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Aranydiplomás 
pedagógusok 
Diplomájukat 50 esztendő¬

vei ezelőtt megszerzett peda
gógusokat köszöntött Makkos 
István polgármester a Város-
fiázán. A Berzsenyi Dániel Ta
nárképző Főiskola által ado
mányozott aranydiplomát ve-
liette át: Gergely Arpádné, 
Vajda Józsefné, Kovács Ist
vánná, Persatts Lászlóné, 
Horváth Gyula. Németh 
László tanár, volt igazgatóhe
lyettes korábban Kőszegen, a 
Berzsenyi Dániel Tanárképző 
Főiskola díszünnepségén ve
ttette át aranydiplomáját. 

s s ï o Harminc napirendi pont 
a képviselő-testület ülésén 

Augusztus 28-án tartotta a 
nyári szünet utáni első ülését a 
celldömölki önkormányzat 
képviselő-testülete. A harminc 
napirendet tartalmazó ülésen 
számos igen változatos és rég
óta húzódó ügyet tárgyaltak és 
oldottak meg a képviselők. 

Elsőnek a harmadik folyó 
ügyet tárgyalták. Ez a celldömöl
ki búcsú megrendezésével kap
csolatos szervezési kérdéseket 
érintette. A napirendi pont tár
gyalásakor jelen volt Tóth Gá-

55~<M 

Megkezdődött az új tanév 

Szeptember 2-án Celldömölk 
négy általános és két középisko
lájában megkezdődött az 
1996/97-es tanév. A tanévkez
déskor az általános iskolákban 
érdeklődtünk az esetleges válto
zásokról, az újdonságokról, a 
problémákról az intézmények 
vezetőitől. 

Berzsenyi iskola, Rosta Sán
dor igazgató: 

Nálunk elég komolyak a vál
tozások. A legnagyobb közülük, 

hogy rövidesen birtokukba vehe
tik a tanulóink az új tornacsarno
kot. Az eddigi tornaszobánkból 
két normál méretű tantermet ala
kítottunk ki, így most már egy 
osztályunknak sem kell szükség
tanteremben tanulnia. A volt öl
tözőből szertárhelyiség lesz. Is
kolatitkárunk külön helyiséget 
kapott, hogy az iskolavezetés 
számára még nyugodtabbak le
gyenek a munkakörülmények. 

(Folytatás a 3. oldalon) 

Nem celli volt a kéregető 
A Mozgássérültek Celldömölki Helyi Csoportja elhatárolja ma-

attól a mozgássérült személytől, aki július végén egy nyolc 
fcVe-s kislány műtétjére hivatkozva pénzt csalt ki celldömölki vál-
•alkozóktól. Értesüléseink szerint az illető egy távolabbi ország
részből való volt. 

bor, a Szórakoztató- és Vidám
park Vállalkozók Egyesületének 
képviselője is. A rendezvény 
megrendezésére zártkörű pályá
zatot írt ki a polgármesteri hiva
tal. A közművelődési ügyek ese
tében illetékes bizottság javasla
tát fogadta el a testület, amely 
szerint a világi búcsúi rendez
vényt Greznár Attila budapesti 
és László Tibor celldömölki vál
lalkozó szervezi. A másik meg
hívott pályázó, Kuczkár József, 
a Celldömölk és Alsóság közötti 

salakos pályát használhatja vi
dámpark felállítására. 

Ezt követően az első napirendi 
pont szerint a lejárt határidejűha¬
tározatok végrehajtásáról hall
gattak meg jelentést a képvise
lők. A számos lezárt ügyet tagla
ló beszámolót egyhangúlag elfo
gadták. Erdélyi Antal, az alsósá
gi részönkormányzat vezetője 
napirenden kívül megjegyzéseit 
ismertette néhány üggyel kap-

(Folyíaíás a 2. oldalon) 
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MHarminc napirendi pont 
a képviselő-testület ülésén 

HONIKER 
AKCIÓ! AKCIÓ! 

A 'THatUta ÉLELMISZER
DISZKONTOKBAN 

Celldömölk, Szentháromság tér 6. 

SZEPTEMBER 2-ATOL 

AZ ENGEDMÉNYES KÉSZLET 
EREJÉIG 

AKCIÓS AR 

Bogica paradicsomital 
üveges 0,5 1 

Bravó szőlőital 11 (Pkl) 

Kék Amorella desszert 
200 g 

Coccolino öblítő 
normál 11 kék, zöld 

Ariel 3,6 kg-os utántöltő 

Pampers Uni 
nadrágpelenkák 
4 féle méretben 

HZ Fl 

393 Ft 

165 Ft 

:S7 Ft 

ES MEG TÖBBFELÉ TERMEK 
AKCIÓS ÁRON 

JÖJJÖN A MANNÁBA, 
TÖBB MARAD A KASSZÁBAN! 

\ terméklistában előforduló esetleges hibákért 
nem felelünk és vásárlóink elnézését kérjük. 

(Folytatás az 1. oldalról) 

csolatosan. így szólt az alsósági 
sportcsarnok bérleti díjáról. 
Nemtetszését hangoztatta a mód
szerrel kapcsolatosan, ahogy az 
Alsósági Óvoda vezetőjének ki
nevezése megtörtént. Javasolta, 
hogy ha valamilyen munka el
végzésére pályázatot ír ki a pol
gármesteri hivatal, az legyen 
meghívásos, és hogy a helyi vál
lalkozókat kell előnyben részesí
teni, mivel - szerinte - más ön
kormányzatoknál is ez a gyakor
lat. 

A folytatásban az idei év költ
ségvetésének első féléves meg
valósítását vitatták meg a képvi
selők. Nagy Kálmán, a pénzügyi 
bizottság elnöke eImondta:-meg-
tárgyalták a beszámolót és arra a 
megállapításra jutottak, hogy mi
vel tartalék nincs, igen körülte
kintően kell az elkövetkező hó
napokban költeni. Tekintettel ar
ra, hogy a jelentés a kórházat és 
annak műszerbeszerzését is érin
tette, Makkos István polgármes
ter azzal a kéréssel fordult a je
lenlevő kórházi vezetőkhöz, 
hogy nyilatkozzanak a műszer
beszerzés szükségességét illető
en. Dr. Rakonczai Ervin igaz
gató elmondta: a vérellátó állo
más számára az új plazmacentri
fuga elengedhetetlen, mivel énei
kül nem tudnak olyan plazmát 
előállítani, amely megfelel az új 
minőségi előírásoknak, és így 
komoly bevételtől esnének el. 
Felszólalásában kitért a kórház 
pénzelésére és jövőbeni munká
jára is. 

Ebben a kérdéskörben még 
mindig sok minden megoldatlan, 
de - úgy tűnik - remény van arra, 
hogy tovább tud működni és fej
lődni Celldömölk egészségügyi 
intézménye. A kórház gazdasági 
igazgatója is hozzászólt a témá
hoz. Szerinte mindent megtettek 
a működési költségek lefaragása 
érdekébe. Elengedhetetlenül 
szükséges a centrifuga megvá
sárlása - mondotta, ugyanúgy az 
ultrahangos vizsgálóhoz be kell 
szerezni egy 1,5 millió forint ér
tékű kiegészítőt is. A képviselők 
egyhangúlag elfogadták a kórhá
zi műszerek beszerzésének sor
rendjét és a gazdálkodásról szóló 
féléves jelentést is. 

* 
A védőnők helyzetéről szóló 

jelentés nem váltolt ki különö
sebb vitát. Elhangzott, hogy jo

gosak a követelések, és ahogy 
más intézmények esetében is 
megtörtént, a munka- és a gaz
dálkodás-átvilágítás elengedhe
tetlen. Baranyai Attiláné dr. 
jegyző elmondta, hogy a környe
ző községeknek fedezniük kell a 
védőnői szolgálat költségcinek 
reájuk eső részét, ellenkező eset
ben kénytelenek lesznek felmon
dani ezt a szolgáltatást. A képvi
selők egy tartózkodással elfogad
ták a jelentést azzal a bővítéssel, 
hogy a védőnői szolgálat gazda
sági átvilágítását el kell végezni, 

A folyó ügyek között döntés 
születelt a pedagógusok óraszá
mának módosításáról. Eszerint 
ez év szeptember l-jétől csak a 
Gáyer Gyula Általános Iskolában 
emelkedik a kötelező óraszám 
míg a többi oktatási intézmény
ben ezt 1997. szeptemberétől ve
zetik be. 

A képviselők egyhangúlag el
fogadták a Kresznerics Ferenc 
Könyvtár igazgatói állására kiírt 
pályázat szövegét. Erre azért volt 
szükség, mivel a jelenlegi veze
tőnek november 30-án lejár a 
megbízatása. 

Dr. Holeczy Zoltán szüle
tésének 100. évfordulójára em
léktáblát helyeznek el egykori la
kóházának falán. Az elképzelé
sek szerint ez év október 5-én, a 
neves orvos és régész születési 
évfordulóján helyeznék el a meg
emlékezést tartalmazó márvány
táblát. 

Rendeletet fogadtak el az in
tézményekben nyújtott élelmezé
si térítés díjának meghatározásá
ról, és módosították a temetőkről 
szóló rendeletet. 

Képviselői javaslatra zárt ülés 
keretében került megtárgyalásra 
a volt salakos sportpálya haszno
sításának kérdése. 

* 
A Horváth Elek, a Radnóti és 

a Nagyvárad utca lakói közér
dekű bejelentésben tiltakoztak az 
utcájukban építendő szociális la
kások megépítése ellen. A félre
értések elkerülése végett a tilta
kozást aláírókat írásban tájékoz
tatták az épülő lakásokról. Szó 
sincs arról, hogy a cigány kisebb
séget akarja az önkormányzat az 
említett helyre telepíteni. Ezeket 
a lakásokat azok fogják használ
ni, akik nem tudják a magasabb 
komfortfokozatú lakások költsé
geit fedezni. 

Györe Céza 
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Megkezdődött az új tanév 
(Folytatás az 1. oldalról) 

pj, előző tanév végén és a nyár 
folyamán 230 köbméter töltés
föld felhasználásával egy 60 x 80 
méteres játszóudvart alakítottunk 
ld sok társadalmi munkával. El
készült a tornacsarnokhoz vezető 
betonjárda is. E tanévtől kezdve 
6. osztálytól megvalósítjuk akis
csoportos nyelvoktatást Az év 
során számítástechnikai termet 
rendezünk be, és felújítjuk az au-
dió-vizuális eszközparkunkat. 

Iskolánkban a pedagógusok lét
száma 30-ról 26-ra csökkent, a ta
nulói létszám lényegében változat
lan. 34 új első osztályosunk van. 

Eötvös iskola^ Kazári József 
igazgatóhelyettes: 

Nálunk nem történtek jelentős 
változások. Az iskola profilja és 
szerkezete változatlan. Az önkor
mányzat támogatásával továbbra 
is testnevelés tagozatos iskola 
vagyunk. Az idegen nyelvek kö
zül németet és angolt oktatunk. 

7-8. osztályainkban számítógé
pes, magyar nyelvi és föld-víz
levegő fakultáción oktatunk. 

Újdonságként említhetem, 
hogy az elmúlt tanév óta a dél
előtti órarend szerinti keretben 
elsősegély-oktatás van a 8. osz
tályokban, amit jelentős dolog
nak tartok. Újdonság még, hogy 
iskolánk átadta a volt ipari iskola 
épületét az egyházi iskolának. A 
változásokhoz tartozik egy szá
mítógépes és egy médiaterem ki
alakítása. 

Tanulólétszámunk 15, a nevelői 
állományunk 2 fővel csökkent. 43 
első osztályos tanulónk van. 

Gáyer iskola, Bakó István 
igazgató: 

Változás az idei tanévben, 
hogy pedagógusaink kötelező 
óraszámát 20-ra emeltük. Beve
zetjük az informatika oktatását a 
2. osztálytól, felmenő rend
szerben. Jelentősebb eszközfej
lesztést hajtottunk végre számí

tástechnikában, amit alapítványi 
forrásból fedeztünk. Cégek, vál
lalkozók és szülők segítségével 
füves labdarúgópályát építünk az 
iskola udvarán. A sportnál ma
radva: sportegyesületünkben ön
védelmi sportokkal bővítettük a 
választékot. 

Mivel a tanítás nálunk több 
épületben folyik, az épületek 
összekötésére információs rend
szert hoztunk létre. 

Tanulói létszámunk összessé
gében 20, nevelői létszámunk 3 
fővel csökkent. Az új első osztá
lyosaink létszáma 65. 

Szent Benedek iskola, Tala-
bérné Pócza Lívia megbízott 
igazgató: 

Iskolánkban, mint a neve is mu
tatja, keresztény szellemű nevelés 
folyik. Tanulóink között katolikus, 
evangélikus és református vallású 
egyaránt megtalálható. Nevelőink 
között is van evangélikus. Nálunk 
a hitoktatás délelőtti, órarend sze
rinti órákon történik. 

Az idegen nyelvek közül mi is 
az angolt és a németet oktatjuk. 

Délutánonként gyermekkórus-, 
néptánc- és a sportfoglalkozáso
kon vehetnek részt a tanulóink. 

Speciális, hagyományőrző 
művészeti nevelés megvalósítá
sára pályázatot nyújtottunk be a 
Soros Alapítványhoz, amit elfo
gadtak, az értékelése most folyik. 
A szándékunk lényege a népi 
kézművesség, a népzene, a nép
tánc oktatásának megvalósítása, 
amit a néptánc oktatásával már 
meg is kezdtünk. 

Változás, hogy az Eötvös isko
la osztályai elköltöztek tőlünk, 
így ki tudtunk alakítani egy kis 
tornaszobát. Ebben a tanévben 
indítjuk a számítástechnika alap
jainak oktatását. 

Jelenleg 3 osztályunk, 6 peda
gógusunk és 3 óraadónk van. 
Idén 16 első osztályos iratkozott 
be hozzánk. Itt jegyzem meg: is
kolánkban hagyomány, hogy a 
tanévnyitó előtti napon az első 
osztályt tanító nevelők ismerke
dő kirándulásra viszik a tanulói
kat a szülőkkel együtt. Az idén 
Velemben voltak. Völgyi L. 

Manna diszkont Celldömölkön 
Nincs két és fél éve, hogy arról 

tudósítottunk a lapunkban: az áru
házban elegánsnak nevezhető bevá
sárlóközpont nyílt. Ma már mindez 
a múlté. Júliusban ugyanis Manna 
Diszkont lett a Parti üzlet helyén. A 
Kisalföld Füszért Rt. által üzemelte
tett üzlet a bolthálózat 15. tagja -
megyénkben Szombathely, Kör
mend és Sárvár után a negyedik 

Vásárlók és új vásárlók tömege 
a megmondhatója az újonnan nyílt 
bolt népszerűségének. Ennek oka 
az előzékeny kiszolgálás mellett 
természetesen a kedvező árfekvés, 
amihez nagy mértékben hozzájá
rul, hogy a Kisalföld Füszért + RL 
központilag, nagy tételben szerzi 
be az árut. 

- Üzletünknek velem együtt 8 
dolgozója van - tájékoztatott Ftí-
czén Józsefné, a bolt vezetője, aki 
eddig a sárvári Mannában dolgo
zott. - Rajtam kívül valamennyi 
munkatársam a Parti Bevásárló
központ alkalmazottja volt. Profi
lunkba tartozik az élelmiszerek és 
a vegyiáruk, valamint a napicik
kek, mint a kenyér, a tej, a hentes
áru és mirelit termékek széles vá
lasztéka. Gyorsan népszerűek let
tünk, a napi vevőszámunk 700 fö
lött állandósult. 

-Sikeres üzletpolitikánk része a 
diszkontárak mellett, hogy érzéke
nyek vagyunk a vásárlói igényekre 
- veszi át a szót Tóth Lászlóné, az 
Rt. menedzsere. - Celli üzletünk
ben rendkívül népszerűek a. Gyulai 
Húsüzem termékei, amik kedvező 
áron kaphatók, s tudomásom sze
rint ezeket csak mi árusítjuk a vá
rosban. Üzletpolitikánk szerves ré
szét képezik a különböző akciók, 
és új termékek forgalomba hozata
la. Akcióink 3 hétig tartanak, s er
ről a sajtóban - egyebek között az 
Új Kemenesaljában - is tájékoz
tatjuk a vásárlóinkat. A propagan
dát szolgálják a Manna-újságok, 
ezek ingyen kaphatók a boltban. 
Piros árjelzővel jelöljük az akciós, 
sárgával az új cikkeinket. Fontos
nak tartom még, hogy üzletháló
zatunkban számítógépes háttér
rendszer működik, ami nagy 
előny a forgalomra, a szállításra 
és az elszámoltatásra nézve ís. 
Többször szándékozunk kóstoló

val egybekötött árubemutatót tarta
ni, s azt is ígérhetem, hogy a nyi
táskor megismert szerencsekerék
kel máskor is találkozhatnak a celli 
vásárlók. 

Mit tehetünk ehhez hozzá? Az 
eladók valóban előzékenyek, az 
árak kedvezőek. 

Örülünk, hogy városunk egy új 
diszkont üzlettel gyarapodott, és 
ezáltal bővült a vásárlási lehető
ség. 

Völgyi L. 

Szilvia 
fotó-videó 
Celldömölk, 
Dr. Szomraky u. 2. 
(mühelysor) 

Esküvő és lakodalom 
fénykép- és 
videofelvétele 
Tel.: 95/421-770 
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A Sághegyi szüreti napok programja 
Szeptember 19-én, csütörtökön 18 órakor: Bor, kultúra, gaszt

ronómia: A borfogyasztás rituáléja címmel Szendrtídy Győző ker
tészmérnök, a Magyarországi Hegyközségek Nemzeti Tanácsának 
alelnöke tart elaődást és bemutatót a könyvtárban. 

Szeptember 20-án, pénteken délután 5 órakor Göcsei József 
és G. Szabó Pálma festőművészek kiállításának megnyitója a Ke
menesalja Művelődési Központban. 

5.30-kor szüretnyitó műsor a celldömölki katolikus templom 
előtti téren felállított színpadon. Fellép az Ádám Jenő Zeneiskola 
fúvószenekara, a KMK majorette-csoportja és a Kemenesalja Nép
tánccsoport. A szombathelyi íjászegyesület történeti bemutatót tart 
az ősi magyar fegyver fejlődésének történetéből. 

Kb. 7.30-kor a katolikus templomban barokk dalokat ad elő 
Heim Anita. 

8 órától utcabál. 
Szeptember 21-én, szombaton délelőtt a templom előtt kirako

dóvásár és autóbemutató. 
9 órától a Kemenesaljái Művelődési Központ előtti parkolóban 

utcai kosárlabdatorna, délután 3-tól szüreti felvonulás a Hegyi út-
Sági út útvonalon. 

5 órakor szüreti műsor a katolikus templom előtti emelvényen: 
nemzetközi néptánc találkozó osztrák, francia és magyar résztve
vőkkel; fúvósparádé és majorette-bemutató. 

7-től éjfélig szüreti bál a téren. Fellép a Deffekt duó. Zenél a 
pápai Karaván együttes. 

Éjfélkor tűzijáték. 

Egyéb programok 

Szeptember 20-án, pénteken 16 órakor: Ló és lovas címmel ki
állítás az Ádám Jenő Zeneiskola kamaratermében. 

Szeptember 20-án, pénteken 3/4 8 órakor: egyházzenei jótékony
sági koncert az orgonáért a római katolikus templomban. Közre
működik: Heim Mercedes énekes. Szüli Ilona orgonán, Czupor 
Attila trombitán. 

Halló, halló. J 

Telefonos tudnivalók 
Előző két lapszámunkban már 

találhattak cikket a telefonnal 
kapcsolatban. Ezúttal a bekap
csolás után felvetődött kérdések
kel fordultunk Mihátsiné Dózsa 
Hajnalka ügyfélszolgálati elő
adóhoz, aki ismét készségesen 
adott tájékoztatást 

- Többen kifogásolták, fiogy a 
RábaCom a július 31-én bekötött 
készülékekre is beszedte a teljes 
havi előfizetési dijat. Miért tette 
ezt? 

- Itt némi tévedés van az előfi
zetők részéről. Az előfizetői díj 
ugyanis nem július, hanem au
gusztus hónapra szól. A nevében 
is ott van: ELŐfizetés. Tehát a 
telefon-előfizetői díjat is ELŐRE 
kell fizetni, miként például az új
ságot is. Tehát az augusztus ele

jén kiküldött számla az augusz
tusi előfizetői és az esetleges jú
lius 31-ei beszélgetési díjat tar
talmazza. 

- Mit foglal magába ez a bi
zonyos 900 forint? 

— Először is a hálózat haszná
latát Ezen kívül 20 impulzus hí
vásdíját (1 imp. = 9,40 forint), és 
évente egy Vas megyei telefon
könyvet a teljes előfizetői név
sorral. Ha a 20 impulzus díját, 
ami 188 forint, levonjuk a 900-
ból, akkor durván 700 forint a 
tényleges előfizetői díj. Valójá
ban ennél is kevesebb, hisz a tele
fonkönyvet ingyen kapja az elő
fizető, amit, ha ki kellene fizet
nie, szintén nem lenne kis összeg. 

-Apropó, telefonkönyv. Mikor 
kapjuk kézhez? 

- Az új telefonkönyvek elké
szültek. Egy-másfél héten belül 
megkapják az előfizetők. Mire a 
lap megjelenik, már valószínűleg 
a kezükben lesz. 

- Ha valakinek nincs saját ké
szüléke, mennyi a bérleti díj? 

- Havi 200 forint, de ha meg
hibásodik, a cég ingyen javítja 
vagy cseréli. 

- Ha a saját tulajdonú készü
lék meghibásodik, bérelhető má
sik a RábaComtól? 

- Igen, de legalább 6 havi bér
leti díjat ki kell fizetni. 

- Mennyibe kerül, ha valaki 
részletes számlát kér a beszélge
téseiről? 

- H a utólag kéri a részletezést, 
akkor az első 20 tétel 200 forint, 
a további pedig 20 tételenként 20 
forint. Ha eleve részletes számlát 
igényel, akkor kevesebbet kell 
fizetni. Ez esetben az első 20 té
tel 80 forint, a többi pedig meg
egyezik az előzővel. A részlete

zést csak a tulajdonos kérhet 
írásban a neve, a lakcíme, a tele
fonszáma és az időszak feltünte 
tésével. 

—Mennyit kell fizetni, ha vala
ki másik lakásba költözik, de viszi 
a készülékét, és vonalat kér? 

- Egy ilyen manőver mintej 
17 ezer forintba kerül. 

- Ha valaki most akar telefont 
igényelni, mennyit kell letennie? 

- Jelenleg 37 és félezer forin
tot, és mintegy 2 hónapot kell 
várnia, hogy a rendszerbe kerül
jön. 

- Mire hívná fel az előfizetők 
figyelmét? 

- Bár a lapban közölték már a 
számokat, háromra közülük még-
egyszer felhívnám a figyelmet. 
Ha meghibásodás történik, a 03-
at (ez díjtalan), ha a rendszerbe 
még be nem kapcsolt számot kí
vánnak hívni, a 01-et kell tár
csázni. Végül ne feledjék a tuda
kozó számát, ami 09. völgyi 

Kulturális hírek 
Szeptember 24-éig a Vas me

gye honfoglalás kori leletei című 
kiállítást a KMK földszinti ka
mara kiállítóteremben nézhetik 
meg az érdeklődők. A kiállított 
tárgyak a Savaria Múzeum régé
szeti gyűjteményének legbecse
sebb darabjai. 

Angol kezdő és német kezdő 
és haladó nyelvtanfolyamokra 
várják az érdeklődőket szeptem
ber végéig a KMK-ban. 

A művelődési központ munka
társai igényfelmérést végeznek 
újabb kiscsoportok megszervezé
se érdekében. Kérik mindazokat, 
akik javaslataikkal, ötleteikkel 
segíteni tudnak, jelentkezzenek. 

Előkészületek a színházi évadra 
Celldömölkön az 1996/97-es színházi évadra 

nagyban folynak az előkészületek. Ahogy azt meg
tudtuk, most is négy, könnyed szórakozást ígérő 
előadásnak tapsolhatnak a színházkedvelők. 

Színházbérlet az idén is váltható, mégpedig: 
1900 forintért az első helyre; 1700-ért a második 
helyre; s nyugdíjas- és diákbcrletet 1500-ért Az 

előfizetési jegyek október 15-ig válthatók a 
jegypénztárában vagy a 11-es irodában. 

A Dukai Takách Judit Játékszín Alapítvány pá
holyai is igényelhetők. Az arany 15 ezer az ezüst 
10 ezer, míg a bronz 5 ezer forintba kerül. 

A tervezett előadásokról részletesebben követke
ző számunkban szólunk. gy. 

Hulladékégető 
A MÁV Rt a saját üzemi te

rületen keletkezett káros hulladé
kokat korszerű technikával és 
technológiával szándékozza 
megsemmisíteni. Ennek érdeké
ben SHENANDOAH P-60 M-2 

típusú hulladékégető telepítését 
tervezi a celldömölki vasúti ren
dező pályaudvaron - hangzott el 
aNATUREXPO-n augusztus 24-
én, a vasút napján. 

Mint azt megtudtuk, az ége
tőmű üzembe helyezése októ
ber elején várható. Ezt követő
en a város lakói részére a MÁV 

Rt nyílt napot - bemutatót - ter
vez. 

(Aszerk. megjegyzése: lapunk 
ez évi, március 14-i számában 
már írtunk e témáról; akkor a ter
vezett létesítmény szakértői érté
kelését ismertették a MÁV szak
emberei városunk képviselő-tes
tületi ülésén.) 
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„Uj szívet adok nektek..." 
Az idei nyáron a celldömölki ministránsok 

és fiatalok ismét együtt lelkigyakorlatoztak 
az ausztriai Garanasban. Ezekiel próféta 
könyvében találhatjuk meg azt a mondatot, 
mely lelkigyakorlatunk mottójául szolgált: 
„Új szívet adok nektek, kiveszem testetekből 
a kőszívet és hússzívet adok nektek." 

Elsődleges feladatunk az volt, hogy meg
álljunk az ajándékozó Atya színe előtt, s meg
engedjük neki, hogy kicserélje „kőszívűn
ket", s új .Jhússzívünkbe" beleírja törvényeit. 
Amíg kőszívvel imádkozunk, mindig kétel
kedünk abban, hogy teljesülhet-e az, amit az 

ünk-e! Elhatároztuk, hogy elindulunk a nyolc 
boldogság útján. Az első négy boldogság 
megélésével szívünk mélységéig juthatunk 
el. A másik négy boldogság pedig út az Aty
ához. Boldogságunk útja tehát Önmagunkon 
át vezet Istenhez. 

Lelkigyakorlatunkat egy csodálatos szent
órával zártuk az Oltáriszentség előtt, amikor 
feltártuk egymás előtt, hogy Isten kinek-ki
nek melyik törvényt írta a szívébe. 

A lelkigyakorlatos napok után a közös já
tékok ideje következett. Ministránsok és fia
talok boldogan és önfeledt jókedvvel játszót -

A mlnioliinpián labdarúgásból ezüstérmet nyert leánycsapat Fotó: Hctényi Rita 

Úrtól kértünk. Isten így semmit sem tehet ér
tünk. A lelkigyakorlat ideje alatt és most itt
hon is arra törekszünk, hogy „hússzívvel" 
megajándékozott emberekké váljunk, akik 
már nem bizonytalanok, hanem bizonyosak 
abban, hogy az Úr segítsége sohasem marad 
cl. 

A lelkigyakorlaton rácsodálkozhattunk ar
ra az igazságra is, hogy a boldog életnek tör
vénye van: „A nyolc boldogság", melyet k i 
zárólag Isten írhat bele a szívünkbe, de csak 
akkor, ha „hússzívvel" rendelkezünk már. 
Rájöttünk arra, hogy a boldogságról alkotott 
képünk nem azonos az igazi boldog
ságképpel, melyet Krisztus tanításának szívé
ben, a nyolc boldogság törvényében mutatott 
meg nekünk. Megértettük, hogy boldog
ságunk nem külső tényezőktől, például 
szépségtől, tehetségtől stb. függ, hanem at
tól, hogy Jézus boldogságtörvénye szerint él

tünk együtt. Elsőként egy „miniolimpia" 
megrendezésére került sor. Rendkívül érde
kes és ügyességünket próbáló versenyszámo
kat emeltünk az ötkarikás játékok sorába. S 
mennyire másként tudtunk játszani így, lelki
gyakorlat után! Senki sem ragaszkodott saját 
akaratának érvényesítéséhez vagy a győze
lemhez. Előzékenyek voltunk egymáshoz, 
odafigyeltünk és vigyáztunk egymásra úgy, 
mint eddig talán sohasem! Az akadályver
seny ötletes és különleges feladataiban kicsik 
és nagyok vegyes csapatokat alakítva szere
peltek. A kisebbek nem zárkóztak be saját 
ministráns közösségükbe, s mi nagyobbak 
sem fordultunk el tőlük. Úgy éreztük, hogy 
Jézus nagyon szoros egységet teremtett szí
veink között. 

Amikor a nyár elején megtudtuk, hogy is
mét Garanasban fogunk lelkigyakorlatozni, 
nagyon megörültünk. Hiszen régi, kedves ba

rátunkat, Hannest, láthattuk viszont, aki tra
gikus balesete folytán tolókocsiba kény
szerült. Ottlétünk ideje alatt többször is meg
látogattuk őt, s örömmel tapasztaltuk, hogy 
állapota sokat javult, mióta utoljára láttuk. Ez 
megerősített bennünket abban, hogy továbbra 
is imádkozzunk érte. Boldogok voltunk, ami
kor a tábortűznél ő is vidáman kapcsolódott 
be a játékokba és a tréfás dalok éneklésébe. 

Hazautazásunkat megelőző, úgynevezett 
„Színes estén" ismét vendégünk volt, régi is
merősünkkel, a Neudau-i atyával együtt. 
Ezen a vidám hangulatú záróestén eljátszot-
tuk egy kissé karikírozva, hogy valójában mi
lyen változásokat hozott lelkünkben ez a lel
kigyakorlat. Szép és maradandó tapasztalat 
volt mindannyiunk számára, hogy Garanas-i 
együttlétünk hatékony segítséget nyújtott ah
hoz, hogy előbbre léphessünk az igazi keresz
tény közösséggé formálódás útján. A közös 
szentmisék és imák alkalmával többször érez
tük egységünket Krisztusban. Volt példa arra, 
hogy esti ima után többen együtt maradtunk, 
s teljesen spontán, minden kénysze-
redettségtől mentesen elkezdtünk énekelni a 
katolikus karizmatikus megújulás dalaiból. 
Énekellünk és énekeltünk..., s nem akartuk 
abbahagyni. Amikor egymásra néztünk, sza
vak nélkül is tudtuk és éreztük mindannyian, 
hogy a Mennyország egy kis darabkája itt van 
közöttünk. 

Úgy hiszem, hogy új életünk fényét lehoz
tuk magunkkal a hegyekből a mindennapok 
viharába. Egymást segítve szeretnénke zt 
megőrizni nemcsak magunk, hanem minden 
ember számára is. Még most is magam előtt 
látom társaim ragyogó szemét, a ragyogó ar
cokat, boldog mosolyokat, és hallom, ahogy 
együtt énekeljük: 

„Életünk Krisztus élete, életünk az Atya 
szeretete, életünk az egyház Szentlelke..." 

Vintcr Krisztina 

N A G Y B U C S U 
1996. szeptember 15. 

Szombat 17.00: Búcsúsok fogadása, 17.30: 
Keresztút, 18.30: Rózsafüzér, 19.00: Szentmi
se, utána gyerlyás körmenet, 21.00: Ifjúsági 
szentóra, 22.00: Szentóra papi és szerzetesi 
hivatásokért, 23.00: Szentóra bűnösök megté
réséért, éjfél: Szentmise 

Vasárnap: 1.00-4.00: Rózsafüzér, 4.00: 
Keresztút, 6.00: Szentmise, 7.00: Szentmise, 
8.30: Ifjúsági szentmise, 10.00: BÚCSÚI 
NAGYMISE, 11.30: Szentmise, 14.30: A bú
csúsok búcsúztatása 

K M 
A celldömölki református egyházközség „ötszörös" évfordulója 

Ötszörös évfordulót ünnepel szeptember 21-én és 22-én a Cell
dömölki Református Egyházközség. Városunkban 72 esztendeje 
tartották meg az első református istentiszteletet, 60 éve épült a 
templom, 50 évvel ezelőtt lett önálló egyházközséggé a gyülekezet, 
80. életévét tölti első megválasztott lelkésze, a második lelkész 5 
esztendeje szolgál a gyülekezetben. Az ünnepi program szeptember 
21-én 17 órakor kezdődik a református templomban. Az Ambrus 
Lajos író által összeállított irodalmi műsor címe: Magyar írók Ke
menesaljáról. Közreműködik énekkel, zenével Fáy Tünde. 

Szeptember 22-én, vasárnap 10 órakor ünnepi istentisztelet lesz 
a partner gyülekezetek lelkészeinek közreműködésével. Prédikál
nak: Christoph Herrmann (Reinach, Svájc), Nagy József Levente 
(Marosvásárhely). Közreműködnek: Bejcziné Németh Tünde or
gonán, Czupor Attila trombitán. Délután 3 órakora a hálaadó ün
nepségen részt vesz: dr. Márkus Mihály, a Dunántúli Református 
Egyházkerület püspöke, Szakái Elemér, az Őrségi Református 
Egyházmegye esperese, valamint a gyülekezettörténeti kiadvány 
szerzői és az egykori szemtanúk. 
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Celldömölk évszázadai 
5. Úton az elmúlás felé 

A millecentenárium sokrétű rendezvényeihez kapcsolódóan, 
szeretnénk áttekintést adni olvasóink számára városunk törté
netéről, múltjáról, fejlődéséről azért, hogy jobban otthon érezzék 
magukat benne, egészen magukénak érezzék, és az érte való fele
lősségtudatuk egyre jobban szívükbe gyökerezzék. Ha olvassák 
és kérdéseik merülnek föl, s azokat megírják: hiteles feleletet is 
kapnak. 

pét mutatja. Ebből név szerint 
megismerjük az apátság jobbá
gyait és zsellérjeit, s azt is meg
tudjuk, hogy milyen kötelezett
ségeik vannak a földesurukkal 
szemben. A helység bírája Iliász 
Orbán, vele együtt nyolc job
bágycsalád és három zsellércsa
lád lakja. A többi porta elhagyott 
(deserta). A jobbágyok pénzbeli 
járandóságot nem fizetnek, meg
szántják és bevetik az uraság 
földjét, saját termésükből megad
ják a tizedet; karácsonykor min
den sessión ülő jobbágy ád egy 
kappant és két kenyeret 

A második összeírás annál el
szomorítóbb. A magyarázat talán 
ez: „Anno 1603. - A ' Tatárok 
Vasvármegyében, a' Kemenyest 
Kis Karácson napján el-rablák és 
el-égeték. Másodszor is csak ha
mar az első után Sárvárig rabiá
nak a tatárok." DömÖlköt aligha 
kerülte el a tatár rablóhorda. Erre 
utal az összeírás: a kolostorban 
(in Claustro) két faagyú és két 
vasagyú szakállas puskát, egy 
négyszögletes faasztalt és egy 
vaskilinccsel ellátott ajtót talált. 
A kolostor mellett három holdnyi 
búzavetés van. Szerzetesek nin
csenek a monostorban. Az apát 
„az üdőnek félelmes volta miatt 
épületfát és zsindelyt tárolt a 
templomban és a klastromban." 

Kemenesalja és a két Dömölk 
népének élete a 17. században, ha 
nem is teljesen háborítatlanul, de 
évtizedekkel mérhető időszakos 
nyugalom biztosította alkotó 
munkálkodás közepette folyha
tott. Ezt részben az 1606. novem
ber 11-én megkötött zsitvatoroki 
béke és az azt követő újabb meg
újítások tették lehetővé. A két fa
lu élete kiegyensúlyozott és min
den tekintetben fejlődést mutat. 
Ha török-tatár rabló portyák, 
Bethlen és Bocskay hajdúi végig 
is száguldozták s az ezekkel be
következett dúlások sem marad
tak el, mégsem okoztak oly gyöt
relmes megpróbáltatásokat, mint 
az előző század harcai. Dömölk 
nem volt török hódoltsági terület, 
habár adat van arról, hogy Alsó-
dömölkön egy Székesfehérváron 
lakó török katonának van egy tí
már birtoka, de aligha lehetett 
sok haszna belőle! 

A királyi kamara hivatalos 
megbízottja, Vizkelety János két 
ízben írta Össze az apátság jobbá
gyait és javait. Ezt az tette szük
ségessé, hogy „Isten az DömÖlki 
apátúrt ki vette ez világból", amit 
tartoztak volna jelenteni, de nem 
tették. Az elsőösszeírás 1602. jú
lius 2-án történt, és egy rendezett 
körülmények között élő, szorgal
masan dolgozó kistelepülés ké-

Ügyfélfogadás 
Celldömölk Város önkormány

zata Polgármesteri Hivatala ügy
félfogadási rendje: - hétfő: 9 órától 
11 óráig, kedd: ügyfélfogadás 
nincs, szerda: 13 órától 16 óráig, 
csütörtök: 8 órától 11.30 óráig és 
13 órától 16 óráig, péntek: 9 órától 
11 óráig. 

Minden hónap első csütörtökén 
9 és 11 óra között Makkos István 
polgármester, minden hónap máso
dik csütörtökén 9 és 11 óra között 
Tima László alpolgármester, min
den hónap harmadik csütörtökén 9 
és 11 óra között Baranyai Attilá-
né dr. jegyző, minden hónap ne
gyedik csütörtökén 9 és 11 óra kö
zött Enyinginé dr. Batári Borbá
la aljegyző tart fogadóórát a hiva
talban. Kihelyezett ügyfélfogadás 
Izsákfán: minden héten szerdán 

9.00-11.00 óráig a Faluház önkor
mányzati irodahelyiségében. 

A cigány kisebbségi ön
kormányzat elnökének és elnök
helyettesének fogadóórája: kéthe
tenként szerdán délután 13 órától 
15 óráig aHollósy tér 1. szám alatti 
hivatali helyiségben. 

* 
A Celldömölki Rendőrkapitány

ság Igazgatásrendészeti Osztály
ának ügyfélfogadási rendje -hétfő: 
08.00-16.00 óra között folyamato
san; kedd: 08.00-12.00 óra között; 
szerda: 13.00-17.00 óra között; 
csütörtök: 08.00-13.00 óra között; 
péntek: 08.00-12.00 óra között 

* 
A Vas Megyei Munkaügyi Köz

pont celldömölki kirendeltségének 
ügyfélfogadási rendje: - hétfő, 
kedd és csütörtök: 8-15.30, pén
tek: 8-12.15 óra között. 

Pórdömölk azonban újra bené
pesedett. A falu állapotáról egy 
1642-ben felvett vizsgálati jegy
zőkönyv ad képet. Van kineve
zett apátja, de nem lakik itt, szer
zetes azonban lakhatott a monos
torban, mert pünkösdi istentiszte
letről olvasunk, amikor „mas em
ber az praedication lévén ü pe-
nigh (ti. egy férfi) Kis Istvánéval 
maga hazánál jaczott az mastani 
birónéval és mulatót" Az apátsá
gi birtokot és a falut Naszvady 
György urasági ispán kormá
nyozza, aki a maga hasznára dol
gozik. Zajlik a jobbágyfalu élete, 
„bűvös bájosságot" tudó asz-
szonyról is szól az írás. A kihall
gatási jegyzőkönyv szerint 20 
jobbágycsalád és az ispán család
ja él PórdömÖlkön. Mind magyar 
nevűek az ispánon kívül, tehát 
tiszta magyar falu. A szántóföldi 
termelés mellett szőlőműveléssel 
is foglalkoznak és állattartásuk is 
jelentős. A kiegyensúlyozott fej
lődés azonban a század második 
felében megtörik. 

Seiffrid Imre apát 1653-ban 
végzett összeiratása szerint a falu 
bírája Nagy István, és van még 
14 jobbágycsalád. Összességé
ben 63 holdon búzát, 41 holdon 
rozsot, 8 holdon kétszerest, 8 
holdon zabot, 1 holdon árpát, 
egyen lencsét termeltek az ösz-
szeírás évében. Az elhagyott töb
bi birtokrészeket nemesdömölki 
(ekkor Minori Dömölk) és sági 
bérlőknek adták ki megmunká
lásra. Az 1655. évi összeírásban 
már csak 12 jobbágy nevét olvas
hatjuk, életkorukat is feljegyez
ve. Megtaláljuk az iratban az ál
latállomány nagyságát is, amiből 
lehet következtetni anyagi hely
zetükre, s az jómódra utal. Egy 
példa: „Tott Pál 70 éves s a fiával 

gazdálkodik; van 6 ökör, 6 tehén 
6 nevendék, 5 ló a gazdaságában 
és szőlőt is művel." 

Az 1698. évi egyházlátogatási 
jegyzőkönyv Pór - másképp Kis-
Dömök - helység plébániájáról 
azt állapítja meg, hogy ez egé
szen magyar plébánia, melynek 
temploma Szent Péter tiszteletére 
szenteltetett Iskolaépülete a falu 
szélén kelet felé van, amely az
előtt az e helyhez tartozó pászto
rok nyájáé volt, de most evangé
likus tanítója van, aki a katoliku
sok gyermekeit is tanítja. A te
mető a templommal átellenben 
dél felől, gondozatlan és minden
felől mindenkinek nyitva áll. 
Pór-Dömökön van 50 lélek, akik 
mind katolikusok, kivévén ötöt 
A filiális helységben Nemes -4 
másképp Nagy-Dömökön - a lé
lekszám 283, amiből katolikus 
30. Itt is van temető és a falu kö
zepében felállított haranglábja, 
melyen egy kis harangja is van. 

Ebből az egyházvizsgálati 
jegyzőkönyvből világosan lát
szik a legősibb település stagná
lása, s a szomszédságában kelet
kezett űj település - Nemesdö-
mölk - életerős fejlődése. Ez a 
helyzet a későbbi évszázadokban 
sem változott, mindaddig, amíg 
Pórdömölk jelentéktelen kis ma
jorrá süllyedt Ide nem települtek 
új lakosok, iparosok, kereske
dők; nem épültek családi s üzlet
házak, melyek egy település fej
lődését meghatározzák és elő
mozdítják. A jóval később kelet
kezett másik település, Nemes-
dömölk magához vonzza, magá
ba szívja mindazokat az eleme
ket, amelyek a fejlődését elő
mozdítják. Később ezt teszi a 
legújabb sarj: Kis-Czell! 

Nádasdy Lajos 

Mozgássérültek alapítványa 
A Mozgássérültek Celldömölki Helyi Csoportja alapítványt hozott 

létre Alapítvány a Celldömölk városban és városkörnyéken élő (ke-
menesaljai) mozgássérültekért néven. A 8 tagú kuratórium elnöke 
Szentpály-Juhász Imre lett. 

Az alapítvány számlaszáma: 11747044-20006888. A segíteni szán
dékozók a helyi csoport irodájában (Hámán K. u. 2.) kérhetnek csek
ket A csoport vezetőjének tájékoztatása szerint a befizetett Összeg az 
adóból leírható. 

Ha valaki még nem vette meg... 
A celldömölki polgármesteri hivatalban korlátozott szám

ban még megvásárolhatók az alábbi kiadványok: 
Porkoláb István: Celldömölk Kismáriacell szabadalmas 

mezőváros története 
Ára: 160 Ft 
Tungli Gyula: Izsákfa évszázadai 
Ára: 300 Ft 
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Lendvai utazások (2.) 
Másodszor 1994-ben utaztam 

Alsólendvára. Már első alkalom
mal is voltam a Muraközben -
Csáktornyán - , sót a Dráván is túl
jutottam Varazsdra, de akkor még 
nem volt tanácsos messzebbre 
utazni! 1994-ben aztán eljutottam 
Zágrábba is. Horvátországi utazá
som célja elsősorban vasúti, szak
mai volt, ezért mostani témánkba 
nem illik. Annyit azonban enged
jenek megemlíteni, hogy H János 
Pál pápa zágrábi látogatása után 4 
nappal volt szerencsém a várost 
járni és még minden - épületek, 
terek, parkok és a gyönyörű" kated
rális - magán viselte a nagy ese
mény jegyeit. 

Ezekben a szeptemberi napok
ban mindenütt Európában, érthe
tő okokból különösen Szlovéniá
ban, gyakori beszédtéma volt a 
balkáni háború. A kisváros, 
Lendva sem volt mentes ettől. 
Bár Szlovénia - néhány nap ki
vételével - kimaradt a háborús 
eseményekből, érezhető volt az 
aggodalom: milyen irányba vesz
nek fordulatot a továbbiak? A 
lendvai emberekkel folytatott be
szélgetéseim segítettek eligazod
ni a balkáni zűrzavarban, szavaik 
nyomán világosabban láttam az 
okokat. Arra azonban én- sem 
számítottam, hogy hazajőve, itt
honi beszélgetésekben meglepő 
tájékozatlanságot is tapasztalok-
nem is annyira politikai, mint in
kább - területi kérdésekben! So
kak képzeletében Szlovénia 
egyértelműen Balkán, aztán 
összekeveredett Szlavónia és 
Szlovénia, mások a volt Jugo
szláviához tartozott magyarlakta 
területek közül csak a Vajdaságot 
ismerték stb. Szerencsére nem 
mindenki volt ennyire járatlan. 
Ezzel szemben az alsólendvai 
magyarok nagyon is jól ismerik 
hazánkat, ápolják a magyar ha
gyományokat. Rendszeresen 
csoportos utazások, buszkirándu
lások során ismerkednek a kör
nyező országokban lakó magyar
ság életével, művészetével, nép
rajzával, természetesen hazánk
ban is! János bácsi leveleiből és 
képeslapjaiból 3 év alatt kétszer 
felvidéki, egyszer erdélyi és egy
szer magyarországi buszkirándu
láson szerzett élményekről olvas
hattam. Az otthon (Lendván, 
Dobrónakon, Göntérházán és a 
többi magyarlakta faluban) ma
radottaknak a hetente megjelenő 
Népújság hasábjain tudósítottak 
az élményeikről. 1993 őszén két
részes cikkben számolt be a lap 
egy háromnapos szlovákiai k i 
rándulásról Krasznahorka büszke 

vára címmel. A nemzeti ünnepen 
évek óta láthatóak a Magyar Te
levízió műsorában a lendvai ese
ményekről szőlő tudósítások. 
Göntér János leveleiből tudom, 
hogy rendszeresen megünneplik 
Lendván nemcsak a március 15-
ét, hanem augusztus 20-át is: 
„19-én este ismét megtartottuk 
Szent István király ünnepét. A 
várban nagyon szép számban jöt
tünk össze (60-80 fő). Itt volt a 
magyar nagykövet... és... a mi 
magyarországi nagykövetünk 
is... Voltak még... Magyarország
ról és innen a Muravidékről is... 
Az ünnepség után vendégül lát
tak bennünket... (egri bikavér, to
kaji aszú) kinek mennyi jól esett, 
de csak lábon állva! így evett a 
nagykövet úr is velünk, ő szőíí-

Magyarok, szlovének és más 
nemzetek fiai egyaránt. A tájhoz 
való kötődésnek itt is több szála 
van, egyik mindenképpen a sző
lőhegy". Varga Sándor így kezdi 
könyvét: „A Szlovén Köztár
saság északkeleti részén őslakos 
magyar nemzetiség a szlovén-
magyar határ mentén áll. (E szó 
helyesen valószínűleg „él". -
MT). Szűkebb értelemben véve 
ezt a területet Muravidéknek ne
vezzük. Az első világháború előtt 
ez Magyarországhoz tartozott. A 
szlovéniai magyarok többségük
ben Lendva környékén élnek a 
volt Lendvai (Alsólendvai) járás
ban. A szőlőhegyek összefüggő 
területen vannak Hosszúfalutól 
Pincéig... Ezt a területet nevez
zük mi Lendva-hegynek, annak 
ellenére, hojjy öt falu határában 
fekszik..." O, Varga Sándor volt 
az, aki tavaly ősszel, itt nálunk a 

tott fel bennünk a traktára. Ez 
egy kis pénzébe került Szent Ist
vánnak, de bírja, hiszen király!... 
Most 3 alkalommal „Vár-estek" 
lesznek: a Zalaegerszegi Tánc
együttes, a Pécsi Nemzeti Szín
ház és a Kaláka-együttes fognak 
vendégszerepelni. Én is vettem 
bérletet, már csak öntudatból is." 

Az 1994 szeptemberi lendvai 
utazásom alkalmával volt szeren
csém megismerkedni Varga Sán
dorral is, aki az előző évben meg
jelent, A Lendva-hegyi borter
melés című néprajzi-történeti 
munkáját dedikálta nekem, 
amely a Muravidéki Magyar 
Nemzetiségi Önigazgatási Kö
zösség megbízásából a Hazánk 
Könyvkiadó Kft. (Győr) gondo
zásában jelent meg. ízléses cím
lapján ugyanolyan főfás szőlő
prés, mint amilyen a valóságban 
is látható a Sághegyi Múzeum
ban. Útravaló című előszavában 
a következőket írja Göncz Lász
ló: „Lendva-vidék lakossága 
apáról fiúra kötődik a Lendva-
hegyhez, a szőlőhöz, a borhoz. 

Kresznerics Könyvtárban tartotta 
az egyik előadást a hegyközsé
gekjelenéről és jövőjéről. 

Érdekes dolog az is, amit 
Lendva határközelsége okán ta
pasztalhattam. Az említett zágrá
bi utazásra nagyon korán hajnal
ban, még sötétben indultunk. 
Gyalog igyekeztünk a vasútállo
másra, amikor a kihalt utcán mel
lénk kanyarodott egy rendőrautó 
és igazoltattak bennünket. Ter
mészetesen csak addig tartott a 
procedúra, míg János bácsi iga
zolta magát, és a hivatalos szlo
vén nyelven közölte velük, hogy 
az ő vendége vagyok, és a hajnali 
Csáktornyái vonattal éppen Zág
rábba indulunk. Azért említem 
meg ezt a jelentéktelennek tűnő 
mozzanatot, mert alighogy fel
szálltunk a vonatra, az álmos em
berek közt feltűnt a horvát határ
őr, hiszen a lendvai állomást el
hagyva mintegy 4 kilométer után 
következik a Mura hídja, és a fo
lyó a határ, a Szlovén és a Horvát 
Köztársaság közt. A következő 
vasútállomás, Muraszerdahely 

már Horvátország. Tehát alig 
lépjük át a határt Rédicsnél, or
szágúton 6-7 kilométer a Lend-
va-hegy tövében megbúvó kisvá
ros, és újabb 5-6 kilométer az or
szágúton vagy vasúton déli 
irányban a szlovén-horvát határ. 
Ha az úton közlekedő nem Hor
vátország felé veszi irányát, ha
nem például a szlovén fővárosba, 
nyugat felé igyekszik, akkor is át 
kell hajtania e szép kisvároson, 
Lendván. Forgalmas időszakok
ban szinte fuldoklik az ember a ki
pufogógázban a főutcán, kamio
nok és személykocsik végtelennek 
tűnő sora közt gyakran keresni kell 
az alkalmas pillanatot, hogy mikor 
lehet az utca túloldalára jutni! 

Kedves öreg barátom egy na
pon a szülőfalujába, Dobrónakra 
is elkalauzolt Régi Zala-várme
gyei nagyfalu, főleg a mezőgaz
daságból élők lakják. Felmen
tünk gyönyörű temploma tornyá
ba, gyönyörködni a Muravidék
ben. A faluhoz jelentős hegyköz
ség tartozik. Tettünk egy utat az 
öreg pincéhez is. Míg Lendva-
hegy lankáin 99 százalékban kor¬
donos szőlőművelést láttam, ad
dig a dobrónaki hegyen akkor 
még sok volt a gyalogtőke. Az 
öreg pince mellett épült már az 
új, a fiataloké. Ebben kisebb teret 
kapott az a rész, amely a mi fo
galmaink szerint pincét és szőlő
feldolgozásra alkalmas helyisé
get jelent, jobban a nyaraló jelleg 
látszott a készülő házon. (Azóta 
egyre több hozzá hasonlót láttam 
ott és Lendva-hegyen is.) Felsé
táltunk a dombtetőre, ahonnan 
látható volt a néhány kilométerre 
északra húzódó dombvonulat, 
amely valamikor Vas és Zala 
vármegyék közt jelentette a „ha
tárt". Oda is átvitt bennünk egy 
kis kerülővel a jó öreg Zastava és 
a Szent Vid kápolna közelében, 
csodaszép környezetben egy tóvá 
duzzasztott patakra leltünk, 
amely a környékbeliek kedvelt 
kiránduló és horgászhelye. Amo
lyan Szajki-tavakhoz hasonló-

Másnap hétvége következett, 
szeptember 17-e, Lendván ekkor 
tartották a szüreti napot, rendez
vények egész sorával. Sajnos az 
időjárás közbeszólt, szinte egész 
napon esett az eső és nagyon le
hűlt a levegő, kora délután is alig 
érte el a 12 fokot. Emiatt másnap 
a várt élmények nélkül tértem ha
za. Nagyon szerettem volna az 
Alsósági Szüreti Napok esemé
nyeivel összehasonlítani az otta
niakat és hazahozni jó tapasz
talatokat, de az említettek miatt 
ez elmaradt. Akkor még nem sej
tettem, hogy csak újabb két év 
múlva látom viszont Lendvát. 

Mihók Tamás 
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Százéves vasútvonal 
Az első hazai gőzüzemű vasút

vonal megnyitására - 1846, Pest-
Vácz - emlékezve ünnepelte az 
idén fennállásának 150. évforduló
ját a magyar vasút. Millecentenári-
umunk évében több vasútvonalon 
is tartanak megemlékezéseket ke
rek évfordulók kapcsán. Celldö
mölk vasútállomása és a GyŐr-Pá¬
pa - Kis-Czell - Sárvár - Szombat
hely útvonalon épült vasút október 
l-jén lesz 125 éves. A vasútvonal
ból kiágazó - eredetileg Pápa-

Csorna Helyiérdekű Vasútnak ne
vezett - vicinális vonal augusztus 
l-jén volt száz éves. E napon ün
nepi különvonat indult Csorna ál
lomásról Pápára. 

A vonat útja közben Szany-Rá-
baszentandrás állomáson ünnepség 
keretében emlékeztek meg a száz
éves vasútvonalról. Az állomás
épület falán az évfordulóra utaló 
emléktáblát avattak és átadták az 
elkészült peront. Ünnepi beszédet 
mondott Tóth Károly, Szany pol-

Az ünnepi különvonat 

Pamincr László történelmi visszaemlékezése 

gármestere. Ezt követően a vasút
vonal 100 évének történetét ismer
tette Pammer László vasúttörté
nész, aki városunkban 1955-től 
1972-ig volt az Építési Főnökség 
vezető mérnöke. 

A különvonat Pápára érkezése 
után is ünnepség keretében adták át 

az ott megépült utasperont. A s 
éves vasútvonalon a vonattovább 
tási feladatokat a Celldömöl 
Vontatási Főnökség pápai kire 
deltsége látja el. Eredeti nevén 
a Pápai Fűtőházi Kirendeltség na 
ra egyidős a vasútvonallal. 

m 

Tóth Károly polgármester átadja az utasperont 

Sághegyi szüret '96 

Képzőművészeti pályázat 
A Celldömölki Kresznerics Ferenc Könyvtár a Sághegyi szüreti 

napok alkalmából a millecentenárium jegyében képzőművészeti pá
lyázatot hirdet gyerekeknek. 

Pályaműved, alkotásod témáját a következő feladatokból választ
fialod ki: 
1. Készíts iniciálét vagy kódexlapot ahhoz a történethez, amely Len

gyel Dénes: Régi magyar mondák vagy Komjáthy István: Mon
dák könyve c. kötetében leginkább felkeltette érdeklődésedet! 

2. Készíts illusztrációt egy mondához, amelyet az itt felsorolt köny
vek egyikében olvastál: Balogh Béni: Omló bástyákon hulló csil
lagok, Benedek Elek: Honszerző Árpád, Benedek Elek: Magya
rok története, Komjáthy István: Mondák könyve, Lengyel Dénes: 
Magyar mondák a török világból és a kuruc korból, SzombaÜiy 
Viktor: Száll a rege várról várra. 

3. Válassz ki a„Hét évszázad magyar versei" vagy a „Rendületlenül" 

című antológiából egy költeményt, és készíts hozzá illusztrá
cióit 

Pályázati feltételek: 
- Részt vehet minden általános iskolai és gimnáziumi tanuló 10-től 

14 éves korig. 
- Egyéni alkotások (nem a könyvekből kimásolt illusztrációk) be

küldését várjuk! 
- Egy-egy tanuló 3 db művet küldhet be. 
A pályamunka technikája: 
- grafika (ceruza, toll, tus stb.) 
- festő technika (akvarell, tempera, pasztell stb.) 
A kép mérete: 35 cm x 50 cm vagy 50 cm x 70 cm (paszparluval) 
Az alkotás hátlapjára a következő adatokat felírni szíveskedjetek: 

név, iskola, osztály, a történet vagy vers címe. 
Beküldési határidő: 1996. szeptember 16. Cím: Kresznerics Ferenc 

Könyvtár gyermekkönyvtára, Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. Pf.: 40. 9501 
A legszebb pályaművek alkotói könyvjutalmat kapnak. 
Az eredményhirdetés és díjkiosztás 1996. szeptember 20-án, pén

teken 15 órakor lesz a könyvtárban, amely alkalomból megnyitjuk a 
zsűri által kiválasztott pályaművekből rendezett kiállítást is. 
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Az Új Kemenesalja hirdetési tarifái: 
- egész oldal 15 000 forint 
- fél oldal 8 000 forint 
- negyed oldal 5 000 forint 
- nyolcad oldal 3 500 forint 
- tizenketted oldal 1 800 forint 
- apróhirdetés 500 forint 
- első oldalon megjelenő szalaghirdetés 

(190 x 25 mm) kék színnyomással 4 500 forint 

A hirdetési díjakat 25 százalék áfa terheli. 

A többször, azonos szöveggel hirdetők megjelenésenként 

5 százalék kedvezményt kapnak. 

Lapunk megbízott, hivatalos hirdetésszervezője Nagy An
tal Celldömölk, Mikes Kelemen utca 31. szám alatti lakos, a 
polgármesteri hivatal műszaki osztályának ügyintézője. 

NE FELEDJE: 
ÚJ KEMENESALJA KÉTHETENTE! 

Mit kell tudni a számlalevélről? 
A posta annak érdekében, hogy 

minél jobban megfeleljen az ügy
felek elvárásainak, bővítette külde-
ménykmálatát és létrehozta az 
úgynevezett számlalevél-külde
ménycsoportot. Ez a kedvezmé
nyes szolgáltatás a postával szer
ződéses kapcsolatban álló minden 
olyan ügyfél számára alkalmas, 
akik rendszeresen nagyobb 
mennyiségű számlát állítanak elő 
(pl. díjbeszedők, telefontársasá
gok, bankok, biztosítók stb.) 

A számlalevél valójában szab
ványméretű borítékban elhelye
zett, nem magánügyfél által, kü
lönszolgáltatás nélkül, minimáli
san 10 000 db mennyiségben fel
adott levél, amely számlát (szám
lakivonatot), vagy nyugtát és be
fizetési lapot (lapokat) tartalmaz, 
és súlya legfeljebb 30 g. 

A posta szerződést köt a szám
lalevél-feladókkal, így biztosítva 
részükre a kedvezményes feladá
si díjat. A kedvezményes díjak a 
következők: 

- 10 000 db-tól 100 000 db-ig 
terjedő havi feladási mennyiség 
esetén a helyi küldemények fel
adási díja 14 Ft/db, a távolsági 
küldeményeké 19 Ft/db. 

- a 100 000 db feletti havi 
mennyiségű küldemények helyi 
feladási díja 13 Ft/db, a távolsá
giaké 17 Ft/db. 

További előnyei is vannak a 
postai rendszerbe történő belé
pésnek, a számlalevél alkalmazá
sának: 

- egyrészt a posta garanciát vál
lal a személyes jellegű adatok le
zárt borítékban való továbbítására, 

- másrészt a feladó saját tevé
kenységére vonatkozó közle
ményt, reklámot szerepeltethet a 
számlalevél szabad területein. 

Ügyfeleink a Soproni Posta
igazgatóság (Győr-Mosón-Sop
ron, Vas és Veszprém megye te
rülete) bármely postáján igénybe 
vehetik a szolgáltatást. 

VAS MEGYE ES SZOMBATHELY 
VÁROS REGIONÁLIS VÁLLAL
KOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁ
NYA VÁLLALKOZÓI KÖZPONT
JA továbbra is várja azon kedves Ügy
feleit, akik már vállalkozók, vállalkoz
ni szeretnének, vagy pedig érdeklőd
nek a vállalkozások valamely területe 
iránt. 

A VÁLLALKOZÓI KÖZPONT szaktanácsadói hálózatá
ban működő tanácsadók több mint 20 területen (csak a leg
fontosabbak: adó, jog, könyvelés, kereskedelem, fordítás-tol
mácsolás stb.) állnak a VÁLLALKOZÓI K Ö Z P O N T Ügy
felei rendelkezésére. 

Amennyiben igényli az általunk nyújtott tanácsadást, úgy a 
következő címeken érdeklődhet személyesen vagy telefonon: 

VÁLLALKOZÓI KÖZPONT 
9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/B 
Tel.: 94/326-048 

valamint a 
CELLDÖMÖLKI 
PARTNERIRODÁBAN: 
POLGÁRMESTERI H I V A T A L 
Szűcs Andrea 
9500 Celldömölk, 
Szentháromság tér 1. 
Tel.: 06/60/376-202/38. m. 

F IGYELEM! 
Autópiacot rendezünk a KORONA ABC előtt lévő piactéren 

minden páros hét szombatján. 
VÁRJUK ÉRDEKLŐDÉSÜKET. 

Polgármesteri Hivatal, Celldömölk 

Rendelje meg lakására az Uj Kemenesalját! 
r 

ELŐFIZETŐI MEGRENDELŐLAP 
Ezennel megrendelem az Új Kemenesalja című lapot, amelynek előfizetési díja 

D egész évre 
• fél évre 
D negyedévre 

Kérjük, az előfizetés időtartamát jelölje X-szel! 

Név: 

600 forint, 
300 forint, 
150 forint. 

Címe: 

Dálum: Aláírás: 

L 

A megrendelőlapot a celldömölki postahivatalba kérjük eljuttatni. Az előfizetésről ott adnak 
további tájékoztatást. 

J 
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Celldömölk Város Önkormányzatának 
29/1996. (VIII. 28.) sz. rendelete 

az intézményekben a nem ellátotti kör részére 
biztosított élelmezés térítési díjairól 

Celldömölk Város Önkormányzata a 4/1985. (I . 19.) PM. sz, ren
delet hatályon kívül helyezése miatt a kialakult helyzetre tekintettel 
az alábbiakban szabályozza intézményeinél a nem ellátottak által 
igénybe vett étkezés térítési díját. 

A rendelet hatálya kiterjed Celldömölk Város Önkormányzatának 
azon intézményeire, amelyek saját konyhával rendelkeznek. 

2. § 
(1) Kötelező' étkezőnek minősülnek azok a dolgozók, akik az étel 

előállításával foglalkoznak és az ellátottak étkeztetésében közvetlenül 
részt vesznek. 

(2) A kötelezően étkezők körét az intézmény vezetője az intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzíti. 

(3) A kötelezően étkezők térítési díja a mindenkori nyersanyagkölt
ség 63%-a. 

3. § 
A nyersanyagköltség 100%-át térítik az intézménynél munkavi

szonyban, közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók, szülési 
szabadságon lévők, gyermekgondozási díjon, gyermekgondozási se
gélyen lévők. 

4. § 
(1) Ha a konyha működési engedélyében rögzített teljesítőképes

sége - a saját ellátottak, illetve alkalmazottak étkeztetésének hátránya 
nélkül - lehetővé teszi - indokolt esetben az intézmény vezetője más 
szerv, intézmény, más személyek (családtag, nyugdíjas) számára is 
engedélyezheti az étkezés igénybevételét. 

(2) A konyha szabad kapacitásának kihasználásánál elsőbbséget 
kell kapniuk az intézmény, illetve egyéb költségvetési intézmény 
nyugdíjasainak. 

(3) A szerv vezetője engedélyezheti, hogy az ételt a konyháról 
elszállíthassák, az elszállítandó étel mennyiségét a belső ellenőrzés 
keretében az intézmény vezetőjének, illetve megbízottjának ellenő
rizni kell. 

(4) A költségvetési intézmények nyugdíjasait arezsiköltségek 50%-
áig az intézményvezető kedvezményben részesítheti. 

(5) Minden egyéb, az intézménynél étkező köteles a nyersanyag
költséget és legalább a teljes rezsiköltséget megtéríteni. 

5. § 
Ez a rendelet 1996. szeptember l-jén lép hatályba. 
Celldömölk, 1996. augusztus 28. 
Baranyai Attiláné dr. Makkos István 

jegyző polgármester 

'iXXn Celldömölk Város Önkormányzatának 
28/1996. (VIII. 28.) sz. rendelete 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 
többszörösen módosított 16/1993. (VI. 2.) sz. rendelet 

módosításáról 
A képviselő-testület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 

M 
A rendelet 9. §-a az alábbi 9/C §-sal egészül k i : 
9/C § Gyógyszerkiadásainak mérséklésére - egyedi elbíráláss-

méltányossági alapon átmeneti segély adható azon személy, ille 
családok támogatására is, ahol a személy, ¡11. egyes családtagok es 
gyógyszerköltsége a család összjövedelmének 10%-át meghaladjj 
közgyógyellátási igazolványra nem jogosult. 

2. § 
A rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lé 
15. § (2) bek.: Szociális rászorultnak kell tekinteni azt, akin 

családjában az egy főre jutó jövedelem a havi gyógyszerköltség, gy 
gyászati segédeszköz költségének levonása után nem haladja meg 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 125%-át, egye
dülállók esetén a 150%-át, feltéve, ha a közgyógyellátási igazolványra 
kiváltható gyógyszerköltsége egész évre a mindenkori öregségi nyug
díj legkisebb összegének 75%-át meghaladja. 

3-§ 
Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a f 

lyamatban lévd ügyekben is alkalmazni kell. 

Celldömölk, 1996. augusztus 28. 

Baranyai Attiláné dr. 
jegyző 

Makkos István 
polgármester 

Celldömölk Város Önkormányzatának 
30/1996. (VIII. 28.) sz. rendelete 

a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 
25/1995. (VI. 21.) sz. rendeletének módosításáról 

1. § 
A rendelet 5. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Urna-

kriptába 4 urna, felnőtt sírhelybe 6, gyermeksírhelybe 2 uma is elhe
lyezhető, ismételt díjfizetés ellenében. 

2-§ 
A rendelet 2. sz. mellékletének a), b), c) pontjai az alábbiak szerin 

változnak: 
Sírhelyárak (Az összegek az Áfát is tartalmazzák) 
a) sírhely (25 évre) 

- egyes sírhely 
- kettes sírhely 
- hármas sírhely 
- gyermek sírhely 

b) sírbolt (60 évre) 
- kettes sírbolt 
- négyes sírbolt 

c) umakripta (10 évre) 
d) kolumbárium (10 évre) 

2 000 Ft 
3 300 Ft 
4 000 Ft 

650 Ft 

13 000 Ft 
26 000 Ft 

1 300 Ft 
650 Ft 

3. § 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
Celldömölk, 1996. augusztus 28. 
Baranyai Attiláné dr. 

jegyző 
Makkos István 

polgármester 

v£>%> A celldömölki szennyvízcsatorna-építésről 
Tisztelettel tájékoztatjuk a 

szennyvízcsatorna-hálózat épí
tésével érintett lakosságot, hogy 
a Polgármesteri Hivatalban köz
zétett és helyszínrajzon feltün
tetett utcákban a szervezés még 
folyamatban van. 

Az építés még ebben az év
ben a hároméves programnak 

megfelelően megkezdődik. 
Hogy melyik utcákban indul az 
építés, az függ az egyes szenny
vízgyűjtőkre adott árajánlatok
tól, a társulat minél előbbi létre
hozásától és nem utolsó sorban 
a lakossági aktivitástól. A kivi
telezők kiválasztása szeptember 
végén megtörténik. A költségek 

pontosítása és a közműtársulat 
megalakítása végett szükséges 
tudni, hogy utcánként a lakos
ság milyen arányban vesz részt 
a teherviselésben. Ezért kérjük 
a szennyvízcsatorna-hálózat 
építésével érintett Tisztelt La
kosságot, hogy aki még nem 
adta le szándéknyilatkozatát, 

vagy még gondolkodik a csatla
kozáson, az szeptember 15-ig 
döntsön a társulathoz való csat
lakozásról és szándékát ezen dá
tumig a Polgármesteri Hivatal 
Műszaki Osztályára bejelenteni 
szíveskedjen. 

Tisztelettel: 
Makkos István polgármester 
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<fr SPORT eredmények - események ^ SPORT 

A megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság 
sárvári csoportjában szereplő kemenesaljai csapatok sorsolása: 

Szeptember 15. 15.00: Ostffyasszonyfa—Já
nosháza, Hegyhát-Kemenesmagasi, Szergény— 
Nagysimonyi 

Szeptember 22. 15.00: Kemenesmagasi-
Ostffyasszonyfa, Gérce/V ásárosmiske-Szer-
gény, Jánosháza-Hegyfalu, Jákfa-Nagysimonyi 

Szeptember 29. 15.00: Szergény-Jákfa, Nagy-
simonyi-Szeleste, Ostffyasszonyfa-Pecöl, Rába-
paty-Jánosháza, Hegyfalu-Kemenesmagasi 

Október 06. 15.00: Gérce/Vásárosmiske-
Ostffyasszonyfa, Kemenesmagasi-Rábapaty, 
Bó-Nagysimonyi, Jánosháza-Kó"rismenti 

Október 13. 14.00: Ostffyasszonyfa-Hegy-
hát, Nagysimonyi-Jánosháza, Szergény-Sze-
leste, Kórismenti-Kemenesmagasi 

Október 20.14.00: Kemenesmagasi-Nagysi-
monyi, Ostffyasszonyfa-Szergény, Jánosháza-
Jákfa 

Október 27.14.00: Hegyfalu-Ostffyasszony-
fa, Szeleste-Jánosháza, Jákfa-Kemenesmagasi, 
Nagysímonyi-Pecöl, Szergény-Bő 

November 03. 13.00: Gérce/Vásárosmiske-
Nagysimonyi, Ostffyasszonyfa-Rábapaty, Já
nosháza-Bő, Hegyfalu-Szergény, Kemenesma-
gasi-Szeleste 

November 10. 13.00: Kőrismenti-Ostf-
fyasszonyfa, Nagysimonyi-Hegyhát, Bő-Ke-
menesmagasi, Szergény-Jánosháza. 

A körzeti bajnokság öszi sorsolása 
Szeptember 15. 15.00: Sitke-Boba, Izsákfa-

Kenyéri, Mersevát-Alsóság, Simaság-Csönge, 
Nemeskocs-Egyházashetye 

Szeptember 22.15.00: Boba-Csénye, Kenye-
ri-Sitke, Csönge-Mersevát, Alsóság-Izsákfa, 
Egyházashetye-S imaság 

Szeptember 29. 15.00: Simaság-Nemeskocs, 
Csénye-Kenyeri, Sitke-Alsóság, Izsákfa-Csön-
ge, Mersevát-Egyházashetye 

Október 06. 15.00: Csönge-Sitke, Alsóság-
Csénye, Kenyeri-Boba, Nemeskocs-Mersevát, 
Egyházashetye-Izsákfa 

Október 13. 15.00: Mersevát-Simaság, Bo-
ba-Alsóság, Csénye-Csönge, Sitke-Egyházas-
hetye, Izsákfa-Nemeskocs 

Október 20. 14.00: Csönge-Boba, Egyházas-
hetye-Csénye, Alsóság-Kenyéri, Simaság-
Izsákfa, Nemeskocs-Sitke 

Október 27. 14.00: Izsákfa-Mersevát, Ke-
nyeri-Csönge, Boba-Egyházashetye, Csénye-
Nemeskocs 

November 03. 13.00: Csönge-Alsóság, Mer-
sevát-Sitke, Egyházashetye-Kenyeri, Ncmcs-
kocs-Boba 

Asztalitenisz 
NB TJ. férfi Barna-csoport őszi sorsolása 

Szeptember 14. CVSE-Mávépcell-Linde-Aladdin (elhalasztva) 
Szeptember 21. ALFÁDAT SE-CVSE-MávépceU 
Október 19. CVSE-Mávépcell-Kanizsa Sörgyár 
Október 26. Dombóvár-CVSE-Mávépcell 
November 02. Kaucsuk SE-CVSE-Mávépcell 15.00 
November 16. CVSE-Mávépcell-Fejérvíz SK 
November 23. Csanádi Á. KSI U.-CVSE-Mávépcell 
December 07. CVSE-Mávépcell-Széchenyi FSC 
A külön időponttal jelzett mérkőzés kivételével a találkozók 11 órakor 

kezdődnek. 

NB ü l férfi Kehrling-csoport őszi sorsolása 
Szeptember 12. Bük-Celldömölk U. 11.00 
Szeptember 21. Celldömölk II.-Kanizsa I I . 11.00 
Szeptember 28. VASÉP-CeJIdömölk H. 11.00 
Október 19. Celldömölk Il.-Vertikál 15.00 
Október 26. Peremarton-Celldömölk I I . 11.00 
November 02. Várpalota-Celldömölk I I . 11.00 
November 09. Zalaegerszeg-Celldömölk I I . 11.00 
November 16. Celldömölk II.-Mosonmagyaróvár 15.00 
November 23. Celldömölk-Pápa 15.00 
December 07. Celldömölk IL-Sümeg 15.00 

KÖNYVVEZETÉS 
• Fordítás, tolmácsközvetítés. 
• Hagyatékok, műtárgyak, ékszerek értékbecslése, 

értékesítési tanácsadás. 

UNIMARKETING K F T . 
9700 Szombathely, Rumi űt 47. 
TelVFax: 94/322-797 • Tel.: 06/30/567-059 

APRÓHIRDETÉS 
Celldömölkön, a város köz

pontjában 5 szobás, 310 m 2 alap
területű lakóház, hátsó kiszolgáló 
épülettel (79 m 2), udvarral 780 
m és hozzá csatlakozó telekkel 

(1420 m 2) eladó. Érdeklődni le
het személyesen a Római Katoli
kus Plébániai Hivatalban munka
napokon de. 9-12 óráig. Benne 
kereskedelmi, illetve vendéglátói 
egység kialakítható. 

Felhívás 
A Kemenesaljai Művelődési 

Központ értesíti az érdeklődő
ket, hogy szeptember 21-én dél
előtt 9 űrától utcai kosárlabda 
(street ball) tornát szervez. 

A csapatok jelentkezését 18-
áig várják aKMK 1 l-es irodájá
ban. Nevezési díj: 1000 forint 
csapatonként. A legjobbak 
tárgyjutalmakat kapnak. 

Izeptemberi moziműsor 
Az előadások kezdete: szerdán, csütörtökön és vasárnap 18, pénteken 

és szombaton 17 és 19 óra. Helyárak: 120 és 150 forint. 
11-15. Tűz a víz alá! 
13-14. este Közönséges bűnözők 
18-19. Tiszta románc 
20-22. Majomparádé 
25.-okt. 2. Pajzs a résen 
27-28. este Még zöldebb a szomszéd nője 

HANGLEMEZBOLT 
Celldömölk, Sági u. 16. 

CD-k, kazetták 
nagy választékban. 

AKCIÓ! 
Műsoros kazetták: 

299 Ft. 
Gyermek- és ifjúsági 

könyvek: -10%. 

NÉZZEN BE HOZZÁNK, 
MEGÉRI! 

MUNKARUHA, 
CSEMPE, JÁRÓLAP 

KISKERESKEDÉS 
Celld., Mikes K. u. 27. 

Munkaruhák, 
munkavédelmi cipők. 

Csempék, járólapok 
széles választéka. 

Fürdőszoba-berendezések, 
szaniterek, csaptelepek, 

fugázóanyagok, 
csempe-, játólapragasztok. 

\ Szeretettel várjuk / 
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Tucatnyi minősített sportoló a Shotokan Karate Clubnál 
Sikeresen fejeződött be június végén a cell

dömölki Shotokan Karate Club első* edzőtá
bora a Balaton partján. A táborban megjelent 
18 tag közül tizenöten eredményes vizsgát 
tettek, így a klub sportolói között már 3 zöld 
öves (6 kyu-s), 3 narancssárga öves (7 kyu-s), 
2 sárga öves (8 kyu-s) és 2 9 kyu-s (egy öv-
vizsgával rendelkező) tag gyakorolja a harc
művészet e tradicionális ágát. Az edzőtábor 
nem csupán helyi szintű" volt, hanem részt 
vettek rajta Vas megye többi Shotokan Club
jának (Körmend, Répcelak, Szombathely) 
tagjai is, akik a felkészülés végén házibajnok
ság keretében mérhették Össze tudásukat a 
celliekkel. Az elért eredmények alapján a 
klub tagjai közül hárman jogot szereztek ki

sebb gyermekcsoportok technikai felkészíté
sére. 

A Gáyer Gyula Általános Iskola lehetősé
get adott a klubnak, hogy a tornatermében az 
iskola tanulóinak heti egy alkalommal felké
szítő edzést tartsanak. A foglalkozások a tan
évvel egyidőben kezdődnek. Jelentkezni az 
edzéseken lehet, amelyeknek időpontját az is
kolában közlik a tanulókkal. A felkészítő fog
lalkozások a Gáyer Iskola tanulóinak ingye
nesek. 

A Shotokan Karate Club megállapodást 
kötött a Berzsenyi Dániel Gimnáziummal, 
amely szeirnt az intézmény az alagsori pin
cehelyiségei közül egyet a rendelkezésükre 
bocsát annak ellenében, hogy az egyesület 

felújítja azt. így lehetőség nyílik arra, hogy a 
12 év alatti gyermekek heti egy alkalommal 
külön gyakorolják a shotokan karate művé
szetét. Ez a kiscsoportos foglalkozás előrelát
hatólag októbertől indul. 

A klub várja mindazok jelentkezését, akik 
el szeretnék sajátítani a távolkeleti harcmű
vészetek e formáját vagy csak testedzés cél
jából választják ezt a sportot. Az edzések 
kedden a Gáyer iskolában, pénteken a Ber
zsenyi Dániel Gimnázium tornatermében fél 
hatkor kezdődnek. 

A Shotokan Karate Club elnöksége köszö
netét nyilvánítja az edzőtábor lebonyolításá-J 
hoz nyújtott segítségéért Bedy Zsolt vállalko-! 
zónák. -tht 

Megyei labdarúgó-bajnokság 
CVSE-Antók Nyomda-Távközlés 4:0 (1:0) 
Celldömölk, 1000 néző. CVSE: Nagy Z. - Nagy A., Horváth I . , 

Huszár, Varga N . - Horváth T., Bognár Z., Varga G. (Molnár T.), 
Szabó - Balhási (Gyurák), Vidos (Mészáros). Góllövők: Balhási, Hor
váth T., Molnár T., Bognár (1 l-esből). 

A hazai csapat gyorsan vezetést szerzett, de a kapu elé tömörülő 
vendégek sündisznó-állását ritkán sikerült feltörnie. A második játék
részben magasabb fokozatba kapcsolt a CVSE és előbb Horváth T. 
mintegy 20 méterről okosan lőtt a kapu bal oldalába, majd szinte 
ugyanarról a helyről Molnár T. bombagóljával a jobb felső sarkot 
pőkhálózta ki. A győzelmet a csapat ügyeletes ítéletvégrehajtója, Bog
nár tette fölényessé büntetőből. A mérkőzés képére jellemző, hogy a 

hazai kapusnak néhány jő ütemű kifutáson kívül nem akadt védcni-
valója. 

CVSE-Antók Nyomda-Kemenesalja 3:0 (1:0). Celldömölk, 
1000 néző. CVSE: Nagy Z. - Nagy A., Horváth I . , Huszár, Varga N. 
- Horváth T. (Gyurák), Bognár Z., Varga G. (Molnár T.), Szabó 
(Dénes) - Balhási, Vidos. Góllövők: Balhási, Bognár Gyurák. Elma
radt a lassan szokásossá váló vezető gól az első negyedórában, de a félidő 
közepén Vidos jól eltalált lövése után a kapufáról kipattanó labdát Balhási 
a hálóba helyezte, folytatva ezzel saját haladó hagyományát, amely sze
rint minden meccsre jut legalább egy gól... A vönöcki szomszédvár 
csapata a tisztes vereség reményében érkezett a kemenesaljai házran
gadóra, amit a második félidő derekáig tudtak tartani. Ekkor Bognár 
megszerezte első akciógólját celldömölki színekben, majd a találkozó 
lefújása előtti utolsó pillanatban a csereként szóhoz jutott Gyurák bizo
nyította, hogy az előző szezon óta nem vesztette el góllövő cipőjét. 

NB Il-es férfi 
kézilabda-bajnokság 

MÁV Elöre-CVSE-Cellkolor 25:21 (12:10) 
Székesfehérvár, 100 néző. Celldömölk: Tamás G. - Fonyó (2), 

Varga Sz. (1), Sali (5), Kósa (3), Gulyás (1), Tóth R. (7). Csere: 
Horváth G., Düh, Ludvig, Darabos (1), Pozsonyi, Koronczai (1). A 
tavalyi második helyezett otthonában végig egyenrangú ellenfél volt 
a vendégcsapat. 

CVSE-Cellkolor-Komáromi AC 18:16 (10:8) 
Celldömölk, 200 néző. Celldömölk: Tamás G. - Darabos, Varga 

Sz. (4), Sali (3), Gulyás, Kósa (3), Tóth R. (6). Csere: Horváth G., 
Ludvig, Lendvai (2), Düh, Pozsonyi, Koronczai. Az első félidőben 
gyors indításokkal három góllal elhúzott a hazai csapat, majd megtorpant 
és védekezési problémák miatt szoros lett a találkozó. Az erősen meg
fiatalított együttes győzelme a szív és az akarat diadala volt. 

Az őszi idény sorsolása 
Szeptember 12. 18.30: Ajka-CVSE-Cellkolor 
Szeptember 17. 16.30: Győri Széchenyi Főiskola-CVSE-Cellkolor 

Szeptember 21. 17.00: CVSE-Cellkolor-Győri Vertikál 
Szetpember 28. 11.00: FOTEX H-CVSE-Cellkolor 
Október 06. 11.00: CVSE-Cellkolor-ETO I I . 
Október 12. 11.00: Várpalotai Unió-CVSE-Cellkolor 
Október 19. 17.00: CVSE-Cellkolor-Nitrokémia 
Október 26. 17.00: CVSE-Cellkolor-Balatonalmádi 
November 02. 17.00: CVSE-Cellkolor-Sopron 

A megyei labdarúgó-bajnokság 
őszi programja 

Szeptember 15. 16.00: CVSE-Antók-Csörötnek 
Szeptember 22. 15.30: Trika KSE-CVSE-Antók Nyomda 
Szeptember 29. 15.30: CVSE-Antók Nyomda-Tanárképző 
Október 06. 14.30: Vép-CVSE-Antók Nyomda 
Október 13. 14.30: CVSE-Antók Nyomda-Tápián SE 
Október 20. 13.30: Uraiújfalu-CVSE-Antók Nyomda 
Október 23. 13.30: Sárvári Vasas-CVSE-Antók Nyomda 
Október 27. 13.30: CVSE-Antók Nyomda-Csákánydoroszlő 
November 03. 13.00: Nagyrákos-CVSE-Antók Nyomda 
November 10. 13.00: CVSE-Antók Nyomda-Latex Pamut 
November 17. 13.00: CVSE-Antók Nyomda-Csepreg 
November 24. 13.00: KŐszeg-CVSE-Antók Nyomda 

C E L L D Ö M Ö L K V A R O S 
Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A VJ 

KEMENESALJA 
Felelős kiadó: M A K K O S ISTVÁN polgármester. "> Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Dala 
József, Horváth Lajos, Káldos Gyula, Molnár Gábor, Nádasdy Lajos, Németh Tibor, 
Kozmán László, Völgyi László. Felelős szerkesztő: B U R K O N L Á S Z L Ó . Szerkesztőség: 
Celldömölk, Szentháromság tér 1. • Nyomdai munkák: Szignatúra Kft., Szombathely. Felelős 
vezető: B A L L Á T I B O R . ISSN 0865-1175 


