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Békés húsvétot!
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CELLDÖMÖLK

Cell-tank
Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.
JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL,
TANKOLJON NÁLUNK,
A CELL-TANKKAL!

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
vannak ellátva!
Celldömölkieknek plusz kedvezmény!

Kiváló minőség, olcsó árak,
előzékeny kiszolgálás!

Fa-Gyula

Barkács Faáru Bolt
Celldömölk Sági u. 47. tel. 95 423-177

Bútorlapot,
bútorszerelvényt
Fa-Gyulától!
Lapszabászat, élfóliázás
rövid határidõvel, szuper árakkal!
Laminált bútorlapok, farostlemezek,
konyhai munkalapok,
rétegelt lemezek, OSB-k.

ÚJDONSÁG!

Hatalmas raktárkészlet,
divatos színek, alacsony árak.

Kaparós sorsjegy is kapható!
Legyen szerencséje!

Bútorfogantyúk, bútorpántok,
kivetõpántok, fióksínek, élfóliák,
ágy és ajtó vasalatok, bútorzárak,
lakatok és lakatpántok, bútorgörgõk.

PB-gázpalack, Cornetto Soft fagylalt,
kávé- és forró csoki különlegességek!
Vállalkozóknak, õstermelõknek és mezõgazdászoknak szóló kedvezményeinkért
érdeklõdjön az alábbi elérhetõségeken:

Telefon: +36 70/341-2804
e-mail: celltank@cellkabel.hu

Csavarok, kötõelemek, tiplik, fogasok.
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Átadták a Járási Hivatal új épületét
Március 23-án ünnepélyes keretek között adták át a Celldömölki Járási Hivatal
felújított épületét a Kossuth utcában. Az
eseményen részt vett Harangozó Bertalan kormánymegbízott, Ágh Péter országgyûlési képviselõ, dr. Kovács Zoltán
államtitkár és Gecse József járási hivatalvezetõ, akik szalagátvágással tették
hivatalossá az épület avatását.
2016. április 20-án sajtótájékoztató keretében jelentette be Ágh Péter országgyûlési képviselõ és Harangozó
Bertalan kormánymegbízott, hogy a
március 10-i kormányhatározat értelmében közel félmilliárd forintból fog
megújulni Celldömölkön az egykori
rendelõintézet, mely a felújítást követõen a járási kormányhivatal központjaként ismét közigazgatási feladatokat
lát majd el. Csaknem két év elteltével
az elmúlt hét során valóban sor került
az új külsõt nyert patinás épület ünnepélyes átadására. Az eseményre a megyei, térségi és városi vezetõk közremûködésével, a járási kormányhivatal
munkatársainak jelenlétében került sor
a Kossuth utcában. Az ünnepélyes rendezvényt Harangozó Bertalan köszöntõje nyitotta. A kormánymegbízott
múltidézéssel kezdte beszédét, melyben a 2013-as területi igazgatásban
történt változásokat, a hat történelmi
járás újjá élesztését és újra alakítását
történelmi jelentõségû intézkedéseknek nevezte: „Ez a mai ünnepi esemény itt, Kemenesalja szívében, Celldömölk városában, ha nem is történelmi, de azt gondolom, hogy egy meghatározó jelentõségû esemény. A nemzeti, polgári, kereszténydemokrata elkötelezettségû kormány az egész ország megújítási folyamatában, az
egész közigazgatás megújításának jegyében rendkívül fontos célkitûzésként
határozta meg ezen szervezetrendszer
megújítása mellett a kormányhivatali
és a járási hivatali épületállomány
megújítását, rekonstrukcióját is.”
Ennek a törekvésnek részét képezi a
járási hivatalok központosított elhelyezése is. A kormánymegbízott kiemelte,
a Kossuth utcai épület korábban is mindig közösségi érdekeket szolgált, egykoron mint a járásbíróság épülete,
majd mint járóbetegeket ellátó rendelõintézet, így értelemszerû, hogy
most, múltjához méltón ismét közigazgatási funkciót kapjon. Harangozó Bertalan után Ágh Péter országgyûlési
képviselõ tartotta meg avatóbeszédét.
„Sok év telt el a Celldömölki Járás lét-

rejötte óta, ma már tudjuk, kemény
utat kezdtek el járni azok, akik egy új
hivatal építésébe fogtak” – kezdte
szónoklatát a képviselõ. „Minden erõfeszítés megérte a befektetett energiát azonban, hiszen a járás ma az emberek szolgálatát az állampolgárok
megelégedésével végezheti. A mai átadással a járás igazán testet ölt, és egy
új közigazgatási centrumot ad a városnak. Úgy is mondhatnánk, hogy a járás
mától valódi központtal bír. Egy olyan
helyen lelt otthonra, ahol mindig az
ember volt a középpontban, mostantól
azonban nem az egészség ügyei, hanem más, a mindennapi élethez tarto-

zó ügyek lesznek a fókuszban. Gratulálok ezért a mai naphoz a kormányhivatalnak, és azt kívánom, hogy alázattal, tisztességgel, szorgalommal végezzék itt a munkájukat mindazok,
akik itt dolgoznak.”
Ágh Péter hangsúlyozta, az épületátadás egy újabb bizonyítéka annak, hogy
a kormány, az önkormányzat és a celldömölki emberek között sikeres az
együttmûködés, amelynek révén a hazai és közösségi források Celldömölk
érdekeit szolgálják. Ezt támasztja alá az
izsákfai szennyvízberuházás, a Népjóléti Szolgálat, a Berzsenyi Dániel Gimnázium, a bencés kolostor, a vasútállomás fejlesztése valamint az új rendelõintézet átadása és a turizmus látványos
fejlõdése is. Az országgyûlési képviselõ
után dr. Kovács Zoltán, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelõs
államtitkára hivatalosan is átadta az

épületet a kormányhivatal munkatársai
és a lakosság számára:
„A kormányhivatali rendszerben 1280
ingatlan van, amelybõl 500 épületet újítottunk meg 2014 óta. Ezek közül 70-80
épület még átadás elõtt áll. Ebben a felújítási folyamatban nem csak magukat
az épületeket állítjuk helyre a történelmi mivoltukban, hanem igyekszünk a
21. század követelményeinek megfelelõ
módon megújuló energiát bevinni az
energiaszükséglet ellátására. Emellett
az épületek hõtechnikai adottságait kívánjuk növelni, hogy takarékoskodni
tudjunk az energiával és az energiára
fordítandó költségekkel.”
Dr. Kovács Zoltán megjegyezte, irányítási szempontból is fontos, hogy egységes, központosított koordináció legyen,
az államigazgatási szervrendszerben ez
többek között az ügyfelek érdekeit is
szolgálja, akik így egy helyen intézhetik
ügyeiket.
Kovács Zoltán az elõtte szólókhoz hasonlóan végül megköszönte mindenki
közbenjárását és együttmûködését, aki
hozzájárult ahhoz, hogy az épület felújítása megvalósulhasson.
Az ünnepi szónoklatokat követõen Celldömölk városának képviseletében Fehér László polgármester és Söptei Józsefné alpolgármester-asszony köszöntötték a Celldömölki Járási Hivatalt,
ajándékkal üdvözölték a hivatalvezetõt
az új épületben. Majd a történelmi
egyházak képviselõi közösen áldották
meg az épületet, és mindazokat, akiknek az itt folyó munka valamilyen módon befolyással lesz az életükre. Végül
épületbejárás következett, az esemény
résztvevõi elsõként járhatták körbe a
480 millió forintból felújított, immár a
Celldömölki Járási Hivatal központjaként
funkcionáló épületet.
»NÉMETH NÓRA
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Az 1848–49-es eseményekre emlékeztek
Városunkban 2018. március 14-én tartották az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc 170 éves évfordulójára
rendezett megemlékezést. Az ünnepségen jelen volt Celldömölk egyik
testvérvárosa, Erdõszentgyörgy delegációja is.
A Himnusz elhangzása után a Soltis
Lajos Színház tagja, Pesti Arnold elõadásában hallgathatta meg a közönség a
Nemzeti dalt. Ezután Fehér László,
Celldömölk város polgármestere ünnepi
beszéde következett:
– Ne civakodjunk afölött, hogy mik voltunk: egyesüljünk arra, aminek lennünk
kell – idézte Kossuth Lajost a városvezetõ. Ezután a szabadság, egyenlõség,
testvériség újszerû eszméinek jelentõségére mutatott rá: – Szabadnak lenni
azt is jelenti, hogy szabadon dönthetünk
sorsunk alakulása felõl. Az egyenlõségnek a jogban és a törvény elõtt kellene maradéktalanul érvényesülnie.
Egyenlõ esélyeket kell kapni valamenynyiünknek, akik itt élünk, ebben a hazában. A testvériségnek pedig abban,
hogy az emberi és a szociális létben
szolidárisak tudjunk lenni a másikkal.
Felelõsek vagyunk egymásért, egyé-

nenként és közösségben, nemzetben
egyaránt.
Ezután felidézte a március idusán történt eseményeket: a márciusi ifjak elfoglalták a Landerer nyomdát, kinyomtatták kiáltványukat, a 12 pontot és a
Nemzeti dalt. A Múzeumkertben több
mint tízezren hallgatták Petõfit, eltörölték a cenzúrát, és kiszabadult Táncsics Mihály a börtönbõl. Ezután megalakulhatott az elsõ felelõs magyar
kormány, a független országgyûlés.
– Mindannyiunk kötelessége, hogy ismerjük hazánk történelmét, ismerjük a
múltat, ápoljuk a hagyományokat,
büszkén vállaljuk a hovatartozást, és
õrizzük azokat az értékeket, amelyeket
elõdeink megalkottak – hangsúlyozta a
polgármester. – Kötelességünk, mert
ez ad öntudatot ahhoz, hogy biztosítsuk az utánunk következõ nemzedékek
jövõjét, helyét az európai közösségben, melyben függetlenként létezik országunk. Ugyanakkor összefogásra,
együttmûködésre van szükségünk
mind országosan, mind itt helyben,
Celldömölkön. Ehhez adhat erõt nekünk az 1848–49-es szabadságharc
hõseinek elszántsága és akarata. Azon
hõsöké, akik között celldömölki, keme-

Megyei ünnepség és díjátadó
Március 13-án Szombathelyen a Megyeházán tartotta Vas megye hagyományos március 15-i ünnepségét és díjátadóját.
Az eseményt a Nagy Lajos Gimnázium
diákjainak mûsora nyitotta, majd köszöntõt mondott Majthényi László, a
megyei közgyûlés elnöke. A megyei elnök az 1848–1849-es forradalom és
szabadságharc emlékeit fennmaradt
elbeszélésekbõl, versekbõl, novellákból
idézte fel, Barcza Boldizsár Vas vármegyébõl származó egykori katonatiszt
életpályáján keresztül pedig arra is felhívta a figyelmet, hogyan vált névtelen
hõssé annyi magyar fiatal, akik a 19.
századi forradalmak alatt életüket is
feláldozták volna hazájukért. Az ünnepélyes szónoklat után díjátadás következett, melynek természetesen az idei
évben is voltak kemenesaljai kitüntetettjei. Gayer Gyula Emlékplakett kitüntetésben részesült a Celldömölk Városi
Általános Iskola, mint ökoiskola. Az
iskola egyik jogelõd intézményének,
szellemiségének megfelelõen végzi te-
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vékenységét a környezet- és természetvédelem területén. 2017-ben Ökoiskola címet nyert el. Az intézményben
mûködik a Zöldõrség, a szelektív hulladékgyûjtés pedig bevált gyakorlat. Az
iskola célja az örökös ökoiskola cím elnyerése. Vas Megye Önkormányzata
Szolgálatáért Oktatási Tagozata elismerésben részesült Danka Adél, a Celldömölki Városi Általános Iskola igazgatója. Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Gyermek- és Ifjúságvédelmi Tagozata elismerésben részesült Rosta Zsolt,
az Alsósági Tagiskola pedagógusa. Vas
Megye Önkormányzata Szolgálatáért
Sport Tagozata elismerésben részesült
Klampár Tibor, világ- és Európa bajnok
asztaliteniszezõ, a CVSE asztalitenisz
csapatának vezetõedzõje. Vas Megye
Önkormányzata Szolgálatáért Közbiztonsági Tagozata kitüntetést vehetett át
Döme László, a celldömölki Önkéntes
Tûzoltó Egyesület elnöke.
A megyei közgyûlés elnöke egyedi
döntése alapján Vas Megye Közgyûlése
Elnökének Emlékérme elismerésben részesült Karádi Mihály nyugalmazott

nesaljai kötõdésû honvédtisztek is harcoltak a magyar szabadságért – osztotta meg gondolatait az ünneplõ
közönséggel a városvezetõ. Ezután a
Celldömölki Városi Általános Iskola tanulóinak ünnepi összeállítása következett, majd az erdõszentgyörgyi vendégek egy rövid mûsorral hajtottak fejet a
márciusi hõsök emlékeelõtt. Ezt követõen a politikai és társadalmi szervezetek képviselõi koszorúzták meg a 48as hõsök emléktábláját, majd a temetõben Széll József és Virághalmi Ferenc
sírját.
»LOSONCZ ANDREA
mentõállomásvezetõ a mentõszolgálatnál végzett több évtizedes kiemelkedõ
vezetõi és szakmai munkájáért, kimagasló képviselõi és közösségi tevékenységéért. A kitüntetéseket a megyei önkormányzat részérõl Majthényi László
megyei elnök, Marton Ferenc megyei
alelnök, valamint dr. Balázsy Péter megyei fõjegyzõ adták át. A kemenesaljai
kitüntetetteket Celldömölk Város Önkormányzatának részérõl Fehér László
polgármester, Söptei Józsefné alpolgármester és Farkas Gábor jegyzõ külön is
köszöntötte.
»NÉMETH N.

Tájékoztatás
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2018.
április 18-án (szerdán) 16 órai
kezdettel közmeghallgatást tart.
Az ülés helye: Városháza nagyterme, 9500 Celldömölk, Városháza
tér 1.
A közmeghallgatáson a várost
érintõ témákban várják a véleményeket.
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Fórumot tartott Celldömölkön az MSZP-Párbeszéd
Március 24-én a Vas megyei választókerületeket végigjárva Celldömölkön is
fórumot tartott az MSZP-Párbeszéd. A
rendezvényen részt vett Karácsony
Gergely, a szövetség miniszterelnök-jelöltje, aki beszédében saját programjuk
ismertetése mellett a változás szükségességét, a kormányváltás jelentõségét
hangsúlyozta a résztvevõk számára.
„A magyar kormánynak az lenne a dolga, hogy a magyar egészségügy rossz
színvonalával hadakozzon, hogy a magyar oktatás problémáival hadakozzon,
azzal, hogy a magyar bérek még mindig nevetségesek az európai bérekhez
képest. Azzal, hogy egy téli idõszakban
emberek fagynak meg a saját lakásaikban, hogy vannak gyerekek, akiknek
nincs esélyük a felemelkedésre, mert
rossz az iskola, mert penészes lakásban
laknak. Hogy Magyarországon több a
szegény gyerek, mint Bulgáriában
vagy Romániában. Azzal, hogy az ápolók elhagyják az országot, mert Szlovákiában kétszer annyit lehet keresni,
mint Magyarországon. Ezekkel kéne
háborúznia a kormánynak.”
Karácsony Gergely miniszterelnöki vál-

lalásai között kiemelte az uniós támogatások közérdekeket szolgáló, tisztességes felhasználását, az egészségügy
színvonalának javítását, az oktatás modernizálását és a munkabérek emelését. A miniszterelnök-jelölt véleményt
nyilvánított Magyarország és az Unió
migrációs politikájával kapcsolatban is,
hangsúlyozva azt, hogy az országot
védõ kerítésnek maradnia kell, és nem
támogatja a kvótarendszert. Az Európai
Uniónak azonban ki kell találnia egy
egységes politikát a migrációs nyomás
megoldására, amelyben Magyarországnak is részt kell vennie.
Bemutatkozott dr. Horváth Attila, az
MSZP-Párbeszéd képviselõjelöltje, aki
Fehér László polgármester ajánlásával

lett a térség országgyûlési képviselõjelöltje. „Alapvetõen két dolgot határoztunk meg, mikor összeállítottuk a
választókerületi programot. Az elsõ,
hogy minden létezõ szabad forrást,
akár európai uniós, akár országos, akár
helyi forrás, az utak, hidak, járdák felújítására, építésére, illetve kerékpárutak fejlesztésére fogjuk fordítani. A második vállalásunk, mely még az elsõnél
is fontosabb, az, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy Celldömölkön, és amennyiben erõnk engedi,
Sárváron is visszaállítsuk a régi kórházi
mûködést.”
A fórum a résztvevõk kérdéseivel zárult, akik többek között arra voltak kíváncsiak, mennyire nyitott a szövetség
az ellenzéki pártokkal való együttmûködésre. Karácsony Gergely elmondta, a közös cél érdekében szükség van a szövetségesekre és az
együttmûködésre. A fórum keretében
Karácsony Gergely és dr. Horváth Attila
egyaránt arra buzdította a résztvevõket, hogy éljenek demokratikus jogukkal, április 8-án nyilvánítsanak véleményt és menjenek el szavazni.
»NN
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Sportpark a Kodályon
2016 nyarán nyújtott be az önkormányzat pályázatot a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium által közzétett Nemzeti
Szabadidõs – Egészség Sportpark
Programhoz sportpark és futópálya kialakítására Celldömölkön, a Kodálylakótelepi játszótér körüli területre.
A sportpark megépítését támogató döntésrõl Ágh Péter országgyûlési képviselõ
tájékoztatta a városvezetést, kifejezve
örömét, hogy a beruházással segítik az

Évet értékeltek a horgászok
Március 1-jén állami horgászvizsga zajlott a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtárban a Celldömölki Lokomotív Horgász Egyesület szervezésében.
A 16 jelentkezõ közül mindenki sikeresen
vette az akadályt, a horgászvizsga bizonyítvány megszerzéséhez a vizsgabizottság
tagjai minden résztvevõnek külön gratuláltak. Másnap, március 2-án, szintén a mûvelõdési központban került sor az egyesület
hagyományos éves közgyûlésére. A gyûlés
menetrend szerint az elmúlt év szakmai

beszámolójával vette kezdetét, Karácsonyi
Tamás, az egyesület elnöke röviden beszámolt az elmúlt év fontosabb eseményeirõl,
így például az egyesület tulajdonában álló
horgásztanya felújítási munkálatairól, valamint a 2017-es év haltelepítéséreirõl. A tájékoztatóból kiderült, a szövetségi telepítéseken túl az egyesület a gondozása alatt
lévõ vizekbe összesen 8 mázsa halat telepített az elmúlt évben. A horgászegyesület
egyik kiemelt feladata az ifjúságnevelés,
épp ezért az elõzõ évben is megtartották
hagyományos horgászversenyüket gyerme-

itt élõk hasznos idõtöltését. Fehér László
polgármester elmondta, hogy a 150 m2
alapterületû sportparkban 15 kültéri –
egyebek között has- és hátizom erõsítésére, lépcsõzésre, függeszkedésre stb.
alkalmas – sporteszközt telepítenek a
pályázat szerint. Körülötte megépül egy
400 méteres, rekortán borítású futókör
(szabálytalan alakú futópálya), ami a
meglévõ növényzetet és játszóteret figyelembevéve lesz kialakítva. A sportpark nem csak az egészséges életmódra ösztönöz, de több generáció is használni tudja majd.
»UK
kek számára, amely az elõzõ évekhez hasonlóan 2017-ben is rendkívül nagy érdeklõdés mellett zajlott. Ezen felül természetesen sor került további versenyek szervezésére, továbbá az egyesület részt vett
számos ifjúsági vetélkedõn és a hagyományos szövetségi rendezvényeken is. A
közgyûlés meghívott vendége volt Puskás
Norbert, a Sporthorgász Egyesületek Vas
Megyei Szövetségének ügyvezetõ elnöke,
aki a merseváti tó pályázatból történõ partrendezésrõl tartott elõadást. A napirendi
pontok között szerepelt még a 2017. évi
zárszámadás, valamint a 2018. évi költségvetés és munkaterv, melyeket a fórum
résztvevõi egyhangúlag elfogadtak. »NN

Anyakönyvi hírek

Statisztikai adatgyûjtés

Celldömölk Születés: Nemes
Tamás és Buthi Tamara leánya:
Hannadóra Emese, Szente László
István és Dénes Erika fia: Bence,
Rákóczi Róbert és Takács Melinda
fia: Bence. Halálozás: Marton Pál,
Hajdu Lajos, Kovács Jenõné sz.
Koloványi Rozália, Németh Imréné sz. Treiber Rozália, Varga János Géza, Ábrahám József István,
Bakonyi Imréné sz. Smidéliusz
Mária, Kis Lajos Csaba, Szörényi
Tamás.
Boba Halálozás: Csuka Istvánné
sz. Burján Julianna.
Jánosháza Születés: Léner István
és Szabó Éva Gizella leánya: Enikõ Eszter, dr. Balás Endre Béla és
Rozs Etelka fia: Bálint. Halálozás:
Pulay Józsefné sz. Mészáros Margit.
Kemenessömjén Születés: Seregély Zoltán és Borhy Eszter leánya: Sára. Mersevát Halálozás:
Erõs Sándor.
Vönöck Halálozás: Nagy Jenõné
sz. Nagy Mária.

A Központi Statisztikai Hivatal Celldömölk
településen a KSH elnöke által 2018-ra
engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket
hajt végre, a korábbi évek gyakorlata
szerint.
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A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései:
1539 Munkaerõ-felmérés és kiegészítõ
felvételei, 1942 A lakosság utazási szokásai, 2003 Háztartások információs és
kommunikációs technológiai eszközhasználata. Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a
Statek Kft. fényképes igazolvánnyal
ellátott kérdezõi végzik. A válaszadásra
kijelölt háztartások címét matematikaistatisztikai módszertani alapokon véletlenszerûen választották ki, a válaszadás
önkéntes. Az adatfelvételekbõl származó
eredmények nélkülözhetetlenek a társadalmi jellemzõk feltérképezésében, például a munkaerõ-felmérés információin
alapuló foglalkoztatottság és munkanélküliség nemzetközi standardoknak megfelelõ mérésében. Az adatfelvételek statisztikai célból történnek, az adatok kizárólag összesített formában kerülnek nyilvánosságra. Az egyedi adatokat bizalma-

san kezelik, azok mások számára nem
hozzáférhetõek. Az adatgyûjtés során a
statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvénynek, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek
megfelelõen járnak el. A lakosság részére munkanapokon hétfõtõl csütörtökig 8:00 és 16:00 óra között, pénteken
8:00 és 14:00 óra között a +36 80 200766 telefonszámon, illetve a lakinfo@
ksh.hu email címen adnak további
felvilágosítást. Az adatgyûjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel
kapcsolatosan a www. ksh.hu internetes
oldal nyújt tájékoztatást.

» APRÓHIRDETÉS
Celldömölkön a Kossuth u. 16. sz.
alatt 2. emeleti 35 m2-es lakás minimum egy évre kiadó.
Telefon: +36 70 9412077.
Celldömölkön 42 m2-es albérlet kiadó a városközpontban.
Telefon: +36 20 9624202.

Új Kemenesalja » 2018. 03. 29.
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Bemutatkozott Rába Kálmán, a Jobbik képviselõjelöltje
Március 25-én, a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár galériáján tartott lakossági fórumot a Jobbik országgyûlési képviselõjelöltje, Rába Kálmán.
Vendége volt Bana Tibor országgyûlési
képviselõ is, aki ismertette a párt választási programját és válaszolt a lakosságot érintõ, érdeklõ kérdésekre is.
– A Jobbik már 2010-ben javasolta az
önálló határõrség felállítását, mert már
akkor úgy látták, hogy Magyarország
csak így tudja megvédeni határait. Ezt
követõen, 2015-ben Toroczkai László
javasolta elõször, hogy az illegális bevándorlás megfékezésére a déli határszakaszon kerítést kell építeni – kezdte
kampánybeszédét Rába Kálmán. Arra a
politikai támadásra, hogy „a Jobbikosok
eladták a lelküket”, a Jobbik válasza az,
hogy õk nem különböztetik meg párt-

szimpátia alapján a lakosságot, magyar
emberekben gondolkodnak. A magyar
embereknek pedig össze kell fogniuk,
hiszen az országot csak összefogással
lehet kihozni a gödörbõl, úgy, ha hidakat építenek a különbözõ társadalmi
rétegek között. A megosztottság ugyanis nyomorba taszítja az országot. Ezután
a 2-es számú választókerület Jobbikos
jelöltje a párt programjáról, ennek fontosságáról beszélt: – E nélkül a program
nélkül nincsenek célok, célok nélkül pe-

dig nincsenek eredmények. A leírt program megvalósítását mi vállaljuk, megválasztásunk esetén számon lehet kérni
rajtunk. Másrészt mi nem elefántcsonttoronyból szeretnénk irányítani, hiszen
fontosnak tartjuk a párbeszédet választókkal, a folyamatos személyes egyeztetéseket. Ezután Bana Tibor országgyûlési képviselõ ismertette a Jobbik választási programjának fontosabb elemeit, melyek közül legfontosabbnak tartják
az elszámoltatást, valamint azt, hogy
minden közösség megõrizhesse autonómiáját. Megválasztásuk esetén mindent
megtesznek annak érdekében, hogy
érdemben nõjenek a dolgozók bérei és
a nyugdíjak egyaránt, hogy több pénz
jusson az egészségügyre és az oktatásra. A fórum végén lakossági kérdésekre
válaszoltak a képviselõjelöltek.
»LA

Rába Kálmán
1974-ben születtem Körmenden, jelenleg Kõszegen élek feleségemmel és két gyermekemmel. Szombathelyen érettségiztem,
felsõfokú tanulmányaimat a Nyugat-Magyarországi Egyetem gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki szakán folytattam. Jól ismerem a sárvári választókerületet és az itt élõk problémáit.
Szeretném a választókerület minden egyes települését a gyõztesek
között látni, ezért célom, hogy a jövõbeni fejlesztéseket ne a pártérdekek, hanem a rendszeres fogadóórák során szerzett tapasztalatok határozzák meg. Nem démonok elleni harcra, hanem folyamatos párbeszédre és egyeztetésre van szükség. Kiemelten fontosnak tartom a Jobbik által javasolt és a déli határrészen megépített kerítés megtartását, melynek hatékonyságát a határõrség felállításával kívánjuk szavatolni. Sem szegény, sem gazdag, sem titkos migráns nem telepedhet le Magyarországon! Minõségi, európai
szintû egészségügyi ellátórendszert vezetünk be Vas megyében is.
Határozott célom, hogy 40 év munkaviszony után a férfiak is nyugdíjba vonulhassanak. Fel fogjuk számolni a korrupciót, a felelõsöket
elszámoltatjuk, a lopott pénzt vagyonelkobzással és különadóval
visszaszerezzük. A visszavett pénzt bérekre, nyugdíjakra, az egészségügyre és az oktatásra fordítjuk!
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AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok
95-ös benzin
Gázolaj

Tankoljon jó minõséget jó áron!

A ma már világszerte ismert családi vállalkozás, a Wewalka frisstészta gyártó 1987‐ben mestercukrászatként alakult.
Celldömölki telephelyünk további terjeszkedésünk szempontjából központi jelentőséggel bír, és tovább erősödik.
Székhelyünk Ausztriában, Bécstől délre található. Nemzetközi márkák és kereskedők partnerei vagyunk, termékeinket közel
30 országban értékesítjük, valamint az USA‐ban értékesítési központokat működtetünk. Több, mint 500 munkatársunk szakmai tudásával,
szociális kompetenciáival és továbbképzésre való motivációjával tűnik ki.
A Wewalka Akadémián magasan képzett trénereink gondoskodnak csapatunk folyamatos oktatásáról és továbbképzéséről.
Friss tészta gyártósorunk bővítéséhez azonnali kezdéssel keresünk munkatársakat a következő pozícióba:
TÉSZTAKEVERŐ
RAKTÁROS
Ideális élelmiszeripari végzettségű jelentkezők számára,
akár pályakezdőknek is.
Feladatok
– az előírt munkautasítások, higiéniai, biztonsági előírások betartása
– a visszamaradó tészta és a nyersanyagok helyes tárolása
– mérési munkák megfelelő elvégzése
– az előírt dokumentumok pontos kitöltése

Új típusú targoncás jogosítvánnyal rendelkezők számára.
Szakmai kompetenciák:
– élelmiszeriparban szerzett tapasztalat
– raktározási munkafolyamatokban szerzett tapasztalat
– számítógépes ismeret
Személyes kompetenciák:
– önálló munkavégzés, – szorgalom, nyitottság új feladatok elsajátítására,
– csapatorientált, terhelhetőség

A régió hosszú távú munkaadójaként számos előnyt tudunk Önnek nyújtani:
– Biztos munkahely egy folyamatosan növekvő vállalkozásban. – Prémiumrendszer, Egészségpénztári kártya jogosultság, Erzsébet kártya feltöltés,
ingyenes gyümölcs minden dolgozó számára. –Tervezhető 3 műszakos műszakrend. Túlóra vállalása. – Saját dolgozói buszjárat. Tömegközlekedéssel
való bejárás esetén 100%‐os támogatás. – Rendszeres infónapok és céges rendezvények. – Karrierlehetőség; szakmai és személyes fejlődési lehetőség a
saját Wewalka Akadémiánknak köszönhetően.
Ha szívesen végzi munkáját csapatban, megbízható személyiségnek tartja magát, csatlakozzon
egy tradicionális családi vállalkozáshoz ahol fő érték a Bizalom és Egymásra figyelés.
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