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EMEHESALJA 
Megváltozott ügyfélfogadás 

A celldömölki polgármesteri hivatal 2000. ok
tóber l-jétől új ügyfélfogadási rend szerint vár
ja az ügyfeleket: Hétfőn 8-12 és 13-16 óra kö
zött, kedden szünnap, szerdán 13-16 óra között, 
csütörtökön 8-12 és 13-16 óra között, pénteken 
pedig 8-11 óra között - tájékoztatta lapunkat 
Horváthné Varga Margit osztályvezető'. 

Szeptember 23-a: millenniumi emléknay 

Ünnepelt a város 

Jubileumi 
emlék

szám 

Ezeréves államiságunkra emlékezve szeptember 23-án rendezték 
Celldömölk millenniumi emléknapját. A Ság hegyi Trianoni kereszt 
felavatásának 66. évfordulóján ünnepélyes keretek között kapta meg 
a város a kormány által ajándékozott millenniumi emlékzászlót. 

A római katolikus templom 
előtti téren felállított szabadtéri 
színpadon zajló ünnepi műsor
ban helyi és Celldömölkről el
származott előadók köszöntötték 
az ünneplő' közönséget. Először 
Kovács Ágnes gimnáziumi tanu
ló szavalta el Arany János Rege 
a csodaszarvasról című versét, 
majd Kardos Sarolta zeneiskolai 
növendék énekelt népdalt, illet
ve Jankó Péter és Vass Gábor, a 
Kemenesalja Néptánccsoport 
tagjai mutattak be szólótáncot. 

Aváros millenniumi napját Kovács 
Ferenc országgyűlési képviselő 
köszöntötte. Örömét fejezte ki 

amiatt, hogy 
azon generáci
ók közé tarto
zunk, amelyek 
századfordu
lót, ezredfor
dulót élhetnek 
meg, a magyar 
államiság 1000. 
évfordu ló já t 

ünnepelhetik. A méltóságteljes 

Kovács Ferenc 

Emlék- és Játszópark 
avatása a Mikesen 

Millenniumi emlékparkot és 
játszóteret avattak a város jeles 
napján a Mikes úti lakótelepen. 
Az eseményen ott volt dr. Györ
kös Péter országgyűlési képvise
lő, Makkos István, aváros polgár

mestere, valamint a testvérváro
sok - az osztrák Neudau, az olasz 
Serramazzoni és Pagnacco, vala
mint az erdélyi Erdőszentgyörgy 
- polgármestere. 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Ingyenes beiratkozás 
A városi könyvtár vezetői tájékoztatják a 
közvéleményt, hogy az Összefogás a könyv
tárakért elnevezésű országos rendezvény
sorozat keretében október 1-jétól október 
14-ig ingyenes a beiratkozás a Kresznerics 
Ferenc Könyvtárba. Szeretettel várják az 
új olvasókat. 

Hetényi Endre képviselő'köszöntötte a közönséget 

Makkos István lengette meg az emlékzászlót 

ünnep méltó keretének tartotta 
a kormány döntését, hogy min
den településnek zászlót adomá
nyozott. Mint mondta, nagy meg
tiszteltetés és felelősség, hogy a 
zászlót megőrizhetjük és átad

hatjuk az utódoknak. A jelenle
vőknek azt kívánta, hogy büszkén 
meséljenek majd a jövendő gene
rációknak ezekről az ünnepi pil
lanatokról. 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Díszteremben a zászló 
A millenniumi zászló egyla

pos, egyik oldalán díszített, 
nyers fehér színű fényes szatén 
anyagból készült. Államisá
gunk fennállásának 1000 éves 
jubileumát a címer köré rajzolt 
„Magyar millennium" körfel
irat jelzi. A zászló két vízszin
tes oldalán hímzett nemzetiszí
nű szegély van. Az alsó szélét 
aranyszínű rojtpaszomány zár

ja le. A zászlóra a zászlóanya 
köti fel a szalagot. A zászló
anya feladata a továbbiakban 
a zászló megóvása, védelme, 
esetleges javítása, foltozása, 
nehéz időben annak mentése. 
A zászlóanya fogalmában két 
szimbólum találkozik: a zász
lóé és az anyáé. A millenniu
mi zászlót a polgármesteri hi
vatal dísztermében őrzik. 

Fényárban a kereszt 
Kemenesalja legmagasabb pontján, a Ság hegyi Trianoni kereszten 

szombaton este kigyulladtak a fények. Hatvanhat éve, 1934. szeptem
ber 23-án avatták fel az emlékművet, amely most több száz ünneplő' 
jelenlétében díszvilágítást kapott. 

A kereszt tövében a Turul 
együttes muzsikája fogadta az 
odaérkezőket. Celldömölk iskolá
inak egyesített gyermekkórusával 

együtt a jelenlévők elénekelték a 
magyar és az erdélyi himnuszt. 
Ezután Kövy Zsolt, a Magyarok 

(Folytatás a 2. oldalon) 
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Ünnepelt a T á r o s 
(Folytatás az 1. oldalról) 

Akormány zászlaját dr. Matolcsy 
György gazdasági miniszter hozta 
el városunkba. Avatóbeszédében 
Celldömölk múltjáról és lehetséges 
jövőjéről szólt, felajánlva a kormány 
segítségét az elképzelt jövendő 
megvalósításához. Az ünnepi sza
vak kíséretében átadta az emlék
zászlót Makkos Istvánnak, Celldö
mölk polgármesterének. Makkos 
István szerint a zászló jelkép lehet, 
ilyen zászló alá kell csoportosulni 
mindannyiunknak, a magyar nem
zetnek, a megyének, a kistérségnek, 
Celldömölk lakosságának, hogy a 
város felemelkedhessen, a térség, 
a megye fejlődhessen, a magyar 
nemzet előre léphessen. A kormány 
ajándékát megköszönve kívánta, 

hogy a zászló szerencsét hozzon a 
városnak. 

A millenniumi zászlóra Horváth 
Lajosné, városunk díszpolgárának 
özvegye kötötte fel az emlékszala
got. A történelmi egyházak részé
ről Nagy Péter római katolikus plé
bános, Szakos Csaba evangélikus 
és Szentgyörgyi László református 
lelkész áldotta és szentelte meg az 
emlékzászlót. 

Az ünnepség következő részé
ben Makkos István millenniumi 
emlékérmeket, emléklapokat és 
kitüntetéseket adott át magánsze
mélyek és gazdasági egységek ve
zetőinek. Az ünnepség résztvevői 
Heim Mercedes magánénekes, 
Celldömölkről elszármazott mű
vész előadását hallhatták Bejcziné 

Horváth Lajosné zászlóanya kötötte fel a szalagot 

Németh Tünde kíséretével, majd 
Benkó' Péter gimnáziumi tanuló 
szavalta el Radnóti Miklós Nem 
tudhatom című versét. Végezetül 

a szintén Celldömölkről elszárma
zott Baráth Béla művész kuruc 
dalokat adott elő tárogatón. 

Tulok Gabriella 

Emlék- és játszópark avatása a Mikesen 
(Folytatás az 1. oldalról) 

A közönséget Hetényi Endre, a 
körzet választókerületi képviselője, 
a kulturális bizottság elnöke kö
szöntötte. Beszédében elmondta, 
hogy a létesítményt a lakótelep el
hanyagolt területén mintegy 5 mil
lió forint értékben hozták létre, 
melyhez a városi önkormányzat 1 

millió, az Ifjúsági és Sport Minisz
térium 250 ezer forinttal járult hoz
zá. A fő támogató a MÁVÉPCELL 
Kft., illetve a Celldömölki Gyerme
kekért és Ifjúságért Alapítvány volt. 

- A jövő nemzedék számára biz
tosítunk egy olyan szabadidőparkot, 
ahol értékesen és élvezetesen tölt
hetik szabadidejüket szülők és gyer-

A park egyik legnépszerűbb játéka 

mekek. Amíg a gyermekek játsza
nak, a felnőtteknek lehetőségük 
nyílik egymás megismerésére, ba
rátságok, kapcsolatok teremtésére 
- mondta egyebek közt beszédében 
Hetényi Endre, majd abban a re
ményben fejezte be köszöntőjét, 
hogy ez a kis hely valóban a pihe
nés és az öröm szigete lesz. 

Söptei Józsefné a Celldömölki 
Gyermekekért és Ifjúságért Alapít
vány elnökeként avatóbeszédében 
méltatta az államalapítás és a Szent 
István-i tanok jelentőségét, majd 
arról szólt, hogy ma már nehéz 
olyan jelentőségű tetteket végrehaj
tani, mint István király korában. 
Most olyan közösségi érzelmű em
berek kellenek, akik tettekre is ké
pesek. Mint mondta, ez a kis város 
a millennium évében nemcsak ezt 
az emlékparkot és játszóteret érde
melte volna meg, ezért döntöttek 
az alapítvány létrehozásáról, amely

nek csak első „műve" ez a játszó
park. A további tervek között sze
repel Celldömölk szabad területei
nek játszótérré alakítása; jelesül a 
jövő évben a Kodály-lakótelepen 
lévő lényegesen nagyobb zöldterü
leten szeretnének kicsiknek, na
gyobbaknak és a középiskolás ko
máknak játékra, sportolásra is al
kalmas parkot kialakítani. Ehhez 
azonban szükség van mindazok 
tettrekészségére és közreműködé
sére, akik a cél érdekében tudnak 
és akarnak tenni... 

Az avatóbeszéd után a Szalóky 
úti óvodások dalos-táncos játékok
kal kedveskedtek, majd az egyhá
zak részéről Nagy Péter római ka
tolikus plébános és Szakos Csaba 
evangélikus lelkész megáldotta az 
emlékművet, mely az Izsákfán élő 
Dénes Tibor népi fafaragó művész 
alkotása. 

Ezután a testvérvárosok polgár
mesterei emlékfákat ültettek az em
lékmű köré, a gyermekek pedig bir
tokba vették a játszóparkot. V. L. 

Fényárban a kereszt 
(Folytatás az 1. oldalról). 
Világszövetsége Veszprém me
gyei szervezetének elnöke mon
dott beszédet. 

„A történelem során sok csa
pás érte a magyar nemzetet, de 
mindig kilábalt ezekből" - mond
ta a szónok. „Ez a kis nemzet itt, 
a Kárpát-medencében előrené
zett, mindig újjászervezte önma
gát, így válhatott az európai sza
badság ledönthetetlen bástyájá
vá. Trianon után joggal gondol
hatták volna, hogy minden össze
omlott, de a nemzet akkor sem 

volt kishitű, azután is bízott, hogy 
lesz magyar jövendő." Kemenes
alja népe, Celldömölk lakói élen
jártak a példaadásban - állapítot
ta meg Kövy Zsolt. Erősítették a 
bizodalmat azzal, hogy összefog
tak, gyűjtést szerveztek, megal
kották a keresztet, amely hirde
ti, hogy a magyarságot nem pusz
títhatják el, van remény, van jö
vendő. Hatvanhat éve tízezer 
ember üzente meg a világnak, 
hogy a nemzet élni akar. A szó
nok arra is visszaemlékezett, 
hogy volt idő, amikor a hatalom 

le akarta rom
bolni a keresz
tet, de Keme
nesalja népe 
megmentette 
azt. „Szinte 
mennyei fények 
veszik körül a 
k e r e s z t e t , Kövy Zsolt 
amelyre felnéz
ve reményt és vigasztalást talál
hatunk" - fejezte be Kövy Zsolt. 

Makkos István polgármester 
megköszönte mindazoknak a se
gítségét, akik részt vettek a ke
reszt megvilágításában, majd fel
gyulladtak az emlékmű és az oda 
vezető út fényei. 

E l s z á r m a z o t t a k 

t a l á l k o z ó j a 

A millenniumi emléknap al
kalmából szervezte meg a Cell
dömölkről elszármazottak ta
lálkozóját a város önkormány
zata, a Kemenesaljái Művelő
dési Központ és a Berzsenyi 
Lénárd ÁMK. Munkatársunk 
az egész napot együtt töltötte 
az otthontól rövidebb-hosszabb 
ideje távol élő, ám most haza
látogató vendégekkel, képes 
beszámolóját a következő lap
számunkban közöljük. 
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„ Önök egy gyönyörű tájék közevén élnek" 

Támogatást ígért a miniszter 
A kormány által adományozott zászló át

adásakor dr. Matolcsy György gazdasági 
miniszter mondott ünnepi beszédet. A szó
nok először a város múltját idézte fel, em
lítve az ötmillió éves Ság hegyet, az ötezer 
éves Ősembert, az államiság kialakulása 
utáni századok pezsgő gazdaságát, virágzó 
kereskedelmét és kultúráját. 

A múlt után a lehetséges jövőről szólt 
dr. Matolcsy György: „Ha az ember végig
néz a mai Kemenesalján, azt látja, hogy 
nagyon-nagyon sok kiaknázatlan lehetősé
gen pihen a tájék. Önök egy gyönyörű tá
jék közepén élnek. Kemenesaljából Euró

pa egyik legszebb, természeti értékekre épü
lő üdülő- és turizmusközpontja lehet. Önök 
közelében nagyon jó gyógyfürdők, termál
fürdők vannak, és ezeket érdemes lenne fej
leszteni, a még megfúrásra váró gyógyvíz
kincset kihasználni... Meríteni kell a múlt
ból. Meríteni a rómaiak szőlészetéből, ab
ból az időszakból, amikor visszahozták az 
olasz szőlészetet a XIX. század elején. Gon
doljunk arra, hogy Bismarc német kancel
lár milyen örömmel itta a sági bort, a vese
mosó sági bort, amelyet Európa patikáiban 
mint gyógyszert árultak. Azt gondolom, 
Önöknek ezekre a hagyományokra építeni 

kell... A magam részéről a magyar kor
mány segítségét, támogatását és részvéte
lét szeretném ehhez felajánlani. Szeret
ném felajánlani ahhoz a részvétünket, 
hogy ebből a Kemenesalja kistérségből 
Magyarország egyik legvirágzóbb, gyorsan 
fejlődő térsége legyen, amelynek közép
pontjában a turizmus fejlődésével új szál
lodák, gyógyszállodák nőhetnek ki, a sági 
bor újból híres-neves lehet." 

Ünnepi beszéde után a miniszter a kö
vetkező szavak kíséretében adta át a zász
lót: „Tisztelt celldömölki polgárok! A Ma
gyar Köztársaság Kormánya a millennium 
tiszteletére emlékzászlót adományoz Cell
dömölk városának. A Magyar Köztársaság 
gazdasági minisztereként örömmel adom 
át a kormány által adományozott millen
niumi zászlót Celldömölk polgárainak." 

LOVCLQÍ torna, borozás, kavalkád 

Ismét volt Ság hegyi szüret 
Szeptember 24-én reggel 8 óra

kor a szüreti streetball bajnokság
gal vette kezdetét a Kemenesal
jái Művelődési Központ által a ha
gyományokhoz híven megszerve
zett Ság hegyi szüret. Míg a KMK 
előtti parkolóban pattogott a lab
da, a főtéren kirakodóvásár és au
tómárkák bemutatója várta az ér
deklődőket. A celliek által várva 
várt felvonulás délután fél kettő
kor indult el a Hegyi út—Sági út-
dr. Géfin tér útvonalon. A mene
tet Fodor Attila vállalkozó négy 
lova és azok lovasai vezették, 
majd a celli mazsorettek követ
keztek, akik az Ádám Jenő Zene
iskola Fúvószenekarának induló
ira lépdeltek. A sort a mazso-
rettruhába Öltözött gáyeros lá
nyok folytatták, őket követte a 
polgármestereket szállító vadász-
hintó, majd az Eötvös iskola tor
nászai vonultak. A következő fel
vonulók a Tücsök bábcsoport, a 
Kemenesalja Néptánccsoport, az 
erdősszentgyörgyi és pagnaccói 
küldöttség, majd a Berzsenyi is
kola néptáncosai voltak. Döme-
és fodor-féle, illetve Nemessza-
lóki fogatok tarkították a mene

tet, melyeken várúrhölgyek és a 
celli reneszánsz együttes utazott. 
Beálltak a sorba a sümegi hadi
torna klub gyalogosai is, majd leg
hátul a büki mazsorettek, a kör
mendi fúvósok és a sümegi lova
sok zárták a felvonulást. 

Fél négykor folytatódott a prog
ram az Ifjúság téren a Sümeg-vár 
Haditorna Klub zenés lovagitor
na-bemutatójával, közben a sza
badtéri színpadon művészeti cso
portok tartottak bemutatót. Hat 
órától Pannon borozó címmel 
kóstolóval egybekötve mutatkoz
tak be a fő téren a nyugat-dunán
túli régió borvidékei. Este hét óra 
után érkeztek meg a nap sztárven
dégei: a Soho Party nevű együt
tessel népszerűvé vált Betty Love 
most nem „repült tovább" (ahogy 
azt egyik népszerű számában 
énekli), hanem két táncoslány kí
séretében izzította-az egyébként 
hűvös estében - a hangulatot a 
közben zsúfolttá vált téren. Nyolc 
órától Koós János és barátai, köz
tük Dékány Sarolta, vették át a 
helyet. 

A jókedvű szüreti mulatságokat 
tíz órakor látványos tűzijáték zárta. 

Kovács Nóra 

Millenniumi pályázat 
A Kemenesaljái Művelődési Központ a millennium tiszteletére irodal

mi és képzőművészeti pályázatokat hirdet a következő' kategóriákban és 
témakörökben 

Irodalmi pályázat 
L Az általános iskolák alsó tagozatosai részére „István király vendége 

voltam..." címmel élménybeszámoló elbeszélés írása. 
2. Az általános iskolák felső tagozatosainak „Készíts interjút az Árpád

házi királyok valamelyikével!" - interjú írása. 
3. A középiskolás diákoknak „Milyen jelentéstartalma van István király 

neve eló'tt az „államalapító" jelzőnek?" - kérdés megválaszolása. Á 
dolgozat műfaja esszé. 

4. A „felnőttek" kategória pályázat címe: „Nagyanyó meséi..." - igaz „me
sék" írása a közelmúltról a jövőnek bármely műfajban. 
Az irodalmi pályázatok terjedelme maximum 3 oldal A/4-es méretben, 

lehet kézzel írott is. Beadási határidő: 2000. november 30. Cím: Keme
nesaljái Művelődési Központ 9500 Celldömölk, dr. Géfin tér 1. 

Képzőművészeti pályázat 
1. Az általános iskola alsó tagozatosainak „István király udvarában jár

tam..." - életkép készítése a fantázia segítségével. 
2. Az általános iskola felső tagozatosainak. Az Árpád-házi királyok temp

lomépítő tevékenysége kiemelkedő volt. Tervezz korhű templomabla
kokat! Az alkotások bármely színes technikával készülhetnek. 

3. Középiskolások és felnőttek részére Szent István portréjának elkészí
tése szabadon választott technikával. 
A képzőművészeti alkotások mérete: maximum A/3. Beadási határidő: 

2000. december 10. Cím: Kemenesaljái Művelődési Központ 9500 Cell
dömölk, dr. Géfin tér 1. 

A pályázaton Celldömölk város és Kemenesalja kistérség diákjai, pol
gárai vehetnek részt. A pályamunkákon fel kell tüntetni a mű címét, alko
tója nevét, életkorát és lakcímét. 

Az Irodalmi és képzőművészeti pályamunkákat szakértők bírálják el. 
Az eredményhirdetés 2001. januárjában a Magyar Kultúra Napja városi 
ünnepségén lesz. Valamennyi résztvevő emléklapot kap, minden kategó
ria I-II-III . helyezettje értékes jutalomban részesül. 

Az Űj Kemenesatfa következő' számában tíz fordulóból álló vetélkedő' 
kezdődik. Figyelje, vegye a lapot! Játsszon és nyerjen! 

Felhívás 
A Kemenesaljái Művelődési 

Központ felhívással fordul Celldö
mölk és Kemenesalja vállalkozói
hoz, vállalataihoz, intézményeihez, 
társadalmi szervezeteihez, vala
mint magánszemélyekhez, hogy 
támogassák a millennium tisztele
tére meghirdetett irodalmi- és kép
zőművészeti pályázatokat. A leg
kiemelkedőbb támogatók részére 

a „Művészetek Mecénása" cím el
nyerésére van lehetőség. A szpon
zori diplomákat 2001. januárjában 
a Magyar Kultúra Napja városi 
ünnepségén vehetik át a pályáza
tok támogatói. 

A pályázatokról valamint a fel
hívással kapcsolatos részletekről 
bővebb tájékoztatást ad Pálné 
Horváth Mária, a Kemenesaljái 
Művelődési Központ igazgatója 
(cím: Celldömölk, dr. Géfm tér 1. 
Tel.: 95/420-037, 424-096). 
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Tudománuos ülés és helytörténeti kiállítás ezer év tükrében 

Millenniumi este a könyvtárban 
Szeptember 22-én 5 órakor 

nyitották meg Hetényi József 
helytörténész dokumentum-ki
állítását a Kresznerics Ferenc 
Könyvtárban. A megnyitón kö-
szöntó't mondott Kapiller Sarol
ta, a Vas Megyei Közgyűlés Ön
kormányzati Hivatala Művelő
dési és Sport Titkársága vezető
je. Beszédében elmondta, hogy 
a tárlók anyaga 1000 esztendőt 
fog át, és elsősorban azt bizo
nyítja, hogy Trianon emléke to
vább él. Azoknak köszönhetően, 
akik nem felejtették el, hová, 
kikhez tartozunk, él tovább Ma
gyarország. Kiemelte, hogy a 
magyarság keresztre feszítteté-
sei hozták meg azt, hogy itt áll
hatunk a harmadik évezred ka
pujában egy olyan szellemi ha
zában, amely egységességével 
meg fogja őrizni népünket. 

A megnyitót követően dr. 
Bariska István főlevéltáros (Kő
szeg) és Tóth Csaba muzeológus 
(Magyar Nemzeti Múzeum) tar
tott előadást. 

Dr. Bariska István az ezeréves 
Vas vármegye és régiója című 
előadásának kezdetén kiemelte, 
hogy minőség volt, és minőség 
ma is, amit Magyarország vala
ha államban, munkában, teljesít
ményben alkotott. A megyetör
ténet áttekintése során elmond
ta, hogy a nyugat-magyarorszá
gi régió joggal hivatkozhat a ró
maiakra, mert még ma is létezik 
a pannóniai Örökség. A IX. szá
zadban ez a régió volt az egyet
len olyan grófság, ahol műkö
dött és megvalósult a feudaliz
mus. István kora után évszázad
okba belekerült, míg határme
gyénk elnyerte területi integritá

sát, önkor
mányzatát , 
egyházme
gyei hatás
körét. A kö
zépkor leg-
visszah ú -
zóbb törté
nései a Zsig-

Hetényi József mond-kora-

beli falu- és 
városelzá
logosítások 
voltak. A 
török-idők
ről alkotott 
á l t a l á n o s 
képet azzal 
egészítette 
ki a főlevél
táros, hogy Tóth Csaba 
nem egye
dül Kőszeg tartóztatta fel 1532-
ben a törököt, hanem segítséget 
nyújtottak ebben a Magyaror
szágtól elcsatolt magyar városok 
és a Rába-vidék, például Sárvár 
is. Dr. Bariska István előadását 
vallomásszerű gondolattal fejez
te be: „Mind a térség fölött, 
mind Vas megye és régiója fö
lött, mind pedig az ország 1000 
éves teljesítménye fölött mélyen 
meghajtom a fejem." 

Az este harmadik részében a 
történettudomány egyik speciá
lis segédtudománya, a numizma
tika (éremtan) szempontjából 

közelítette meg Tóth Csaba az 
ezer év történetét. Az 1000 éves 
magyar pénzverés című előadá
sában Szent István korától mu
tatta be a magyar pénzverés fej
lődését, változását. Szent István 
koronázása jelentette a magyar 
pénzverés kezdetét - tudhattuk 
meg az előadásból. A pénzverés 
ettől kezdve Magyarországon is 
- mint az egész világon - az 
egyik legfontosabb királyi jog 
lett. Szent István volt az, aki a 
modernnek mondható nyugat
európai „dénár" rendszert beve
zette. Esztergomban alakult az 
első pénzverde, szintén István 
kezdeményezésére . A pénz
adóztatás megjelenése is 1000 
környékére tehető, de majd csak 
a 13. századtól válik általánosab
bá. Bármilyen furcsa, az első 
hamisított pénz is István korá
ból származik, tehát a magyar 
pénzhamisítás millenniumát is 
ünnepelhetnénk akár. Az elő
adás során több pénz- és érme
típust is bemutatott az előadó, 
de aki még érdekességekre kí
váncsi, Hetényi József helytör
téneti gyűjteményében is láthat 
korabeli érméket. 

Kovács Nóra 

Faluest Izsákíán 
Augusztus 26-án faluestet ren

dezett Izsákfa részönkormányza
ta, melyre minden család meghí
vót kapott. Az este 6 órakor kez
dődő programok a falu apraját-
nagyját az új faluházba invitálták. 

Farkas Zoltán képviselő', az 
izsákfai részönkormányzat veze-

Jeletiet az iskolásuk műsorából 

tője köszöntötte a falu lakóit és a 
megjelent vendégeket. Szavaival 
méltatta az ezeréves magyar álla
mot, megemlékezett az ezredfor
duló jelentőségéről. Kihangsú
lyozta, hogy ma is fontos a ma
gyarság összefogása, a kisebb kö
zösségek, egy-egy falu lakóinak 

összetartása. Éppen ez 
inspirálta a faluest meg
rendezését is, hogy a falu 
lakói együtt tölthessenek 
el egy vidám nyári estét. 

A következőkben Mak
kos István polgármester 
köszöntötte az érdeklődő
ket, és örömét fejezte ki, 
hogy a nem oly régen 
épült nagytermet ilyen 
szép számban megtöltöt
te a közönség. 

A köszöntők után dr. 
Varga Gáborné, a Berzse
nyi Lénárd ÁMK tanuló
inak vidám zenés műsorát 
ajánlotta a falu lakóinak. 
A produkciókat az Alsó
sági Tavaszi Napok gála
műsorának legsikeresebb 
műsorszámai közül válo
gatták. Az iskolások tánc
cal, versekkel, vidám jele

nettel szórakoztatták a helyieket. 
Nagy sikert aratott a Mary 
Poppins című musical részlete, a 
Gyermeklakodalmas, a másodi
kosok versei, a Rábaközi táncok 
című néptánc-összeállítás, a Fogj 
egy sétapálcát című tánckoreog
ráfia, és a Mária Terézia korába 
kalauzoló jelenet. A műsorban 
természetesen izsákfai gyerekek 
is szerepeltek, így szüleik és ro
konaik hazai környezetben tapsol
hattak nekik. 

A több mint egyórás műsort 
követően az izsákfai sportolók 
vehették át a jól megérdemelt el
ismerést. Palkó István, a Vas Me
gyei Sportigazgatóság képvisele
tében köszöntötte a helyi ifjúsági 
labdarúgócsapat tagjait, akik már 
harmadszor lettek a bajnokság 
legjobbjai. A kupát és az arany
érmeket a csapat tagjai nevében 
Kocsis János edző vette át. Far
kas Zoltán, a sportkör elnöke 
megköszönte a korábbi edző, 
Horváth Gábor és a jelenlegi ve
zető, Kocsis János lelkes, odaadó 
munkáját, a játékosok kitartását 
és lelkesedését. Jó munkát és fel
készülést kívánt a fiúknak a kö
vetkező szezonra. 

A műsor után a részönkor
mányzat gulyáspartin látta vendé
gül a műsor szereplőit, a falu la-

Farkas Zoltán képviselő 

kóit és a város vezetőit. A finom 
gulyásból és a pogácsából, melyet 
a Berzsenyi Lénárd ÁMK sza
kácsnői készítettek, mindenkinek 
bőven jutott. 

A vacsora utáni tűzijátékot az 
egész faluból látni lehetett. Hihe
tetlen, hogy az égen ragyogó csil
lagok nemcsak a mindennapi ég
bolt ékességei, hanem a tűzijáték 
szerteúszó szikrái is voltak. Ritka 
dolog, hogy egy kis falu képes tű
zijátékot varázsolni a nyári égbolt
ra. A program bállal zárult, ahol 
főként a fiatalok hajnalig mulat
hattak. 

Jövőre ismét várják az 
izsákfaiakat egy hasonlóan vidám 
estére. 

N. M. 
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Emlékérmék, kitüntetések 
A millennium emlékére a polgár

mesteri hivatal ezüst és bronz em
lékérméket készíttetett a Magyar 
Pénzverő Rt.-nél. Az érmék egyik 
oldalán a kegytemplom és a város 
címere látható ,Jssz ezredév emléké
re Celldömölk Város 2000" felirat
tal. A másik oldalon a Trianoni ke
reszt található a „Millenniumi nap 
szeptember 23." felirattal. Az ezüst
érméből ötven, a bronzból száz da
rab készült, darabonként 6500, illet
ve 3000 forintért megvásárolhatók 
a polgármesteri hivatalban. 

Az ünnepi eseményen kitünteté
seket adtak át. Mil-

enniumi em
léklapot ka
pott Celldö-

1 mölk város 
gazdasági 
életében be-
Ültött vezető 

szerepének elis
meréseként a CELLCOMP Kft., a 
Célba Sütőipari Gépgyártó Kft,, a 
Sághegyalja Mezőgazdasági és Ipa
ri Szövetkezet, az Apáczai Kiadó és 
Könyvterjesztő Kft., a RÁBA-COM 
Rt., a települések közötti baráti kap

csolat kialakítá
sáért és ápolá
s á é r t 
Raimund 
P i c k 1 , 
N e u d a u , 
C I a u d i o 
Bartolacell i , 
Serramazzoni, Luciana Candriella 
Cadetto, Pagnacco, Tar Endre, 
Erdőszentgyörgy polgármestere; a 
társaság gazdasági tevékenységének 
elismeréseként, valamint a városfej
lesztésben való segítőkész együttmű
ködésért Söptei Józsefhé igazgató és 
a MÁVÉPCELL Kft.; a város sport
életében betöltött kiemelkedő sze
repéért, a labdarúgásban elért kima
gasló eredményért Antók Zoltán, va
lamint az Antók Nyomdaipari Kft.; 
a város fejlődéstörténetében és gaz
dasági életében betöltött meghatá
rozó szerepének elismeréseként a 
Magyar Államvasutak Rt. 

Ezüstérmé vehetett át a polgármes
tertől Csorna Ferenc, Deák Jenóné, 
Dezső Lajosné, Fehér Tamás, 
Gregorich Ferencné, dr. Koltay Jenő, 
dr. Kosa András, Szabados Endréné, 
dr. Tardy János, dr. Tungli Gyula. 

A millenniumi összeállítást készítették: Kovács Nóra, Mihók Tamás, 
Nagy Antal, Pálné Horváth Mária, Tulok Gabriella, Völgyi László. 

R E N A U L T 

V á s á r o l n i , s z e r v i z e l n i s z e r e t n e ? 

Molnár & Molnár Kft.-t keresse. 

kedvező kondíciójú fizetési feltételek 
(deviza és forint alapú pénzügyi lízing, 
tartós bérlet, bankhitel) 
25% induló befizetés 
orvos, gyógyszerész, ügyvéd, újságíró, 
taxis, oktató, köztisztviselő 
kedvezmény 
cégekrészéreflottakedvezmény 
használt autó beszámítása 
használt autó forgalmazása 

teljes körű szervizszolgáltatás 
igényének megfelelően többféle 
szervizcsomag közül választhat 
eredetiségvizsgálat 
műszaki vizsgáztatás 
környezetvédelmi felülvizsgálat 
mosás 
gyári alkatrész kis- és 
nagykereskedelem 
viszonteladóknak kedvezmény 

ÁLLANDÓ AKCIÓK 

Molnár & Molnár Kft. 
9500 Celldömölk, Tó u. 2. 
Tel./fax: 95/422-302 

9600 Sárvár, Hunyadi u. 13. 
Tel./fax: 95/326-302 
Mobil: 30/9979-170 (07-21 h) 

BALOGH ZSOLT vállalkozó 
Celldömölk, Gábor Áron u. 1 . 

- ' 

- Személyszállítás autóbusszal (32 és 49 férőhelyes) 
- Üzemanyagkutak üzemeltetése: 

CELLDÖMÖLK (Volán-kút) 
• 95-ös ólommentes benzin: 

(a mindenkori árnál literenkéntl0,90 Ft-tal 
olcsóbban) 235 Ft/l 

• Gázolaj: (a mindenkori árnál literenként 
5,90 Ft-tal olcsóbban) 222 Ft/l 

Nyitva tartás: H-p: 7-19.30-ig, Szo: 7-14-ig, 
V: 17-18-íg. • lelefon: 06/20/9665-232 

Irodai telefon: 95/420-014 Fax: 95/420-627 

M e z ő g a z d a s á g i S z a k ü z l e t 
C e l l d ö m ö l k , S z e n t h á r o m s á g t é r 6 . 

T e l . : 9 5 / 4 2 0 - 3 1 4 

Rotációs kapa akciós áron 
KF04 5,5LE TECUMSEH motor 

92v26ü7- 68.100,-
STIHL motoros fűrész 

021 £Éh2707- 84.176,¬
029 107Í33ŰT- 114396,-

Elektromos láncfűrész 
E/60 JbOrnty- 58.761,-

Üvegballon minden méretben. 
Motorfűrész láncok méretre készítése, 
javítása, szakszerű gépi élezése. 

Üzletünk hamarosan új helyre 
(a jelenlegi mellett, Kisfaludy u. 1-be) 

költözik. 
Kulturált környezetben, udvarias 

I kiszolgálással várjuk kedves vásárlóinkat | 
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L e i e r & C o 
Celldömölk, Nemesdömölki út 15. 

Tel.: 95/525-525, fax: 95/525-538 
Tcí: 06/20/9534-996,06/20/9941-480 * 

9500 CeiíöoHíöí^ Úttörő'm. 11. 

VÍZ-, fcjZfWHtifíftéfr- é-l 

gázszerelési anyagok. 
Fajansz íírw^ PVC-csöi*^, tfifcröíi, 

csapok) csapitkpvk csempe^ 

- j á r ó i i g itH)M£í) MtíÍH! fel'íííűSZkis). 

Jtiróííip- é,s a#m]Ma$a&ztűk, 
dvéöétf fugázók 

VÁRJA ONT A FEZOÖMYÁfiFA VENQÉGLO 
CL08É, HÁZIAS ÉTELEKKEL, KCLÉNBCZC ITALOKKAL 

Csépek, topok, ídftfífc, pfivirihalok) 

80 V Á L A S Z T É K K A L , UOVARIAi KISZOLGÁLÁSSAL 

VÁPJDH KE0VE8 
VENDÉGEINKET! 

Telefon: ?5/42C 2ÜC 
QelldöHfilfc, KoeartbLs. 
Vaeétélloaróeasl szsnfjsa 

CELLDÖMÖLK ES 
VIDÉKE ÁFÉSZ 

Celldömölk városban 
a KORONA Üzletház, 
COOP ABC áruházak, 
Vas-műszaki szaküzlet 
valamint a környezd'27 település vegyesboltjai 
udvarias kiszolgálással, széles áruválasztékkal 

állnak a vásárlök rendelkezésére. 

MÁRKAKERESKEDÉS 
ÉS SZERVIZ 

Autómentés éjjel-nappal 
M o b i l : 0 6 / 2 0 / 9 4 5 7 - 0 1 6 

KEIÍIENES KER BT. 

l l l t á 
9500 Celldömölk, Pápai út 18. 

Telefon: 95/420-595 
Celldömölk, 06/60/376-027 

GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ KFT. ® 
Rendkívüli őszi akciókkal folyamatos 

tanfolyamokat indít (a volt MHSZ 
épületében, Széchenyi u. 22-ben). 

Október 6-án 17.00 órai kezdettel indul 
tanfolyamunk. 

Elméleti tanfolyam díja 8 000 Ft helyett 
1 500 Ft egységesen. 

„B" kategóriás díjak összesen: 
„B" kategória: elmélet + 30 óra vezetés 

Diákoknak 
Vidékieknek 

Helyieknek 

46 500 Ft 
49 500 Ft 
52 500 Ft 

Ingyenes tankönyvhasználat mindenkinek! 
Tisztelettel áll az Ön rendelkezésére a 

megye legnagyobb autósiskolája. 
Érdeklődni: 06-60-494-736, 

Szakái Károly iskolavezetőnél. 

9500 Celldömölk, 
Kossuth u. 15. 

Tel./fax: 
95/420-008 
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S n o r t — almavásár az egész szezonban a legolcsóbban 
- hidegtál; torta- és süteményrendelést felveszünk 

Kézilabda 
CVSE-Várpalotai Bányász SK 20:18 (11:9). 

Celldömölk, 100 néző, NB Il-es bajnoki férfi 
kézilabda-mérkőzés. Vezette: Doszpoth, Kovács. 

CVSE: Dénes, Pozsonyi (4/1), Németh (4), 
Ludvig, Lendvai (5/1), Bakonyi (1), Sali (2). 
Csere: Koronczai (3), Nagy (1), Varga, Kor
mos, Fuksz, Simon, Kozma (kapus). Edző: 
Mátés István. 

Egy győzelemmel és egy vereséggel érke
zett a vendégegyüttes Celldömölkre, és min

dent megtett a győzelemért. A celliek hatal
mas küzdelemben, helyenként durva mérkő
zésen a végjátékot jobban bírták a megfiatalí
tott, de több volt NB l-es játékossal felálló 
várpalotai csapat ellen. Megszerezte tehát első 
győzelmét a férficsapat, és reméljük, október 
7-én az örök rivális Szentgotthárd otthonából 
is pontokkal térhetnek haza. Ifi: 29:23. 

Sárszentmihály-CVSE-JUB 24:24 (12:14). 
Székesfehérvár, 100 néző, NB Il-es női bajno
ki kézilabda-mérkőzés. Vezette: Hargita, Sirály. 

CVSE-JUB: Kiss, Szomorkovits A. (3), Geiger 
Sz. (1), Geiger Cs. (5), Szomorkovits L. (3), 

Tokorcsi (6), Horváthné (6). Csere: Boda, BödÖr, 
Söptei, Gönye, Őri. Edző: Molnár János. 

Molnár János: „Ha a szívemre hallgatok nyer
tünk, ha az eszemre, vesztettünk egy pontot." 

A hölgyek a múlt heti vidéken elszenvedett 
vereség után most ponttal tértek haza, és ezzel 
három forduló után két ponttal állnak a bajno
ki tabellán. Október 7-én, szombaton Polgárdi 
együttesét látják vendégül a Városi Sportcsar
nokban délután 14 órai kezdettel. Ifjúsági mér
kőzésen 15:36 arányú celldömölki győzelem 
született. 

V.V. 

NEKRO 
Temetkezési és 
Szolgáltató Kft. 

Új helyre, 
a Marics virágbolt 

mellé költöztünk. 
Továbbra is teljes körű 

szolgáltatással állunk 
a gyászoló családok rendelkezésére. 

Telefon: 95/421-824, éjjel-nappal hívható. 
OLCSÓBBAN, SZEBBEN, KEGYELETTEL. 

„ S Z Á L A I S Z A K I " V A S - M U S Z A K I B O L T 
Celldömölk, dr. Géfin tér 7. 
Tel.: 95/420-346, 30/209-75-35 
Nyitvatartási idő: h-p.: 8.00-17.00, szo.: 8.00-12.00 
Szerelje fel kerékpárját az ó'szi időre. 
Elemes és hagyományos lámpák nagy választékban, 
kedvező áron, jó minőségben kaphatók. 
Barum kerékpárköpenyek és tömlők. 
MTB és hagyományos kerékpárok 15.900,- 44 .900 , -

ÚJDONSÁG! 
MOTORKERÉKPÁR TÖMLŐK É S KÖPENYEK 

(Babetta, Puch, Pannónia, Simson, MZ, E T Z , Komár) 
Simson köpeny 2,75x16 2750r 
Zománcozott kályhacsövek kaphatók. 
Tiszteljen meg bizalmával, hogy szakszerűen 
és udvariasan kiszolgálhassam! Szálai Zsolt 

CELL-UAS KFT. CELLDÖMÖLK, DR. GEFIN TER 5. TEL.: 95/420-015 
I p a r c i k k A K C I Ó o k t ó b e r 4 - t ő l , a m í g a k é s z l e t t a r t ! 

Fikó kályha: 
Servant kályha: 

Teatüzhely: 
Kandal ló 5,8 k W - 9 k W 
Olajradiátor 
Ventilátoros hó'sugárzó: 
E lektromos konvektor: . . 

9 tag: 1 2 . 9 9 0 , -

2 0 
39 , 
26, 

5 7 . 0 0 0 , - - 91 

11 tag: 16, 
5, 
7 

Faber ventil látoros hőkandal ló te rmosztátos : 13, 

Füstcsövek, kanda l lócsövek n a g y vá lasz tékban ! 

Husqvarna láncfűrészek akc iós áron! 
Acter ál lványos fúrógép: 15, 
Ac te r ütvefúró 500 W: 8, 
Acter ütvefúró 380 W: 6, 
Ac te r sarokcs i szo ló 500 W: 6, 
Acter s z á r a z - n e d v e s köszörű: 1 0 
Acter szúrófűrész: 6 
Acter kézi körfűrész: 1 3 
Acter rezgőcs iszo ló : 6 
Ablak-ajtó tömítés: s z i v a c s o s : 1 8 0 , - -

g u m i s : E ,D,P profil: 

Szeretet te l várjuk k e d v e s vásár lóinkat . 

900,¬
990,¬
990,¬
000,¬
900,¬
900,¬
990,¬
9 9 0 , -

590,¬
290,¬
090,¬
090,¬
900,¬
690,¬
990,¬
320,¬
320,¬
1 4 0 , -
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WMARMCS VIRÁGBOLT 
((jr Széivirágok. alkalmi virágcsokrok, cserepes szobanövények 
* Koszorúk az új temetkezési irodában Is megrendelhetők 

Cseke és Csákvári az $B I/B-be lőtte a csapatot 
Rákospalotai EAC-CVSE-Antók FC M (0 0) 
Budapest, Széchenyi tér, Budai 

I I . László-stadion. 200 néző. Vezet
te: Bukovics (Drucskó, Horváth G.) 

REAC: Czene - Dinka, Gri-
cajuk, Veress, Tóth T. - Koltai, 
Galaschek, Máj, Máriássy, 
Podhorszky, Balogh I . Edző: Hí
res Gábor. 

Celldömölk: Szép - Horváth, 
Csákvári, Tóth, Szöllősi - Cseke, 
Várszegi, Kiss, Hegyi - Marius, 
Germán. Edző: Pintér Attila. 

Jók: Czene, Máriássy, ÜL Szép, 
Csákvári, Tóth, Cseke, Hegyi. 

Csere: Horváth helyett Bodor 
és Várszegi helyett Csernák a szü
netben, Marius helyett Lengyel az 
52., Koltai helyett Nagy K. az 57., 
Veress helyett Virág a 68., 

Podhorszky helyett Jaguljan a 71. 
percben. 

Sárga lap: Szölló'si (kezezésért) 
a 28., Máj (kezezésért) az 51., 
Csernák (Virág buktatásáért) az 
55., Tóth T. (Csernák feltartásá
ért) a 85. percben. 

Kiállítva: Máj (Cseke ellökésé-
ért a második sárga lap után) az 
59., Szölló'si (Podhorszky feltartá
sáért a második sárga lap után) a 
65. percben. 

Szögletarány: 5:5 (3:3) 
A mérkőzés emlékezetes percei: 
55. perc: Szünet után Horváth 

helyét elfoglaló Tóth húzott el a 
jobb oldalon, és remekül ívelt a 
bal oldalon érkező' Cseke elé. A 
jó formában, és nagy kedvvel ját-

Építőipari Tervező', Szaktanácsadó 
és Kivitelező'Betéti Társaság 

CELLDÖMÖLK, Ady Endre u. 33. 
PRO^F-TEAM BT. Telefon: 06/60/373-194, 06/95/420-731 

Előkészítés, szaktanácsadás, tervezés, kivitelezés 
és műszaki ellenőrzés közületek, intézmények 

és a lakosság részére. 
Kemenesalja területén térítésmentes helyszíni 

kiszállás, a teljes szakmai skálát igénylő munkánál 
anyag- és díjengedményt adunk. 

Speciális anyagokkal végzünk lapostető szigetelési, 
burkoló és belső szigetelési munkát. 

30év a szakmában, 30 szakmában önnel-önértü! 

ANIKER AJÁNDÉKBOLT 
Celldömölk, Mikes Kelemen u. 16. Tel.: 95/422-292 

Keresse fel üzletemet, ahol olcsó üveg-, 
kerámia-, porcelán- és bőráruból 

válogathat. 
Októberi ajánlatom: szálas selyem 

krizantém, koszorúba való virágfejek, 
olcsó mécsesek, száraz virágok. 

Szeretettel várom régi és új vásárlóimat. 
Zámbó Imréné 

szó játékos felismerve a lehető
séget az ötösről kapásból védhe
tetlen gólt ragasztott a léc alá. 
(0-1). 

68. perc: Cseke a bal oldalon 
játszotta magát tisztára és vette 
észre, hogy Csákvári a jobb olda
lon előre lopakodott, és ígéretes 
helyzetbe került. Hajszálpontos 
passzal tette a labdát Cseke 
Csákvári elé, aki néhány métert 
vezetve 12 méterről a jobb alsó 
sarokba bombázott. (0-2). 

Kívülről nézve: Hét közben 
nagy elszántsággal készülődött 
Pintér Attila csapata, amely eddi
gi egyetlen hazai vereségét éppen 
a REAC ellen szenvedte el. A ta
lálkozót jó pozícióban, a második 
helyen várták a celliek, akik jó hí
rüket Rákospalotán is igazolták. 
A mérkőzés első félideje kiegyen
lítettjátékot hozott, de már a csa
pat hívei ekkor is úgy érezték, 
hogy csak győzelemmel hagyhat
ja el a CVSE-Antók FC a Budai 
I I . László-stadion játékterét. Szü
netben Pintér Attila edző okosan 
szervezte át a csapatot, amely az 
elejétől végig átengedve a terüle
tet ellenfelének, gyors ellentáma
dások sokaságát vezette a hazai
ak kapujára, és kétszer sikerült is 
bevenni Czene kapuját. A Pápa és 
Veszprém csapatai ellen elért cso
dálatos gólok után Cseke és 
Csákvári ritka szép találatait re
mek összjáték előzte meg, olya

nok, melyekért 
érdemes fut-
ballmérkőzésre 
kilátogatni a 
nézőknek. A 
gyér, de nagyon 
sportszerű ha
zai közönség is 
e l i s m e r é s s e l 
szólt a celldÖ- Cseke László egy 
mölki csapat, góllal és egy gól
különösen a passzal kimagas-
második félidő- lott a mezőnyből 
ben nyújtott 
szellemes, tudatos jó focit nyújtó 
játékáról. A csapat győzelmével 
gondoskodott arról, hogy a 2000¬
2001. évi bajnokságban is NB 1/ 
B-s mérkőzéseken szoríthatnak 
neki a celldömölki szurkolók. 

Az NB I/B. Nyugat, 
B-csoport állása 

1. BKV Előre 8 
2. Celldömölk9 

7 1 
5 2 

3. Siófok 
4. REAC 
5. Pápa 
6. MOTIM 
7. Veszprém 

12- 222 
17-1117 
11- 913 
9-1111 
9-15 9 
8-12 5 

13- 19 5 
További eredmények: Veszp-

rém -BKV Előre 0-1, Siófok-
MTE-MOTIM l - l . 

Következő'fordulók: október 7. 
15.00: Siófok-REAC, BKV Elő
re-MTE-MOTIM, Veszprém-
Pápa. Szabadnapos: Celldömölk. 

- tim -

SfjQ-TRfiNS KFT. 
KERESKEDELMI ÉS FUVAROZÁSI KFT. 

Nemzetközi 

fuvarozás, 

szállítmányozás 

1-24 tonnáig. 

Celldömölk, Deák u. 24. Telefon: 06/30/9474-031,06/30/9474-030 Fax: 95/424-05? 

bCELLDÖMÖLK VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK HETILAPJA 

K M K X F S A I J A 

Felelős kiadó: MAKKOS ISTVÁN polgármester. • Felelős szerkesztő: BURKON LÁSZLÓ. 
A szerkesztőbizottság tagjai: Káldos Gyula, Kovács Nóra, Molnár Gábor, Nagy Antal, 
Tulok Gabriella, Völgyi László, t Horváth Lajos (örökös tag). Munkatársak: 
Mihók Tamás, Sipos Nóra, Tarrósy Imre, Vass Vera. • Szerkesztőség: 9500 
Celldömölk, Szentháromság tér 1. • Nyomdai előkészítés: 2A Reklámstúdió Kft., 
Szombathely. Nyomás: Antók Nyomda, Celldömölk. ISSN 0865-1175 
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A millenniumi emléknap eseményei képekben 

Dr.Matolcsy György gazdasági miniszter-a képen ünnepi beszé- Nagy Péter - a kép előterében - a római katolikus, Szakos Csaba az evangélikus, Szentgyörgyi László - mindketten a kép 
dét tartja - hozta el a kormány emlékzászlaját Celldömölknek. hátterében láthatók - a református egyház képviseletében áldotta meg a lobogót. Középen a zászloanya. Horváth Lajosnc. 

zászlóátadási ünnepség résztvevőinek egy csoportja a szabadtéri színpad előtt. Az előtérben a vendégek, valamint a kitüntetettek és az egyházak képviselői láthatók 

jeles eseményre az önkormányzat meghívta a Celldömölkről elszármazottakat is. Képünk a polgármesteri hivatalban A városból elszármazott művészek közül Heim Mereedes 
megtartott találkozójukon készült a jeles vendégekről. magánénekes is fellépett az ünnepi műsorban. 



^ v L E A /'V> 2000. OKTÓBER 5. UJ KEMENESALJA 

A millenniumi emléknap eseményei képekben 

Trianon és keresztje címmel rendeztek kiállítást a könyvtárban He tény i József helytörté- A KMK-ban látható Molnár Erzsébet Celldömölkről elszármazott festő - képünkön bal 
nesz dokumentumaiból. oldalon - kiállítása. 

A Mikes üti lakótelepen létesült millenniumi park és játszó- Celldömölk testvérvárosainak polgármesterei Makkos Ist- Söptei Józscfné a Celldömölki Gyermekekért és Ifjúságért 
tér éke. az emlékoszlop. Dénes Tibor munkája. vánnal együtt emlékfákat ülteltek az ezredévi parkban. Alapítvány nevében avatta fel az emlék- és játszóparkot. 

A kivilágított Ság hegyi Trianoni kereszt látképe, amelyről A díszvilágítás avatására érkezó'sokszáz résztvevőit a Turul egy üttes előadásában alkalomhoz illőének- és zeneszó fogadta 
az ünnepi alkalomra képeslap is készült. az emlékmű tövében. (A képeket Völgyi László készítette.) 


