Többet lehet
találkozni a barátokkal, és
több szabadtéri programot
is tudunk szervezni, mivel
ilyenkor mindenki számára
hívogató a kinti napsütés és
a jó levegő.

Balogh
Ákos

Sokkal kellemesebb most a
hangulat, hogy melegszik
az idő, és közeledik a nyár.
Utálom a telet, így én már
nagyon vártam, hogy vége
legyen ennek a borongós,
melankolikus
időszaknak.
Most végre ki lehet menni a
szabadba, több, izgalmasabb
programot lehet szervezni. Például újra lehet füves
pályán focizni, de bulizni is
sokkal lelkesebben indulunk
a barátaimmal. Tavasszal
beindulnak a kültéri rendezvények, fesztiválok, sokkal
több lehetőség van az ismerkedésre, a szórakozásra,
kikapcsolódásra. Úgy érzem,
ilyenkor kitárul a világ.

Bíró
Veronika

Én is nagyon örülök a tavasznak és a jó időnek. Mivel jánosházi vagyok, ezért
busszal járok Celldömölkre
iskolába. Nekem még a
közlekedést is megkönnyíti
az enyhébb időjárás, mivel
így kevésbé kell attól tartanom, hogy fennakadást
okoznának a szélsőséges
útviszonyok. Azt is nagyon
kedvelem, hogy végre hoszszabbak a nappalok, sokkal
tovább van világos. Úgy
látom, hogy a tavasz mindenki hangulatát javítja.
Ilyenkor jobb egyedülállónak lenni, mert több lehetőség van az ismerkedésre,
barátkozásra.

Márkus
Dániel

A tavasz végre lehetőséget
biztosít ahhoz, hogy újra
mehessek horgászni, biciklizni, teniszezni. Nagyon
szeretem a sportokat, a jó
időt, a napsütést. Ilyenkor
kizöldül a természet, sokkal több a szín, ettől mindenkinek jobb a hangulata.
Én már nagyon várom a
gyümölcsszezont, ezért is
örülök annak, hogy idén a
megszokottnál
korábban
köszöntött be a tavasz, talán a nyárra is hamarabb
lehet majd számítani. Habár nagyon csalogató a
szabadtéri programok lehetősége, de azért az első
ilyenkor is a tanulás.

Tavaszköszöntő „térnyitó”
a Szentháromság téren
2014. március 29-én, szombaton
Program:
16.00 óra:
A Varnyú Country zenekar koncertje
gyerekeknek
– Köszöntôt mond: Fehér László,
Celldömölk Város polgármestere
– Újra felszökken a kút vízsugara
17.00 óra:
A Potyautasok zenekar mûsora
18.00 óra:
Fellép: Szabó Ádám (X–Faktor 4.) énekes,
tangóharmonikás
A rendezvény ideje alatt vendéglátós sátrak
várják az érdeklôdôket!
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Kutyát és csapatot a gyereknek! CVSE vereség
Ha egy szülő megkeres az iskolában, feladatai vannak, nemcsak a sportra,
a döntő első
hogy a gyerekével ilyen-olyan prob- az életre is fel kell készíteni.
léma van, két dolgot szoktam ta- Ennek eredményességét két fontos ténácsolni. Vegyenek neki egy kutyát nyező befolyásolja:
mérkőzésén
és írassák be egy sportegyesületbe. A folyamatosság és az elkötelezettség.
A háziállatok előnyeire most nem térek ki, de az utóbbiról több említést
teszek, mert nagyon sok hiányosságot tapasztalok a témával kapcsolatban a szülők körében.

Rengeteg gyermek küzd alapvető testi és lelki problémákkal, melyeknek fő
okait abban látom, hogy nem alkotnak
megfelelő közösségeket. Iskola után
hazamennek és leülnek valamilyen
„kütyü” elé. Mindegy mi az, csak legyen rajta annyi gomb, amivel eltelik
az a kis idő. A társas kapcsolatokat, a
pozitív visszajelzéseket is számítógépes
barátoktól várják. Röviden fogalmazva:
rémesen unatkoznak, nem tudnak mit
kezdeni magukkal. Az ilyen gyerekek
többsége rossz tanuló, fáradékony, mozgáskultúrája megállt a telefon nyomkodásánál, viselkedési problémákkal küzd,
és nem tudja megfelelően kifejezni magát. Pedig semmivel sem alacsonyabb
az intelligenciája, csak rossz környezetben szocializálódik.
Erre lehet a legjobb megoldás a sport.
Persze a szülő maga is sokat tehet az
ügy érdekében, de nem lehet minden
pillanatban jelen. Hosszú távon a megfelelő közösség nyújthat biztonságot.
Az első kérdés, amit minden szülőnek
fel kell tennie magának, hogy mi is a
célja a sportnak. Néhányan azt gondolják, hogy pl. a kosárlabda csak egy
játékeszköz, játszhatnak vele, valakinek playstation-je van, valakinek meg
kosárlabdacsapata. Ők egy nagyon
fontos dolgot elfelejtenek: a gyerekek,
a játékosok nem játékszerek, hanem
emberek, akik gondolkodnak, érzéseik vannak, azért járnak edzésre, mert
szeretnek kosárlabdázni. Lehet, hogy
néhányan közülük élvonalbeli felnőtt
játékosok lesznek, tekinthetjük feladatunknak, hogy ebben segítségükre
legyünk. Mások nem fognak magas
szinten kosarazni, de egy életre kapcsolatban maradnak a sportággal, mint
szurkolók, edzők, játékvezetők, újságírók, támogatók stb. A sportra úgy kell
tekinteni, mint nevelési eszközre, mely
nemcsak sportszakmai képzést ad,
hanem hozzájárul a személyiségfejlődéshez is, ami által a játékosok jobb
emberekké válnak. Ez a legfontosabb
célja a csapatnak, az edzőnek nevelési

A gyerekeknek több éven keresztül a
sportágban kell maradniuk, hosszú
távú, folyamatos munka szükséges,
rendszeres edzésre járás nélkül nem
valósítható meg a tanítási-nevelési folyamat. Ez úgy érhető el, ha a gyerekek
megfelelő motivációval rendelkeznek.
Ebben tud nagyon sokat segíteni a szülő. Erőltetni nem szabad semmilyen
sportágat, de néha bizony határozott
útmutatás kell a nevelő részéről, mert
a fiatalok elgyengülnek és elkezdik
gyártani a kifogásokat.
Mi történik egy jó edzésen? A gyerekek fáradtak az iskola után, szórakozásra vágynak, olyan tevékenységben
szeretnének részt venni, ami örömet
szerez nekik, amit szívesen csinálnak.
Elsősorban ezt kapják egy jó edzésen.
Mindeközben barátokra találnak, újat
tanulnak, megbecsülést szereznek, fejlődik az önbizalmuk, a kreativitásuk,
célokat tűznek ki maguk elé és mindezt
olyan pozitív légkörben, ahol a hibákat
nem büntetés követi, hanem javítás.
10–15 évvel ezelőtt még tömve voltak
a grundok gyerekekkel, rúgták vagy
dobták a bőrt és komoly küzdelem
ment a CVSE bármelyik kezdő csapatába való bekerülésért. Most meg játékoshiánnyal küzdenek a szakosztályok,
pedig bármelyik tárt karokkal várja a
mozogni vágyó fiatalokat.

Az én sportágamban, a kosárlabdában,
jelenleg két utánpótlás korosztály működik. A 15-16 évesek 14-en vannak,
ők már bajnokságban szerepelnek.
A 9-12 évesek létszáma 10 fő körül
mozog, növekedése esetén szeptemberben őket is versenyeztetni tudjuk.
Tehát, kedves Szülők! Ha van már kutyájuk, irány a sportpálya! »CSÓI GÁBOR

Hazai pályán vereséget szenvedett a CVSE horvát ellenfelétől. A
Dr. Casl csapata sorozatban harmadszor döntős a Szuperligában,
ám eddig még nem sikerült megnyerniük azt. Most egy lépéssel
közelebb kerültek a sikerhez győzelmükkel.
Párosban a Fazekas, Nagy – Japec,
Zng Jia mérkőzés 0:3-mal (-11,-10,10) ért véget annak ellenére, hogy
az első két szettben mindkétszer
10-8-ra vezetett a magyar duó.
Egyes: Szita - Japec 0-3 (-8,-10,-8).
Fazekas – Redjep 3:0 (8, 9, 8). Ez
volt a vasiak egyetlen győzelme
a mérkőzésen. Nagy – Zeng Jia
1:3 (-10, -9, 8, -8). Fazekas ezen
a mérkőzésén döntő szettben maradt alul horvát ellenfelével szemben, ahol már 7:3-ra is vezetett, de
az előnyt sajnos nem sikerült megtartani: Fazekas – Japec 2:3 (-11, 7,
9, -3, -10). Szita – Zeng Jia szoros
mérkőzésen 1:3 (9, -6, -10, -10).
Az utolsó mérkőzésen pedig Nagy
– Redjep 0:3 (-7,-7,-3).
Így a végeredmény CVSE Swietelsky Wewalka – STK Dr. Casl 1-6.

Celli győzelem
az oladiak ellen
CVSE KSZ – BC Olad (Szombathely)
45-41 (17-6, 7-9, 8-13, 13-13)
Szombathely városi-városkörnyéki
kosárlabda-bajnokság 21. forduló.
Vezette: Gráczer, Magyar.
CVSE KSZ: SZABÓ 12/3, GAÁL
T.10/3, HÉRINCS 8/3, Bíró-, Rozmán 13.
Csere: Németh -, Lang S.-, Csói 2.
Játékos-edző: Csói Gábor.
Edző: Fontos győzelmet arattunk a
tabellán előttünk álló csapat ellen.
Ez főleg annak köszönhető, hogy
feljavult a passzjátékunk. A befejezések lehetnének még pontosabbak és a végjátékban még mindig
sokat hibázunk.
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Egy elszalasztott és egy kiizzadt győzelem
Celldömölk – Sárvár 0-0 (0-0)
Celldömölk, 350 néző Vas megyei labdarúgó-bajnokság 17. forduló 2014. március 8.
Vezette: Takács Ryan Lee (Szabó II. Zoltán, Bedi Tamás).
Celldömölk: Heiner – Vajda, Megyesi
(Lendvai 74. p.), Bodor, Györkös, Enyingi
Márk – Szuh, Manganelli (Boda 33. p.) –
Klauzer, Baranyai (Mógor 68. p.), Enyingi Marcell (Németh 52. p.). Edző: Hegyi
László.
Sárvár: Osvald Márkó – Csernák, Horváth,
Varga, Pupp (Szemes 68. p.) – Csákvári,
Tancsics, Máthé, Ambrus – Osvald Márió
(Nagy 85. p.), Sinka (Szabó 68. p.). Edző:
Németh József.
Kiállítva: Tancsics Zsolt (47. p.)
Előmérkőzés: CVSE U21 – Sárvár U21
3-3 (3-1) G.: Hideg Ádám, Lőrincz Gábor,
Horváth Márk. Az eddig pontveszteség
nélkül az élen álló vendégek ellen egy
megnyert meccset hozott döntetlenre a
csapat, a 86. és a 91. percben kapott két
góllal. Kár érte, de a dicséret így is jár a
fiataloknak.
Haladás – Celldömölk 2-3 (2-1)
Szombathely, 50 néző Vas megyei labdarúgó-bajnokság 18. forduló 2014. március 16.
Vezette: Szabó II. Zoltán (Sziber Tamás,
Kovács Balázs II.).
Haladás: Horváth – Rózsa, Németh, Farsang, Balogh – Őri (Takács 48. p.), Balikó
(Baranyai D. 87. p.), Kun (Campos 46. p.),
Baranyai M. – Szalay (Sziber 81. p.), Ódor
(Gáspár 86. p.). Edző: Takács Gábor.
Celldömölk: Kovács (Heiner 46. p.)
– Ambrus A. (Megyesi 46. p.), Bodor,
Györkös, Lendvai – Enyingi Márk, Szuh –
Klauzer (Gaál 80. p.), Baranyai, Boda (Németh 46. p.), Enyingi Marcell (Mógor 71.
p.). Edző: Hegyi László.
Góllövők: Ódor Bálint (14. p.), Baranyai
Martin (37. p.), illetve Enyingi Marcell
(19. p.), Györkös Gábor (72. p.) és Bodor
Tibor (89. p.).
Előmérkőzés: a Cell szabadnapos volt,
mert a Haladás U21 nem a megyeiben
játszik.
I M P R E S S Z U M

CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

Én értem azt, hogy az egy pont megszerzése volt az elsődleges cél a Sárvár
elleni összecsapáson, meg hogy a tavaly még az egy osztállyal feljebb, a
középmezőnyben vitézkedő vendégek
nagyon jó csapatot alkotnak, de akkor
is hiányérzetem maradt a meccs után.
Gyakorlatilag az első félidőben mindkét
csapat a megerősített védekezéssel volt
elfoglalva, meglepetés számba ment,
ha valamelyik támadó mégis eljutott az
ellenfél tizenhatosához. A legnagyobb
lehetőség a sárvári Osvald előtt adódott,
aki egy helyezkedési hibát kihasználva
felső kapufára lőtt egy előrevágott labdát. Ha az a kapufáról levágódó labda a
gólvonal mögé érkezik, lehet, hogy kikapunk, de biztos, hogy jobb meccset látott
volna a szépszámú közönség. Ami miatt
a hiányérzetet emlegettem az előbbiekben, az az, hogy a félidő utolsó percében a vendégek középpályása Tancsics
egy érthetetlen, felesleges kakaskodást
követően kiállításra került, azaz a teljes
második félidőben emberelőnyben játszhattunk. Szerintem egyenlő létszámnál
sem gyengébb együttes a Cell a Sárvárnál, de egy tízfős Sárvárnál biztos, hogy
jobb csapat a Cell, de ezt nem bizonyítottuk be a folytatásban, nos, ezért a hiányérzet. Gyakorlatilag a kapuk továbbra
sem forogtak veszélyben, a középpályára
leszűkített játéktéren meg olyan sűrűn
voltak a játékosok, hogy mindig volt
valaki, akibe belebotlott a másik, akiről
levágódott a labda, aki oda tudott piszkálni és a sor folytatható lenne, de nem
érdemes. Most a két csapatnak nincs
más dolga, egyébként ez volt az első
döntetlenje mindkét csapatnak a bajnokságban, mint a hátrébb lévő csapatoktól
elszedni a három pontokat, aztán majd
valamikor május vége felé, ha addig nem
történik semmi váratlan, akkor lesz még
egy esélyünk az előbbre lépésre a Répcelak ellen, szintén hazai pályán. Azoknak
a bizonyos három pontoknak a gyűjtögetésének rögtön a következő, Szombathelyen lejátszott mérkőzésen majdnem
vége szakadt, jobban mondva majdnem
meg sem kezdődött, a zöld-fehér fiatalok

(95–97-es korosztály) ugyanis megtréfálták a cellieket. A Haladás a két tavaszi
fordulót követően nem szerzett pontot,
az őszi standard csapatból távozott hat
játékos pótlása azért még itt is időbe és
munkába kerül. Ezért is meglepő, hogy
a rutinos, a bajnokság megnyerésére is
alkalmas Celldömölk egyszerűen nem
tudta a játékát játszani sem elöl, sem
hátul, a közepéről meg ne is beszéljünk.
Nem volt meg az összhang, a kreativitás a játékunkban, egyénileg mindenki
próbálta odatenni magát, de valahogy
csikorog a gépezet eddig tavasszal, a hét
megszerzett pont ellenére. A vezetést
hamar megszerezték a vendéglátók: egy
középen elvesztett labdával indultak, és
a kilépő Ódor elgurította a bal sarokba a
labdát. Az egyenlítés szerencsés körülmények között történt, Györkös szabadrúgása megpattant Boda fején, legelőbb
Enyingi Marcell kapcsolt és a gólvonaltól
egy méterre, a kapufa mellett bepréselte a hálóba a labdát. Amikor már hátra
dőltünk volna, Baranyai Martin gondoskodott róla, hogy megint ott legyen
az előny, nem tudtunk felszabadítani
amúgy becsületes módon egy szöglet
után, a Kesének becézett szombathelyi
fiú pedig 16-ról visszasuhintotta a labdát,
és az a lábak között utat talált, megint
csak a bal sarokba. A második félidő utolsó szakasza következett, és még mindig
a szombathelyiek vezettek, sőt nagyon
helyzetünk sem volt, csak mezőnyfölényünk, de az ő kontráik veszélyesebbek
voltak a mi körülményes támadásszövésünknél, amikor egy szöglet utáni kavarodásban Györkös közelről egyenlített.
A slusszpoén a végére maradt, a minden
mindegy alapon elöl maradó Bodor egy
felé passzolt labdát állítás nélkül tovább
küldött a kapu felé, a meglepett, amúgy
jól védő Horváth Brúnó pedig csak beljebb tudta azt segíteni a hálójába. Szóval
nyertünk egy góllal, időt nyertünk ezzel
a nagy versenyfutásban, hogy megtaláljuk a fonalat, amihez ideálisabb partnert,
mint a Bük nehéz lenne kiválasztani a
mezőnyből (háromszor hét bekapott gól
a három tavaszi meccsen), a következő
fordulóban ugyanis őket fogadjuk a Kolozsvár utcában március 22-én 15.00-kor.
»DOTTO
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„Új
korszakot
nyitunk”
FEHÉR LÁSZLÓ
képviselőjelölt

Április 6-án szavazzon a kormányváltásra!
A kormányváltó erők országgyűlési képviselőjelöltje vagyok. Celldömölkön születtem, itt éltek és dolgoztak szüleim.
Családommal itt élek és dolgozom, és a jövőben is Celldömölkön fogok élni. Két évtizede veszek részt szülővárosom
önkormányzatának munkájában. 1994 óta Önök ötször szavaztak nekem bizalmat egyéni képviselőként. 2002 óta az
Önök bizalmából polgármesterként dolgozhatok városunkért. Azért vállaltam a képviselőjelöltséget, hogy még többet
tehessek szeretett városunkért, Celldömölkért, szűkebb hazánkért, Kemenesaljáért, Vas megye lakosságáért.
Nyolc éven át tagja voltam a Regionális Fejlesztési Tanácsnak, ahol a kilenc Vas megyei kistérséget képviselve a megye
településeinek beruházásait segíthettem. A Vas Megyei Közgyűlés tagjaként nyolc éve számos fejlesztés kezdeményezője
voltam a térségben. A térség országgyűlési képviselőjeként a jövőben azért kívánok tenni, hogy hazánk, Vas megye,
a térség polgárai létbiztonságban tölthessék mindennapjaikat, hogy szűkebb pátriánk élhető környezetet jelentsen
mindannyiunknak. Sajnos Vas megye, a Fidesz kormány mostoha gyermekeként a kihasználatlan lehetőségek térségévé
vált az elmúlt időszakban. Gyárak, üzemek zártak be, kisvállalkozók mentek tönkre, munkahelyek szűntek meg, egyre
többen kénytelenek külföldön munkát vállalni, s folyamatosan csökken a megye népessége. Akadozik az úthálózat
fejlesztése, a szükségesnél sokkal kevesebb területfejlesztési és gazdaságélénkítő pályázati forrás érkezik Vas megyébe.
Polgármesterként sokat dolgoztam azért, hogy a térség ellátásáért felelős Kemenesaljai Egyesített Kórház folyamatosan
működjön és fejlődjön. Mostanra Vas megyében egy aktív ellátású kórház maradt. Országgyűlési képviselőként mindent
megteszek majd azért, hogy a celldömölki kórház újra aktív ellátású kórházként működhessen.
Itt az idő a változtatásra! Szavazzon a kormányváltásra!
Fehér László

Nagygyűlésre várjuk Önt, Családját és Barátait
március 28-án 18 órakor a Kemenesaljai Művelődési Központban.
Vendégművész: Somló Tamás énekes, zenész, az LGT tagja
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