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KEMENESALJA 
CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉTHETENTE MEGJELENŐ LAPJA • ÁRA: 27,50 FORINT 

Erzsébet-napi 
gyűjtés 

Szent Ezsébet-napi gyűjtést 
szervezünk november 21-én 
délután és 22-én délelőtt Cell
dömölkön, a Szent Márton 
Otthonban. Várjuk köszönet
tel Jótékonysági adományai
kat: tartós élelmiszerek, ruha
nemű és pénz formájában. 

Karitász 
Celldömölk] Csoport 

Üj Kemenesalja: kilenc év, százötven lapszám 

Megemlékezés a százéves celldömölki sajtóról 
Száz évvel ezelőtt, 1897. szeptember 12-én jelent 

meg az első celldömölki újság. Ebből az alkalomból 
megemlékezést és sajtófórumot tart a Kresznerics 
Ferenc Könyvtár Honismereti Munkaközőssége no
vember 19-én, szerdán este hat órakor a városi 
könyvtárban. Az eseményen Káldos Gyula foglalja 
össze Kemenesalja, ezen belül Celldömölk sajtótörté
netét 

Ennél jóval szerényebb, ám mégis említésre méltó 
jubileumhoz érkezett lapunk, az Új Kemenesalja. Most 

jelent meg a százötvenedik lapszáma. A november 
19-ei sajtófórumon ezért szívesen látjuk olvasóinkat, 
hirdetőinket - mindazokat, akik valamilyen módon 
kötődnek a város lapjához. A fórumon a lap kiadója 
és szerkesztője válaszol majd az érdeklődők kérdé
seire. 

A rendezvényen kiállítás tekinthető meg a cél Ii sajtó 
történetét reprezentáló dokumentumokból, amelyeket 
Hetényi József és a könyvtár gyűjteményéből válo
gattak. 

• tini • 

Ökumenikus igeliturgia 
az ostffyasszonyfai hadifogoly-temetőben 

Halottak napi megemlékezést és ökumeni
kus igeliturgiát tartottak november 4-én dél
előtt az ostffyasszonyfai hadifogoly-temető
ben. Az istentiszteletet dr. Ladocsi Gáspár 
tábori püspök, dandártábornok és Szalay Ta
más protestáns tábori püspökhelyettes celeb
rálta. Az egybegyűltek - köztük a Honvéd 
Hagyományőrző' Egyesület, a Recski Szövet
ség, a Vas Megyei Hadkiegészítő Parancs
nokság, a Szombathelyi Határőr Igazgatóság, 
a Szombathelyi Helyőrség és Savaria Lakta

nya, a megyei közgyűlés, a megyei közigaz
gatási hivatal, a megyei vöröskereszt, a helyi 
polgármesteri hivatal, az általános iskola és a 
testvéregyházak képviselői - kegyelettel és 
imádsággal emlékeztek arra a csaknem 11 
ezer olasz, orosz, ukrán, román és szerb ka
tonahalottra, akik ebben a temetőben találtak 
örök nyugalomra. 

A sírkertet gondozó Vas Megyei Temetke
zési Vállalat igazgatója, dr. Andor Ferenc 

(Folytatás a 3. oldalon) 

Mikulásváró 

Rajzpályázat 
gyerekeknek 

A Kemenesalja Művelődési Központ rajzpályá
zatot írt ki 5-9 éves gyermekek számára. A feladat: 
a Mikulás, róla szóló mesék, versek rajzos megje
lenítése. 

Az alkotások A/4-es méretben készülhetnek, 
bármilyen technikával; a hátoldalon fel kell tüntet
ni a készítő nevét, életkorát, óvodáját, illetve isko
láját Beérkezési határidő: 1997. december 2. 

A díjátadás december 6-án 15 órakor lesz a Mi
kulásváró ajándékműsor keretében. 

Ismét a figyelem ̂ H 2 ^ 
középpontjában a Sághegy 

Megbontható, de 
megbonthatatlan 

Ismét Celldömölk adott ott
hont a földtani természetvédelmi 
napok rendezvénysorozatának. 
Az immár kilencedszer sorra ke
rülő esemény nyitó napján dr. 
Kárpáti László, a Fertő-Hanság 
Nemzeti Park igazgatója átadta a 
nagyközönségnek a megújult 
vulkanológiai tanösvényt a Ság
hegyen. 

A tanösvény az élő és „élette
len" környezet bemutatásának 
legolcsóbb módja. Működtetésé
hez nem szükséges állandó fel
ügyelet és kevés a járulékos ki 
adás, mert nem kell fűtésre, világí
tásra költeni, ami például egy mú
zeum esetében megoldhatatlan. 

Annak ellenére, hogy gazdasá

gos megoldás, mégis a legszem
léletesebb bemutatása a kisze
melt természeti objektumoknak; 
hiszen a bazaltnál és a tufánál ki 
tudná érzékletesebben elmagya-

iFolytatás a 2. oldalon) 

Az önkormányzat vagyoni helyzete 
Tudósítás a képviselő-testület üléséről 

Október 29-én tartotta rendes 
ülését Celldömölk város képvise
lő-testülete. Kiemelt pontként az 
önkormányzat vagyoni helyzetét, 
a vagyonnal való gazdálkodásról 
szóló jelentést tárgyalták. 

Makkos István polgármester 
az ülés megkezdése előtt Mészá
ros Károlyné fővédŐnŐt sokéves 
munkája elismeréséért Városért 
Emléklappal tüntette ki. A két 
ülés között történtekről szólva el
mondta, hogy a Sághegyen fel
újították a földtani termé
szetvédelmi ösvényt, és ennek át
adásán Tardy János, helyettes ál
lamtitkár is részt vesz. Szólt az 
idegenforgalmi iroda felállításá
nak szükségességéről, ami a be
adott pályázat eredményének 
függvényében fog megvalósulni. 
A csatomázás miatt kialakult ál

datlan közlekedési állapotokról 
szólva elmondta, hogy folynak a 
felújítások és, remélhetőleg az év 
végéig be is fejeződnek. 

Füzesi László képviselő arról 
érdeklődött, kinek a feladata a te
metők és azok környékének 
rendbetétele, és mit tehet a kér
désben az önkormányzat, mert a 
városi temető körüli állapotok 
immáron tarthatatlanok. Dum-
mel Ottó, a milszaki osztály ve
zetője elmondta, hogy a temető 
rendbetétele az egyházközség 
feladata lenne és ennek elvégzé
sére az önkormányzat fel is szó
líthatja a testületet. 

Miután - különösebb vita nél
kül - elfogadták a jelentést a le
járt határidejű határozatokról, a 
képviselők áttértek a következő 

(Folytatás a 4. oldalon) 
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Jsmét a figyelem középpontjában a Sághegy 
(Folytatás az 1. oldalról) 
rázni, hogy milyen a bazalt és a 
tufa. A turisták eligazítását szol
gáló tájékoztató táblák kénytele
nek elviselni az időjárás szeszé
lyeit, ezért egy bizonyos idÓ el
teltével tönkremennek, cserére 
szorulnak. Ez történt a Sághegy 
lejtőire kihelyezett táblákkal is, de 
a bányajáradékból elkülönített alap 
felhasználásával új táblákat készít
hettek a felújítást végző szakem
berek. Remélhetőleg sokáig kalau
zolhatják majd a kirándulókat. 

Az ide látogatók eddig nagy
részt diákok voltak. Szerencsére 
egyre több földrajz és biológia 
szakos tanár gondolja úgy, hogy 
érdemes az órát a természetben 
tartani, a „szemléltető eszközük" 
garmadájával körülvéve. 

Persze nemcsak az iskolák 
számára előnyös a kiépített tan
ösvény, hanem a jó levegőre vá
gyó magánembereknek is. Főleg 
a „hétvégi turisták" jönnek szép 
számmal, de azért hétköznap is 
akad látogató. Aki netán véletle
nül tévedne fel a hegyre, az is az 
első pillanattól fogva otthonosan 
érezheti magát. Bármelyik irány
ból kapaszkodik is fel, a tanös
vény útvonalába bárhonnan be
kapcsolódhat; az ismertetések 
önmagukban kis egységet képez
nek, megértésükhöz nem szüksé
ges az előző táblák ismerete. 

Aki nem elégszik meg a lé
nyegre szorítkozó információk
kal és nemcsak a kövek, de a „kő-
törők" történetére is kíváncsi, az 
biztosan kielégítheti igényét a 
szintén frissen felújított bányá
szati múzeumban. A Sághegyen 
hosszú évekig tartó bányászatnak 
nem csak ez a múzeum az ered
ménye. A kirándulók egyik 
törzshelye, a bazalt elhordása 
után keletkezett kráter is, a bá
nyászat „hagyatéka". 

A kőfejtések időszaka azon
ban már régen a múlté, egyre 
burjánzóbb növényvilág veszi 
birtokba jogos tulajdonát. Azért 
e téren is elkelt az emberi segít
ség: több ezer csemetét ültettek 
el a közelmúltban. 

Kevés olyan hely van a régió
ban, ahol ennyire együtt lélegez
ne a természet, mint a Sághe
gyen. Az állatok, a fák, a cserjék 
és a sziklák megbonthatatlan 
egységet alkotnak. Megbontható, 
de megbonthatatlan egységet. 

FÖLDTANI ELŐADÁSOK 
A KMK-BAN 

A rendezvény másnapján vál
tozatos témájú előadásokat hall-

Figyelem!!! 
A PARTI KFT. CELLDÖMÖLKÖN, 

A SZENTHÁROMSÁG TÉR 6. SZ. ALATTI 
(volt Kemenesalja Áruház) ÜZLETHÁZÁBAN 

az 1997. november 25-e és december 24-e közötti időre 

ÜNNEPI KARÁCSONYI VÁSÁRT HIRDET. 
Az üzletház emeletén a vásár Idejére 

- az igénylések sorrendjében, kedvező áron -
még bérelhetők (32,34, 46 és 75 m2-es) üzlethelyiségek. 

Információ: a helyszínen az Ékszerboltban, vagy 
a 95/420-076 és a 95/320-214-es telefonon. 

galhaltak meg az érdeklődők a 
Kemenesaljái Művelődési Köz
pontban. 

Makkos István polgármester 
köszöntő szavai után Markovics 
Tibor, a Fertő-Hanság Nemzeti 
Park igazgatóhelyettese vette át a 
szót. Előadásában hangsúlyozta, 
hogy munkájuk célja elsősorban 
a természet megőrzése. Mivel 
minden természetvédelmi igaz
gatóság nemzeti parkká alakult, 
teljesen megváltoztak a feltéte
lek. A parlament által elfogadott 
törvény nagy mértékben elősegíti 
majd a természetvédelemben 
dolgozók munkáját, de a törvény 
végrehajtását előíró utasítás még 
nem áll rendelkezésükre. Bár 
működési területük elsősorban 
Győr-Moson-Sopron, Vas és Za
la megye, földrajzi helyzetükből 
adódóan.együtt tudnak dolgozni 
osztrák és cseh kollégáikkal. A 
kőszegi natúr park már magyar-
osztrák együttműködéssel alakult 
ki. A Sághegyi tanösvény felújí
tására két éve adtak be pályáza
tot, s idén végre sikerült megkap
ni a szükséges anyagi támoga
tást. Kivételes szerencsének szá
mít, hogy teljes körű" felújítás va
lósulhatott meg a hegyen. Tájvé
delmi körzet nem kapott még 
ilyen lehetőséget. 

A következő előadó dr. Kecs
keméti Tibor, az Országos Mű-

zeumtanács elnöke volt, aki a ter 
mészetvédelem és a Földtudomí. 
nyi Intézet kapcsolatáról beszélt 
Hangsúlyozta a múzeumok fon, 
tos szerepét az ásványok, a kőze. 
tek, a talajminták megőrzésébe^ 
melyek értéke az egyediségükig 
és attól függ, hogy milyen ös .̂ 
szefüggésben voltak jelen a kör¬
nyezetben. A geológiai gyűjte. 
mények is átrendeződtek az utób
bi években. Országos központ 
gyűjteményeket alakítottak ki, 
ahová az ország minden részébö 
küldtek már tárgyakat. Az álla¬
mosítás miatt rengeteg értékes 
geológiai gyűjtemény semmisüli 
meg, főleg a volt egyházi isko
lákban. Dr. Kecskeméti Tibor 
szerint a tudományos értékmeg¬
őrzésnek három fő feladata van: 
a feltárás, a tárgyak védelme és 
az emberek tudatformálása a ter
mészeti értékekkel kapcsolatban. 

Baros Gábor a földtani termé 
szetvédelemről értekezett, diaké
pekkel „fűszerezve" előadását 
Elsősorban az élővilág és az 
„élettelen világ" szoros kapcsom 
latáról beszélt. Említette a Bala
ton környékén húzódó bazaltvul
kánokat, amelyek a nagyszabású 
út- és vasútépítések korszakában 
tényleges veszélynek voltak kité-j 
ve. A bazalt amúgy is gyorsan] 
pusztuló kőzet, a napsütés, az 
eső, a fagy és a növényzet is e\64 
segíti a mállási folyamatot. Baros] 
Gábor fontosnak tartja, hogy a] 
felbecsülhetetlen értékű termén 
szeti kincsek (mint például a gej
zírkúpok) ne tűnjenek el teljesen 
a bozóttengerben. Szinte állandó 
jelleggel foglalkozni kell a benőtt 
kőzetek feltárásával, mert a termé
szet mindig birtokba veszi azokat 
Baros Gábor kiemelkedő fontossá
gúnak tartja a bányászat és a ter
mészetvédelem együttműködését 

Csontos Tamás, a budapesti 
Fasori Gimnázium tanulója a 
földtani Örökségünk című diák
pályázaton eredményesen szere
pelt a magyarországi tengerelön
tésekről írt munkáj ával, amit 
most írásvetítő segítségével a' 
szakemberek elé tárt. 

A program zárásaként Kiss 
Gábor, a debreceni Kossuth La
jos Tudományegyetem tanárse
gédje számolt be a tanösvények 
kialakítása közben szerzett ta
pasztalatairól. Elmondta, hogy a 
tanösvények tudományos szem
pontból majdnem hobbinak te
kinthetők, hiszen nem az elméle
ti, hanem a gyakorlati munka a 
meghatározó. Fontos, hogy meg
felelő mennyiségű és minőségű 
természetes objektumot vonul
tasson fel a tervezett útvonal. 

Verrasztó Tibor Fotó: Völgyi 
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£ Ökumenikus igeliturgia 
az ostffyasszonyfai hadifogoly-temetőben 

(folytatás az 1. oldalról) 
ár. Gerlits Elek főszolgabíró avatóbeszédé
nek egy részletét idézte, amely a Kemenesalja 
című újság 28. évfolyamának 45-ik számá
ban, 1931-ben jelent meg: 

„Ezek a katonák hazájuk szolgálatában lel
ték halálukat, épp úgy, mint azok, akiknek a 
szívét a harcmezőn ágyúdörgés közepette jár
ta át a gyilkos golyó. Mindkellő egyformán 
a becsület mezején esett cl az Összeinbcrség 
jövője érdekében. És hazájuk szolgálatában 
lehelték ki lelkűkéi, hősök vollnk." A Him
nusz közös eléneklése ulán Illyés Gyula 
Gyászinduló címú" versét mondta el Giczl Jó-
zsefné óvónő, majd a szombathelyi Juventus 
Savariensis kórus énekelt Rózsa Ferenc kar
nagy vezényletével. 

A megemlékezők sorát dr. Széli Kálmán 
nyugdíjas főorvos és főhadnagy nyitotta. Be
szédében arra hívta fel a figyelmet, hogy mél
tó és igazságos tett volt síremléket állítani az 
itt elhalálozott hadifoglyoknak, s nem kisebb 
az érdemük azoknak sem, akik a korábbi év
tizedek alatt meglehetősen elhanyagolt teme
tőben újfent sírkerthez méltó körülményeket 
teremtettek. 

„Az emlékezés - mondta a szónok - ön
kéntelenül is eszünkbe jultalja, hogy írott tör
ténelmünk jelentős része voltaképpen a pusz
tító háborúk története, amely mindenkor a 
benne résztvevő hadseregek és népek mérhe
tetlen szenvedésével párosult. Századunkban 
kél világégés volt, de alig ismerünk olyan 
száz napot, amikor nem szóllak valahol a 
fegyverek. A háborúk ugyan elmúlnak, de 
nyomukban mementóként megmaradnak a 
temetők: némán vádolva a harcra uszítókat." 

Tubódi István nyugalma/olt vezérőrnagy 
arról szólt, hogy maga is álélle a magára ha
gyott, szerelteiktől megfosztott, kiszolgálta
tott hadifoglyok sorsát: 19 évet töltött börtön
ben, s három esztendeig haláltábor lakója 
volt „Habár egykor ellenségeinknek mond
ták az itt nyugvókat, halálukban tiszteletet ér
demelnek. Nyolc évig tartózkodtam a kőszegi 
katonaiskolában, de soha nem hallottam arról 
a táborról, amely e temelő helyén állt. Most 
hálát adok Istennek, hogy misét mondhatok 
az elpusztultak lelki üdvéért, és arra kérem 
az Urat, mentse meg az emberiséget az öl
dökléstől, a lélek teljes eldurvulásától. Noha 
ebben a mostani világban eltűnőben van a 

szeretet, a másik ember megértése ismeretlen 
fogalom, a bajbajutottakon való segítés rit
kaságszámba megy, én mégis azt vallom, 
becsület, hűség és szeretet nélkül nincs 
igazi emberi lét" - fogalmazott a bicskei plé
bános. 

Az emlékmű előtt felállított tábori oltárnál 
az ökumenikus igeliturgia bevezetőjében 
gyönyörű héber dallamokat tolmácsolt az iz
raelita hitközség képviseletében jelen lévő 
Vincze Ferenc budapesti főkántor. Ladocsi 
Gáspár tábori püspök pedig szentbeszédében 
utalt arra a több százezer jeltelen, de a ször
nyűségekéi jelezni akaró sírra, amelyek alatt 
magyar kalonák nyugosznak a Don-kanyar
ban. 

Szólt a fegyveres és fegyver nélküli hábo
rúkról, az elharapódzó terrorizmusról, hozzá
téve, az évszázad végén itt az ideje, hogy az 
emberiség befejezze az önpusztítást 

Az ostffyassonyfai hadifogolytábor a mo
narchia egyik legnagyobb lágere volt. 1915— 
18 között mintegy 160 ezer hadifogoly for
dult meg a táborban. Közülük 11 ezren soha 
nem térhettek haza, a kemenesháti temetőben 
találtak örök nyugalomra. A 80-as évek ele
jétől a Vas Megyei Temetkezési Vállalat gon
dozza a sírkertet, folyamatos munkával és 
anyagi ráfordítással méltó kegyeleti hellyé 
alakította. 

S.E. 

Halottak napja alkalmából a celldömölki önkormányzat képviselői Is elhelyezték a kegyelet virágait a városban található világhá
borús emlékmüveknél. A temetői sírokról az elhunytak hozzátartozói gondoskodtak. Fotó: Völgyi. 

HIRDETMÉNY 
Celldömölk Város Önkormányzata pályázatot 

hirdet a Celldömölk, Sági u. 2. szám alatti 
lakóépületben lévő 51 m 2 nagyságú 

pincehelyiség értékesítésére, 
a lakók elővásárlási jogának biztosítása mellett. 

Az eladási ár 
minimum 500 000 Ft + áfa 

Pályázatok benyújtásának határideje: 
1997. november 28. 12 óra 

További információ 
a Polgármesteri Hivatal 

vagy onkezel őj énéi. 
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Tudósítás a képviselő-testület üléséről 
(Folytatás az I . oldatról) 

pontra, amely a vagyongazdálko
dást taglalta. Tekintettel arra, 
hogy alapos, minden kérdésre 
részletesen kitérő" írott anyagot 
kaptak, különösebb vita nélkül el 
is fogadták a javasolt határozato
kat. 

A folyó ügyek között tudomá
sul vették, hogy a Holis/.tika 
Ápolási Bt. a város területén ott
honi szakápolási tevékenységet 
végez. 30 ezer forinttal támogat
ták a Benevolcnlia Alapítványt a 

Vas Megyei Markusovszky Kór
ház Hucmutológiai Osztályának 
műszerbeszerzéséhez. A folyta
tásban a szociális támogatások 
alakulásáról hallgattak meg tájé
koztatói a képviselők. A határo
zat alapján egymillió forint pót
előirányzatot fordítanak szociális 
juttatások kifizetésére az év vé
géig. Egyetértettek azzal is, hogy 
három fő foglalkoztatásával vá
rosi gyámhivatalt állítsanak fel -
a törvényes rendelkezések ha
tálybalépésének idejétől - no
vember I -jelöl. 

A sághegyi utak elkészítése 
mindinkább szükségessé vált 
Ezt a képviselők is így látják. A 
hegyközség pályázati pénzekből 
szeretné megoldani az úthálózat 
kiépítését. 

A pályázáshoz kész tervekre 
van szükség, ezek elkészítését 
szükségesnek tartja a képviselő
testület, de az elkészítésére 
megbízást csak a jövő évi pénz
ügyi terv ismeretében fognak ad
ni. 

A folytatásban elfogadták a 
Vas Megyéért Egyesület alapsza

bályát, és döntöttek a tagsági $ 
fizetésének kérdéséről is. 

Szilágyi Mária keramikusrnij. 
vész hagyatékának elhelyezés 
nem először szerepel a testiig 
előtt, de - sajnos - a kérdés meg. 
oldása, megfelelő terem hiányt 
ban ma is nehezen elképzelhet 
Végül két esetleges megoldás lo. 
vábbgondolását tartották megfc 
lelőnek a képviselők. Az egyi]( 
az Apáczai Kiadó irodaháza, míg 
a másik a Szárnykerekes Háznak 
nevezett vasutasotthon - igen ej 
hanyagolt - épülete. A kérdés* 
az érintettekkel való egyeztető, 
sek után visszatérnek. 

Györe Géa 

Hasznos tanácsok ^ M & í ' 

Idősek szabadegyeteme 
A Népjóléti Szolgálat 1. sz. 

Idősek Klubja a város nyugdíjas 
lakosai részére tájékoztató prog
ramsorozatot indított. Ez tar
talmaz egészségügyi felvilágosí
tó, kulturális és politikai blokko
kat. 

Október 15-én kezdtük el ren
dezvényünket, dr. Mihály And
rás főorvos beszélt a fogbetegsé
gekről, és hasznos tanácsokat 
adott a fog- és szájápolással kap
csolatosan. 

Október 22-én dr. Tamás 
Endre sebész főorvos tartott elő
adást az időskori mozgásszervi 
megbetegedésekről, azok okai
ról, és válaszolt a hallgatóság 
kérdéseire. 

Október 30-án dr. Schrott Ol
ga sebész és háziorvos a bőr fer
tőződéseiről (fekély, gombáso
dás, rovarcsípés) beszéli a meg
jelenteknek. 

November 5-én dr. Orosz Pál 
pszichiáter főorvos előadása az 
időskor pszichés változásairól 
szólt. 

November 12-én dr. Rákon-
czai Ervin kórházigazgató főor
vos tartott előadást az időskori 
emésztési problémákról. 

November 19-én dr. Hett-
mann Károly belgyógyász ad

junktus a magas vérnyomásról 
beszélt az érdeklődőknek. 

Novemlwr 26-án dr. Emich 
Ákos belgyógyász főorvos a ki
választó szervek (vese, máj) 
megbetegedéséről tart előadást. 

December 3-án dr. Gruber 
Mária szemész főorvos tart elő
adást az idősek látásromlásának 
okairól. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy 
a elkéri orvosok készségesek vol
tak és mindnyájan elvállalták a 
felkérést. Az előadást követően 
az érdeklődők kérdéseire vála
szolnak, mindez növeli a tájéko
zottságot az idősek körében 
egés/.ségük megőrzéséért. Min
den szakember kiemeli a test és 
a lélek egységéi, fontosnak tart
ják, hogy az idősek elfogadják a 
fizikai változásokat, és ennek 
megfelelő életmódbeli változta
tásokai eszközöljenek saját élet
vitelükben. Erre a változtatásra 
az előadások során sok hasznos 
tanácsot kaptak, és még kapnak 
az érdeklődők. Szeretettel várunk 
minden érdeklődőt programjain
kon a Koplik u. 4. szám alatt az 
1. sz. Idősek Klubjában. Szerdai 
napokon fél 2-kor kezdődnek az 
előadások. 

Benkdné R. Lilla 

v̂ xC Az életrevaló 
Eppmitizen 

A Pharmavit Rt. és a NEVI 
isméi nagy játékot hirdetett az 
ország 10-12 éveseinek, ami
nek témája a testi-lelki egész
ség, a környezet védelme, va
lamint a közéleti ügyekben 
való eligazodás. E játék részt
vevője a Gáyer Gyula Általá
nos Iskola' egyik ötödik osztá
lya is. 

Az osztályfőnök, Tulok 
Gabriella tanárnő mondja, 
hogy valóban életrevaló osztá
lya van. A 26 fős társaság az 
előző tanévben 4,6-os átlagot 
ért el, és „vevő1' minden értel
mes dologra. így kerüllek ők 
az Életrevaló Plussz játékba, 
amit Egerszegi Krisztina és 
Monspart Sarolta neve is fém
jelez. 

Első tapasztalataik vegye
sek voltak. A felhívásra a 
sportpálya mclletli liget meg
tisztítását vállalták. Erre a saj
tóban is felhívták a segítőkész 
társakat. 

Az osztályból tíz fő tagja a 
csapatnak - a kiírás tíz fős csa
patokat íi e lő- , de október 30-
án a meglehetősen dermesztő 
hidegben valamennyien ott 
tüsténkedtek a liget területén. 

Zsákokat az önkormányzat 
biztosított, és bizony sok meg
telt az elszórt szeméttel. 

A gyerekek nem restellték a 
munkát, jó hangulatban dol
goztak, de az már kissé lehan
golta őket, hogy pár nap eltel
tével szinte ugyanolyan volt a 
liget területe, mint a szemét
gyűjtés előtt 

Hangulatukat azonban javí
totta a köszönőlevél, amit a 
polgármesteri hivataltól kap
tak. 

Még nem tudják, hogy mi 
lesz a 2. forduló feladata, de 
izgatottan várják. Termé
szetesen bizakodnak, hogy a 
forduló után benne lesznek a 
továbbjutó 300-ban, aztán pe
dig a harmadik forduló után 
abban a 15 csapatból álló tár
saságban, amely a televízió 
kamerái előtt bizonyíthatja 
életrevalóságát május 15-16-
án. 

A '98-as gyermeknapon az
tán ország-világ szeme láttára 
megmutatják, mit tudnak. 
Legalábbis most erről álmodik 
a lelkes csapat az Éppmiti-
zen... 

Völgyi L. 

Celldömölk Város Önkormányzatának 32/1997. (X. 29.) sz. rendelete 
v a a vásárokról és piacokról szóló 43/1995. (XII. 20.) sz. rendelet módosításáról 

i . § 

A rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 
és a további (2) bekezdés (3) bekezdésre módosul: 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározóit esetekben a polgármester 
gyakorolja a fenntartói feladatokat. 

2-§ 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendel
kezéséi a már folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

Celldömölk. 1997. oklóber 29. 
Baranyai Attlláné dr. Makkos István 

jegyző polgármester 



1997. NOVEMBER 20. UJ K E M E N E S A L J A 

kW 
Uj műtéti eljárással a mielőbbi gyógyulásért 

Beszélgetés dr. Várnai Levente osztályvezető sebész főorvossal 
Bizonyára nem túlzás azt állítani, 

hogy a kórház léte, működése Igazi köz* 
Üggyé vált az utóbbi években Celldö
mölkön. Figyeljük sorsát, örülünk gya
rapodásának, sokan közülünk Jövede
lemadójuk egy részével is bizonyították 
segítő szándékukat. Egyszóval egyi
künk számára sem közömbös, hogy mi 
történik a történelmi falak között. Ép¬
pen ezért örömteli tény, hogy egy olyan 
új műtéti eljárásról számolhatunk be, 
melyet már több hónapja alkalmaznak 
a Kemenesaljái Egyesített Kórház sebé
szeti osztályán, s melyről a legilletéke
sebb személyt, dr. Várnai Levente osz
tályvezető főorvost kérdeztük. 

• - Mi az új műtéti eljárás lényege és mióta 
alkalmazzák? 

I - Az új műtéti eljárás lényege, hogy egy 
olyan mini mikrolaporalomiás szettet alkal
mazunk, melynek az az előnye, hogy a beha
tolás tulajdonképpen mindössze egy 3-5 cen
timéteres vágás ejtésével megtörténik az epe-
hólyag és más műtétek cselében is, melyek
hez korábban a hagyományos műtéti eljárás 
során 10-15 centiméteres vágást kellett ejte
nünk. Ez nagyon fontos a beteg számára, hi
szen igya felépülése, rehabilitációja lényegc
sen kevesebb időt vesz igénybe, s könnyeb
ben viseli a műtét utáni állapotot is, s termé
szetesen eleve könnyebben tűri a műtéttel já
ró pszichés megterhelést is. Szót kell ejteni a 
dolog társadalmi szintű hasznosságáról, hi
szen az ilyen eljárással mtílött beteg hama
rabb felépül, s hamarabb is tud munkába áll
ni. Maradva egy kicsit még az cpehólyaggal 
kapcsolatos betegség típusnál, illetve a műtéti 
gyakorlatnál, el kell mondanom, hogy mind

máig azért háromféle műtéti eljárást alkalma
zunk. Elsőként a hagyományosat említeném, 
ahol a megszokott műszereket alkalmazzuk, 
a behatolás azonban minden esetben 10-15 
centiméteres vágás ejtésével jár, s a beteg 7-8 
napot tartózkodik a kórházban. Korszerűbb 
eljárás a laporaskopiás módszer, ahol az ope
rációt végző orvos televízión keresztül látja, 
hogy mit csinál. Van azonban hátránya is, 
nevezetesen az, hogy kétdimenziós képet lát. 
Természetesen a műtéti eljárás megválasztá
sánál a betegség jellege a meghatározó, hi
szen ha valaki nehezebb műtét előtt áll, eset
leg gyulladás lépett fel, akkor csak a hagyo
mányos eljárás alkalmazható. Illetve akkor 
vagyunk igazán pontosak, ha azt mondjuk, 
hogy az eljárás megválasztásának számos 
Összetevője van, de a lényeg az, hogy a me
tódus a legmesszebbmenőkig a beteg érdekeit 
szolgálja. A mikrolaporalomiás eljárásról az 
mondható el, hogy mintegy az előző kellő 
módszer ötvözetének fogható fel. Az a nagy 
előrelépés a laporaskopiáshoz képest, hogy itt 
az orvos háromdimenziós képet lát, amely lé
nyegesen megkönnyíti a műtéti eljárás lefoly
tatását. Az is fontos és feltétlenül említésre 
méltó, hogy a beteg lényegesen kevesebb 
időt, mindössze 3-4 napol toll csak a műiét 
után a kórházban. 

- A műtéti eljárás történetéhez tartozik -
folytatta a főorvos - , hogy mindössze pár éve 
csinálják, s itt Magyarországon még nem sok 
helyen terjedt cl. Persze mi sem alkalmazhat
nánk ezt a műtéti eljárást, ha a kórház a szük
séges műszereket nem tudla volna megvásá
rolni. De szerencsére módjában állt ez az ala
pítványára érkező pénzeszközök felhasználá
sával, mely nagyon nagy dolog, hiszen a la
kosságnak tartozunk köszönettel a jelentős tá

mogatásért. A köszönet kinyilvánításának az 
is az egyik módja, hogy igyekszünk publici
tást adni ennek a szeptember vége óta alkal
mazott eljárásnak, hogy betegeink és leendő 
betegeink tudják, nem kell elmenniük más
hová, mert a mi kórházunk is tudja ezt nyúj
tani számukra. 

- Kicsit elvonatkoztatva az iménti konkrét 
területtől megkérdezném, milyen további ter
vekkel rendelkezik az osztály? 

- Mivel a kórház anyagi helyzete lehetővé 
tesz további műszerbeszerzéseket, tervezzük: 
kisebb traumás (baleseti) műtéteket is el fo
gunk végezni, hogy ezeknek a betegeknek se 
kelljen kórházunkból a szombathelyi trauma
tológiai osztályra elmenni. Maradva még a 
műtéteknél, nyugodtan kijelenthetem, hogy a 
vastagbélműtétektől a gyomorműtétekig 
mindazon műtéteket el tudjuk végezni, me
lyeket az úgynevezett nagy sebészeteken el
végeznek. Ezt mondhatjuk azért is, mert biz
tosítottak hozzá a műszaki feltételek, s adott 
a megfelelő szakmai csoport is. Pontosan és 
hitelcsen minősíti a végzett munkát, hogy a 
megyében található kórházak közül a tavalyi 
évben a gyógyulási paraméterek a mi kórhá
zunkban voltak a legjobbak. Azt hiszem, en
nek a megtartása, illetve az erre való folya
matos törekvés lehet az igazi köszönet kife
jezése azon emberek felé, akik anyagi áldo
zatot vállalva segítették a kórház ügyeinek 
előbbre haladását. Reméljük, hogy segíteni 
fogják a jövőben is. 

- Köszönöm a beszélgetést, kívánok továb
bi sikeres műtéti gyakorlatot, hogy az alapító 
szellemében munkájukat a „szenvedők vi
gasztalására" végezhessék, mint tették a 
megelőző száz esztendőben. 

RL 

Örökös könyvtári tagok 

Októberben történt a Kresznerics Ferenc Könyvtárban 
Az október hónap évek óta 

mozgalmasnak számít a könyv
tárakban, így van ez, a Kreszne
rics Ferenc Könyviárban is. Az 
idén az Őszi könyviári napok ke
retében két - hagyományteremtő 
-akció is zajlott. Egyik a harma
dik alkalomból megszcrve/ell in
gyenes beirakozási lehetőség új 
tagok és azok számára, akik va
lamilyen okból év közben nem 
rendezték a tagsági díj befizeté
st. Közel 60 személy élt az idén 
ezzel a lehetőséggel a kél hétig 
tartó kedvezmény keretében, szá
mosan most iratkoztak be elő
ször. A könyvtár ilyen vagy ha
sonló akció megszervezését min
den évben tervezi. 

A másik megmozdulás - ami 
egyedülálló könyvtári berkekben 

- az örökös könyvtári tag elis
merés kiosztása. Ezt mindig va
lamilyen jelentős könyvtári jubi
leumhoz kötik. Az idén az apro
pót a 25 évvel ezelőtti új épületbe 
költözés adta. Olyan aktív olva
sókat válogattak ki a tagságból, 
akik legalább huszonöt éve hasz
nálják a könyviárat. Ők, bensősé
ges üiuiepség keretében vehették 
át a/. Örökös könyvtári tagságot 
igazoló olvasójegyet. A könyv
táros-olvasó találkozón feleleve
nítették a közös emlékeket a be-
szerc/hctellen könyvekről, az ol
vasási versenyekről és sok más
ról. Megtiszlelés volt akár olva
sóként, akár könyvtárosként részt 
venni ezen a rendezvényen. 

Az idén a következők érde
meilék ki ezt az elismerést: Ba-

ráth Mária, Baráth Zoltánné, 
Beliczky Géza, Danka Imréné, 
Dörnyel László, Fehér Tamás-
né, Gerencsér Károlyné Rózsa 
Ágnes, Hetényi Endre, Imre 
József, Imre Zita, Kemendi Já
nos, Kuthi Márta, Mátls Jó
zsef, Molnár Gábor, Molnár 
Mária, Obráz Lstván, Ozoralné 
Gyarmati Magdolna, Somogyi 
Dezső, Somogyi DezsŐué, Soós 
Jenő, Papp Károlyné, Tóth 
Zoltán, Varga Istvánné. 

Első alkalommal szervezett a 
Tudományos Ismeretterjesztő 
Egyesület, a Kresznerics Ferenc 
Könyvtár, a Honismereti Munka
közösség és a Kemenesal jái Ber
zsenyi Asztaltársaság a Takaré

kossági világnap alkalmából ren
dezvényt. Dr. Pallós Lajos mu
zeológus, a Magyar Nemzeti 
Múzeum Éremtárának munkatár
sa Az értékpapírok világa cím
mel tartott előadást. A magyar 
részvények és más értékpapírok 
történetét mutatta be szóban és 
diaképeken. Hetényi József kiál
lítása tette teljessé az ismertetést. 
Számos, kemenesaljaí vonatko
zású értékpapírt is láthattunk a 
kiállított dokumentumok között. 
A rendezvényt a Magyar Állam
kincstár Államadósság-kezelő 
Központ (Budapest), a Kereske
delmi és Hitelbank Rt. Celldö
mölki Fiókja, az OTP valamint a 
Kereskedelmi Bank Rt. Celldö
mölki Fiókja támogatta. 

gy. 
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A megyei közgyűlés kitüntetettje a 25 éves K M K és könyvtái 
Ebben az évben ünnepelte negyed százados 

fennállását a Kemenesaljái Művelődési Köz
pont és a Kreszncrics Ferenc Városi Könyv
tár épülete. Az új korszeri! körülmények 
1972-ben korszakváltást jelentettek Celldö
mölk kulturális életében. A létesítmény falai 
között dolgozó népművelők és könyvtárosok 
eredményes munkájáért Jubileumi Elismerő 
Oklevelet adományozott a Vas Megyei Köz
gyűlés a két intézménynek. 

A KMK a 25 év alatt Szabó Árpád, Kuthl 
Márta, Newmann Ilona és Pálné Horváth 
Mária irányítása alatt végezte munkáját. 

Az első 10 évet talán úgy jellemezhetnénk 
legjobban - a teljesség igénye nélkül - , hogy 
ebben az időszakban megerősödtek a közmű
velődés hagyományos formái, mint a szakkö
rök, a tanfolyamok és a klubok. Kiteljesedett 
a néptáncmozgalom, megerősödött a Keme
nesalja Néptánccsoport. Rendszeressé váltak 
a kiállítások az intézmény galériáján. Bérle
tes színházi előadások kezdődlek a Déryné, a 
győri Kisfaludy és a veszprémi Petőfi színház 
közreműködésével, és ekkor indullak a Ke
menesaljái napok. 

A következő 10 esztendői jellemzi az ifjú
ságnak szőlő programok (ötórai Icák, bálok, 
diszkók), könnyűzenei koncertek (Edda, Első 
Emelet, V-Moto-Rock, Hungária), a mozgás
kultúrát fejlesztő csoportok - gyermektorna, 
balett, aerobik, jazzbalclt - létrejötte, illetve 
mentálhigiénés programok. A rendezvények 
közül kiemelkedik az Országos Berzsenyi 
Szavalóverseny. Ebben az időszakban szer
veződött át a Kemenesaljái Alkotókör és ala
kult meg a Kemenesaljái Baráti Kör. 

1990-től a rendszer- és korszakváltás ideje 
következik. Az első három esztendeiben maga 
az intézmény léte is megkérdőjeleződik. Az 
időszak végül is az útkeresés ideje. Megfo

galmazódik a feladat: a haladó népművelői 
tradíciók megőrzése. A feladatok sorába tar
tozik még a civil szervezetek befogadása, 
működésük segítése; régi hagyományok fel
élesztése, mint a Sághegyi szüreti napok. Az 
új körülmények olyan új feladatokat is jelen
tenek, mint az élet minden területére kiterje
dő, a lakosság igényeinek megfelelő szolgál
tatások a természetgyógyászattól a politikai 
nagygyűlésekig. Erre az időszakra tevődik 
két jelentős alapítvány - a Dukai Takách Ju
ditról elnevezett és a Kemenesalja Népláncá-
érl - létrehozása is. 

A Vas Megyei Közművelődési Napon a 
KMK-ban kifejtett színvonalas munkásságá
ért kapott Celldömölk Városért Emlékplaket
tet Kuthi Márta, az intézmény volt igazga
tója. Dr. Dóra Józsefné klub- és szakkörve-
zclő, Dénes Lajos Szilveszter művésztanár, 
szakkörvezető, Nagy István művésztanár, 
szakkörvezető és Németh Gyula népi fafara
gó művész, szakkörvezető pedig Celldömölk 
Városáért emléklapot vehetett ál. 

Az 1953-ban alapított járási könyvlár-ma 
Kresznerics Ferenc Városi Könyvtár - élete 
is 1972-től kapcsolódik a mai épülethez. Az 
emberek 25 évvel ezelőtt örömmel, ünneplés
sel fogadták az új körülményeket. Az épület 
ma már kevésbé szép, berendezései kopottak, 
néhol szegényesek, de falai között ma is igazi 
műhelymunka folyik. Az évek során öt 
könyvtáros részesült miniszteri dicséretben, s 
munkájuk elismerését jelenti az 1977-ben el
nyert „Kiváló könyvtár" cím is. 

Az intézmény 1993 óta Kresznerics Ferenc 
nyelvész nevét viseli. A névadó emlékére 
rendszeresen országos anyanyelvi versenyt 
rendeznek. A forgalomra jellemző, hogy na

ponta a kölcsönzött egységek száma mintegy 
250, Az utóbbi időben megnőtt a középisko. 
lások és főiskolai hallgatók, egyetemista 
száma. Nagy az igény a gyors információ^ 
szolgáltatására, és fokozódik az úgynevezeti 
helybenhasználat. 

A könyvtár számára komoly kihívást jelem 
az infláció, a könyvárak robbanása. Ugyan, 
akkor megnőtt a könyvpiac választéka. En¬
nek ellenére a Kresznerics könyvtár meg tud¬
ja őrizni vonzáskörzeti központi szerepéi, 
amit dr. Bellérné Horváth Cecília igazgatj 
rendkívül fontosnak tart. Ezt a feladatot ré
gebben hálózati alközpontként, ma társulásé* 
rendszerben látják el. Egy sikeresen nyert pá 
lyázati pénzből 1995 óta hatékonyan működ, 
tetik a csererendszert a városkörzet 12 könyv-: 
tárával az újonnan létrehozott forgóállo¬
mányból. 

Az intézményben több próbálkozás után 
két civil szervezet maradt talpon: az 1973 óta 
működő honismereti kör, és a Berzsenyi Tár
saság kcmenesaljai csoportja, amely 1988-tól 
működik. 

Évente mintegy 20 alkalommal kiállításo
kai is rendeznek. Az évfordulókhoz, városi 
nagyrendezvényekhez kapcsolódva, de saját 
rendezvényekkel is, kisközösségek keretein 
belül, aktívan részt vesznek a helyi közélet
ben. Munkájukkal igyekeznek rászolgálni a 
„szellemi műhely" elnevezésre. 

A 25 éves jubileum alkalmából Káldos 
Gyula, a könyvtár nyugalmazott igazgatója 
Celldömölk Városért emlékplakettet kapott, 
Ambrus Józsefné gyermekkönyvtáros, Dör 
nyel Lászlóné és Szomjú Lászlóné 
könyviáros pedig Celldömölk Városért em-: 

léklapot vehetett át Makkos István polgár-; 
mestertől. 

Völgyi László 

Pálfy Margit Celldömölkön 
Biztosan különös és maradandó élményben lesz része a celldömölki 

közönségnek november 25-én, 18 órakor a Kemenesalja Művelődési 
Központ galériáján. Különvonatban címmel SISI (Erzsébet királyné) 
verseit fogja előadni Pálfy Margit színművész. Az összeállítást Bucz 
Hunor, a Térszínház rendezője rendezte. 

Különös jelenség volt Er/sébel királyné a császári udvarban. Ahogy 
írják róla, nem csak szép, hanem okos és önérzetes is volt. Az idősödő 
Erzsébet utolsó életcélja volt, hogy költő legyen, hogy Európa legki
válóbb költője legyen. Ez neki sem sikerülhetett, de ennek ellenére 
sem kell azt gondolni, hogy dilettáns költővel állunk szembe. 

Pálfy Margit színművész - a Kemenesaljái Berzsenyi Asztaltársa
ság és a Kresznerics Ferenc Könyvtár jóvoltából - negyedik alkalom
mal szerepel városunkban. Eddig Szécsi Margit, Hervay Gizella és 
Márai Sándor művészetével ismerteiéit meg bennünket igen mély és 
értő módon, A negyedik találkozás szervezésében a KMK is kiveszi 
részét. 

Az elhangzó műveket Mészöly Dezső és Tandori Dezső fordította. 
A négy részre tagolt műsor „fejczeleinek" címe - Titánia jár magas 
fák tövében...; Vigasz; Mesekirály vollam; A jövő lelkeihez-is sokat 
elárul SISI költészetének tematikájából. 

Jegyek 250 forintos áron kaphatók a Kemenesaljái Művelődési 
Központban és a Kresznerics Ferenc Könyvtárban. A Berzsenyi Dá
niel Irodalmi és Művészeti Társaság tagjai 200 forintért válthatnak 
belépőt 

gy-

F I G Y E L E M ! 
VERSENY INDUL 

A Vas megyei Közgyűlés 
településtisztasági és 

szépítési versenyt hirdetett 
az 1998. évre a megye városai, községei, 

települései részére. 
A verseny meghirdetésének célja, hogy az 1848/49. évi for

radalom és szabadságharc 150. évfordulójának megünneplé
sérc a települések környezclónck rendezésével, szépítésével is 
készüljenek. 

Celldömölk Város Önkormányzata 220/1997. (IX. 3.) sz. 
határozatában benevezett a versenybe. 

Az eredményes részvétel érdekében felkérjük városunk la
kóit, legyenek meg mindent saját környezetük tisztaságának, 
szépítésének érdekében. 

Azért, hogy egy varos szép, gondozott és tiszta legyen, tenni 
kell mindannyiunknak! 

Makkos István 
polgármester 
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JJogy néha kisüssön a Nap 

Húszéves a mozgássérültek megyei egyesülete 
A Mozgássérültek Vas megyei Egyesülete megalakulásának 20. 

évfordulóján ünnepi küldöttgyűlést tartottak november 15-én 
Szombathelyen. Ebből az alkalomból közöljük az egyesület életét 
bemutató alábbi ismertetőt. 

Tisztelt Hölgyem és Uram! 
ön egy olyan ismertetőt tart a 

kezében, amiből megismerheti a 
mozgássérültek életének néhány 
részletét, és látva a mindennapos 
küzdelmünket, talán segít is ab
ban, hogy néha kisüssön a Nap. 

A Mozgássérültek Vas Megyei 
Egyesülete 1977 tavaszán alakult 
meg 67 mozgássérült lelkes aka
ratával, méghozzá elsőként az or
szágban. Azóta a taglétszámunk 
2200 főre növekedett, de a me
gyében kb. 7-8 ezer mozgáskor
látozott személy él. 

A kitűzött célunk az, hogy az 
élet minden területén képviseljük 
és érvényesítsük a sorstársaink 
érdekeit. A legfontosabb terüle
tek: az életkörülmények javítása, 
a munkaképesség fejlesztése, a 
munkavállalás segítése, az okta
tás és a folyamatos tájékoztatás. 

Celldömölkön, Körmenden, 
Kőszegen, Szentgotthárdon, 
Vasváron és Sárváron helyi cso
portunk működik, hogy a tagja
ink a lakásuk lehetőleg 50 km-es 
körzetében találjanak egyesületi 
munkatársakat. Betegségcsopor
tonként (Sclcrosis . multiplex. 

agyi érbetegek és Parkinson kór) 
külön klubokat működtetünk, 
ahol rendszeresen megbeszélhe
tik a sajátos gondjaikat, tanácso
kat adhatnak egymásnak. 

Az egyesületi szolgáltatások: 
- különleges segédeszközök 

kölcsönzése, 
— autóvezetés tanulásához 

speciális gépkocsi kölcsön
zése, 

— házi segítségnyújtás, 
- lakás-akadálymentesítési 

támogatás ügyintézése. 
Az élet vígságot is igényel, 

ezért a tagság rendszeresen tart 
oldott hangulatú összejövetele
ket, amelyeket mindig olyan 
helyre szervezünk, amelyet kere
kesszékkel is könnyű megközelí
teni. 

Egyesületünk folyamatos küz
delmének köszönhető, hogy ma 
már egyre több üzletet, hivatalt, 
szórakozóhelyet tudnak a moz
gássérültek ugyanúgy használni, 
mint bárki más; sőt az okos vál
lalkozók már törekszenek is az 
ilyen építészeti kialakításra. 

Az egyesületi iroda minden 
munkanapon reggel 8 órától dél

után 4 óráig tart nyitva, de szer
dán egészen 18 óráig tartunk 
ügyeletet. 

Az iroda címe: 9700 Szom
bathely, Szűrcsapó u. 22. fszt. 
4/A. Telefon: (06-94)-314-564. 

A mozgáskorlátozottak előtt a 
sportolás is nyitva áll. Szombat
helyen a Kőszegi u. 30. alatt mű
ködik a Vasakarat SC, ahol asz
talitenisz, atlétika és sakk sport
ágakban lehet versenyezni. 1997. 
június 20-22. közölt rendeztük 
meg a mozgássérültek XII . Savá
ria Kupa Nemzetközi Sportver
senyét. 

A mozgássérültek egyesületei 
országos szövetségbe tömörül
tek, a MEOSZ 1981-ben jött lét
re. Koordinálja a tagegyesületek 
munkáját, közvetlen kapcsolatot 
tart fenn a minisztériumokkal, 
más országos szervekkel, rehabi
litációs intézetekkel, kiadja a 
HUMANITÁS című kéthavi la
pot (a postán fizethető elő). 

A Mozgássérültek Vas Megyei 
Egyesülete megélhetési forrását a 
tagdíjak (300 Ft/tag/év), a támo
gatások és a pályázatokon nyert 
összegek képezik. De ez bizony 
kevés, hiszen csak az egyesületi 
helyiségek bérleti díjára évente 
félmillió Ft-ot kell kifizetnünk. 

Eredményként könyvelhetjük 
el, hogy a legfonlosabb kérdé

sekben hallatjuk a szavunkat és 
okos érveléssel meggyőzhető a 
másik fél. így különösen a gép
kocsivásárlási, illetve a lakás-
akadálymentesítési támogatások 
ügyében. 

Az egyesület párt- és vallás
semleges, de nyitott bármely se
gítő szándékkal közeledő sze
mély vagy szervezet felé. 

Persze sok még a probléma, de 
szívós akarattal és összefogással 
legyőzhető. Kérjük, segítsen, tá
mogasson bennünket, hogy a jö
vőben is tudjuk képviselni a sors
társaink érdekeit, javítani tud
junk az életkörülményeiken. 

Számlaszámunk: 11747006¬
20006929 (OTP). 

Köszönjük a megtisztelő fi
gyelmét! 

A helyi csoportjaink az alábbi 
címeken érhetők el: 

9500 Celldömölk, Hámán 
Kató u. 2. 

9900 Körmend, Hunyadi Já
nos u. 19. 

9730 Kőszeg, RómerF. u. 20. 
9970 Szentgotthárd, Hunyadi 

János u. 31. (Rehabilitációs kór
ház) 

9800 Vasvár, Kossuth Lajos 
u. 10. (Családsegítő és Gondozá
si Központ) 

9600 Sárvár, Várkerület 1. 

Elismerés munkatársunknak, Nádasdy Lajosnak 
A Dunántúli Református Egyházkerület 

Közgyűlése alapos előkészítés után szep
tember 19-én határozatban mondta ki a 
Pro Pannónia Reforniata - A Dunántúl 
Reformátusságáért elnevezésű díj megala
pítását. A határozat szerint a díjat a köz
gyűlés olyan személyeknek, testületeknek 
ítéli oda, akik a Dunántúl reformátusságát 
szolgálatuk által tovább gazdagították. A 
díj szabályzata szerint évente legfeljebb 
három személy tüntethető k i . Ebben az 
esztendőben a díjat a közgyűlés Nádasdy 
Lajosnak, Pataky Lászlónak és dr. Tóth 
Kálmánnak ítélte oda, amelyet az Egyház
kerület Elnöksége az ünnepi istentisztele
ten a lelkészek felszentelését követően 
adott át Tatán. A díjátadást megelőzően 
laudációk hangzottak el, ebből való a kö
vetkező részlet. 

A mind apai, mind anyai ágon, s aztán 
egész életművével a Dunántúlhoz kötődő Ná
dasdy Lajos különös módon a Borsod megyei 
Felsőkelecsényben született 1913. január 28-
án, ahol édesapja, miután a pápai mezőgaz
dasági szakiskolát elvégezte, uradalmi kul
csár volt. Nem sokkal később azonban a csa

lád újra a Dunántúlra költözött, előbb Pápa 
környékére, majd Enyingre. Az enyingi elemi 
iskolai évek után került az ősi pápai Kollégi
umba, amelynek szellemisége egész életét 
meghatározta. Itt érettségizett 1932-ben. Teo
lógiai tanulmányait is itt folytatta. Első lel¬
készképesítő vizsgáját 1937-ben lelte le, 
előtte azonban fél évig a bécsi egyetem evan
gélikus teológiai fakultásának hallgatója volt. 
Több évtizedes lelkipásztori szolgálatát Pá
pán kezdte, segédlelkészként, majd Celldö
mölkön folytatta. Szolgálati útja 1942-ben is
mét Pápára vezetett, az egyházkerület püspö
ki hivatalába, ahol Medgyasszay Vince püs
pök mellett teljesített szolgálatot 1945 júniu
sáig. További szolgálati helyei Füle, majd is
mét Celldömölk. Innen hívta meg a nagyvá
zsonyi gyülekezet, ahol 1951 tavaszáig szol
gált. 1951-56 között a zánkai gyülekezet, 
1956-1969 között pedig a nemcsvámosi gyü
lekezet lelkipásztora. A nemesvámosi évek 
után, 1969-től a Dunántúli Református Egy
házkerület Tudományos Gyűjteményeinek 
tudományos munkatársa, egyidejűleg pedig a 
sárvári missziói egyházközségben megbízott 
lelkipásztori szolgálatot lát el. 

Nádasdy Lajos nemcsak lelkipásztori szol
gálatával, közéleti tevékenységével, hanem 
történetírói munkásságával is nagyban hoz
zájárult a dunántúli reformátusság életének 
további gazdagításához. 

E néhány mondatban tehetetlen lenne fel
sorolni azokat a kultúrtörténeti, irodalmi, 
gazdaságtörténeti tanulmányokat, cikkeket, 
amelyek az ő szorgalmas munkája nyomán 
jelentek meg a legkülönbözőbb kulturális, 
.irodalmi és történelmi folyóiratokban, újsá
gokban és az egyházi sajtóban. 

Huszonegy tanulmánya nyert pályadíjat, 
közöttük nem egy olyan, amely először 
publikált, új adatokkal gazdagította történel
mi önismeretünket Három könyve jelent 
meg. 

Az egyházkerület közel 200 000 kötetes 
Nagykönyvtárában bámulatra méltó bizton
sággal tájékozódik. Áldozatos munkája ered
ményeként kerülhetett sor az állomány teljes 
revíziójára. A számára oly kedves könyvtárba 
1995 végéig naponta bejárt Celldömölkről. 
Azóta is gyakran felkeresi az ősi Bibüothé-
kát. Továbbra is számítunk nagy tudására, ta
pasztalatára. 
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A celli gimnázium alapításának hiteles krónikája 
Gimnáziumunk 50 éves jubileumi ünnepségeinek hatása nyo

mán tübb oldalról felmerült annak óhaja, hogy az iskola alapítá
sának részletes és hiteles történetét ls hasznos lenne feltárni a mai 
nemzedékek előtt. Igaz, hogy megjelent az iskola Évkönyve, mely 
átfogó ismereteket ad a múltról, s ehhez járul az első, mondhatjuk 
alapító üregdiákok által kiadott ÍGY KEZDŐDÖTT című emlék
könyv, de a részletes ismeretekre Is érdemes lenne odafigyelni, 
hiszen egy háborús összeomlás után romokon kisarjadt élet „vi
lágra jötte" a mának is üzen. A következő időszakban megpró
báljuk olvasóink elé tárni mindazt, amit az alapítás küzdelmeiből 
hasznosnak látunk. Mottónk ehhez: „Minden kifejlődés, előme
netel, erő, érték és szerencsének legmélyebb sarkalatja a kiművelt 
emberfő. A tudományos emberfő mennyisége a nemzet Igazi ha
talma." (Széchenyi István: Hitel) 

8. Az indulás bizakodó reménnyel 
A miniszteri alapító leirat szövegéből kiderül, mekkora felelősséget 

vállalva, milyen merész ügy megvalósításának végrehajtásába, vég
célra jutásának erőfeszítésébe vágtak bele a képviselő-testület tagjai 
és a megvalósulást segítő szervezők. Alig ocsúdva a világháború der
mesztő kábulatából, anyagi javainak romjain, szinte semmitlenül volt 
bátorságuk belevágni a nagyigényű" művelődési intézmény alapjait 
lerakni a jövő nemzedéke számára. Ma, amikor mindenünnen a „nincs 
pénz, nincs pénz rá" szöveg özönlik szüntelen országvezetőktől lefelé 
minden fórumon, megszégyenítő példa lehet, de tán buzdító útmutatás 
is a fél évszázad előtti cselekvő akarat, és a végrehajtott eredményes 
tett! A múlt példa legyen a mának! 

Megtörténtek a tanulók részéről elegendő létszámban a jelentkezé
sek. A felvételi vizsgát előkészítő értekezletet 1946. december 6-án, 
pénteken a téli gazdasági iskola épületében meg lehetett tartani. Mivel 
a jelentkezők zömmel polgári iskolai tanulók voltak, ezeknek külön
bözeti vizsgát kellett tenniük. A különbözeti vizsgára való előkészítést 
a helybeli bencés apátságnak tanári oklevéllel rendelkező rendtagjai 
közül Poroszlai Valérián és Szomor Felicián, a világi tanárok közül 
pedig Reicher István ny. polgári iskolai igazgató és Deme (Dinkgreve) 
Nándor oki. középisk. tanár vállalták. Az előkészítő tanfolyam részére 
Andor Ferenc, a teli mezőgazdasági szakiskola igazgatója szíves kész
séggel bocsátotta rendelkezésre a meleg tantermet a délutáni, esti 
időszakban. Nem volt könnyű dolguk sem a tanároknak, sem a tanu
lóknak. A különbözeti vizsga anyaga komoly szellemi munkát, ké
pességet különösen próbára tévő, türelmes odaadást kívánt, feszített 
tempójú tanulásban, rendkívül rövid időben! Valóságos kis hősök 
voltak ezek a gyerekek e téren! 

A felkészítő tanfolyamra összesen 48 fiú és leány növendék jelent
kezett, kiknek vizsgái anyaga a következő volt: történelem, a szerves 
világ és az ember földrajza, latin nyelv a gimnázium I- IV. o.; 
mennyiségtan, egyszerű függvények ábrázolása és változása, alsófokú 
függvény, algebra; rajz a gimn. anyagából; a művészeti alkotások 
ismertetése. Ha ma visszagondolnak rá az akkor induló nagyapák és 
nagyanyák, alighanem ámulnak rajta, mit is végeztek rövid hetek alatt 
a vizsgáig, a tanév nyitásig. 

Közben iskolájuk is készült, berendezésével együtt. A községi elöl
járóság december 19-én Barabás György és Berecz Lajos helybeli 
asztalos mestereknek adott megbízást a gimnázium legszükségesebb 
bútorzatának elkészítésére 3475 forint értékben, ők vállalták egyúttal 
a sportépülct nagytermének asztalos javítási munkáinak elkészítését 
is, 640 írt 50 fillérért. 

Meg kellett tenni a szükséges lépéseket a gimnázium igazgatójának 
és tanárainak kinevezése ügyében is. A NPP megyei titkár a VKM-bcn 
és Pápán tárgyalt ebben az ügyben. Szó volt dr. Veszély Lászlóról, a 
pápai áll. polgári fiúiskola igazgatójáról és dr. Hencze Béla neves 
pápai rcf. kollégiumi tanár megnyeréséről. Veszély azonnal nemet 
mondott a személyes megbeszéléskor, dr. Hencze elfogadta a felkérést 
az igazgatói megbízás elvállalására. De néhány hét múlva szóbeli 
ígéretét megváltoztatta és levélben lemondott. Lemondó levele rávi
lágít arra, hogy milyen körülmények között szerveződött a mi gim
náziumunk, és milyen nézetek befolyásolhattak emberi döntéseket! 
Ma is hasznos lesz olvasni: „Nagytiszteletű Uram! - Tisztelettel és 

0imnáziumúi 

Akarod-e, hogy gyermeked itthon 
tanuljon és ne kelljen már kora 
hajnalban vonatra ülni ós késő este 
hazaérkeznie, (ázva, fáradtan tanul
nia, hanem a családi tűzhely mele
génél készülhessen a jövőre? 
Ennek megvalósítása érdekében 
V a s á r n a p , 29-én délelőtt órakor 
a Nemzeti Parasztpárt nagygyűlésén 
terjesztjükkérelmÜnketBzarraőrke2fl 

K E R E S Z T Ú R I D E Z S Ő 
kul tusxminiaxfvr elé. 
Legyünk ott mindnyájan, hogy mi
nél nagyobb aülyt adjunk ezen kí
vánságunknak I 

A Celldömölki Demokratikus Pártok, 
Szakszervezetek és Nemzeti Bizottság. 

egyben mély sajnálattal értesítem, hogy a feltett kérdésben válaszomat 
meg kell másítanom; a celldömölki viszonyokról és nehézségekről 
olyan információkat kaptam, hogy adott körülményeim szerint semmi 
szín alatt nem vállalhatom a szóban forgó megbízatást. Igen kérem 
Nagytiszteletű Urat, ne haragudjon érte, de feltétlenül tekintsen el, 
hirtelen kimondott válaszomtól. ...Ha még nem tett lépéseket Nagy
tiszteletű Úr, semmi szín alatt ne tegyen, ha pedig már tett volna, 
próbálja megsemmisíteni, legyen olyan jó, mert az én esetem remény
telen ebből a szempontból, i l l . nem vállalhatom. ...Igaz tisztelettel 
üdvözlöm Dr. Hencze Béla. - Pápa, 1946. dec. 16." 

Haladéktalanul újabb tárgyalásokat kellett folytatni a V K M illeté
kes osztályán és a NPP központi vezetőségével a gimnázium igazga 
tójának kinevezése ügyében, hogy a tanítás megindulhasson. Ezek 
után a VKM 21591/1947. V.ü.o.sz. rendeletével megkapta az igazga
tói megbízást Vas Károly győri áll. gimnáziumi rendes tanár, a való
ban megfelelő ember, aki nem riadt vissza a nehézségektől és a feladat 
nagyságához felnövő erővel, felelősséggel és hivatástudattal, valóban 
mustármagnyi kezdetből, a melléje állott és a gimnázium ügyét to
vábbra is szívükön hordozó munkatársak segítségével felfejlesztette 
sok nehézségek között a maí gimnáziumot. A megbízatásáról szóló 
értesítés 1947. január 21-én az esti órákban táviratilag érkezett (pon
tosan 18 óra 40 perckor) a következő szöveggel: „Gimnázium igaz
gatásával Vas Károly győri állami gimnáziumi tanárt bíztam meg. 
Miniszter rendeletéből Király osztálytanácsos." 

Borbély vezető jegyző másnap ezt írta a táviratlapra elintézésként: 
„Tudomásul vétetett. Új igazgató táviratilag üdvözölve és közölve, 
hogy főigazgató 23-án Celldömölkre érkezik, ide kéri őt. - 1946. 
január 22." 150/1947. ikt.sz. 

Január 23-án tehát a tankerületi főigazgató jelenlétében a község
házán (a mai plébánia épületében) hivatalosan „beiktatást" nyert az 
új gimnázium új igazgatója. Délután már a vizsgára és az iskolába 
készülő tanulókkal és szülőkkel találkozott a gazdasági szakiskola 
tantermében, ahol dr. Buday Ferenc nemzeti bizottsági elnök hivatalos 

(Folytatás a következő oldalon) 

• 
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távollétében Nádasdy Lajos mutatta be és üdvözölte, mindenben tá
mogatást ígérve számára a Nemzeti Bizottság és más szervek részéről, 
a rá váró nehéz feladat sikeres és eredményes elvégzésére. 

Az „ünnepélyes beiktatás és bemutatás" után rögtön a gyakorlati 
kérdésekkel foglalkozó értekezletté alakult át az ismerkedő gyüleke
zet. Az igazgató rövid bemutatkozó beszéde után a tennivalók követ
keztek: elsőrenden a különbözeti vizsgák rendje és ideje, a beiratko
zás, a tanévnyitás és a sűrített tananyag elvégzésének tanrendje (két 
félévet kellelt elvégezni!). Kitűnt, hogy az iskola indulhat mindkét 
tanácskozó fél megelégedésére és örömére, a tanulók, ha szorongva 
is, de reményteljesen néztek bekövetkező vizsgájuk elé. 

Az értekezletről az „új iskolához", jövendő munkahelyéhez 
vezetett az igazgató útja. Amikor a környezetet, a helyiségeket meg
látta, éppen nem az öröm fénysugara suhant át az arcán. Megdöbbe
néséből ocsúdva a következő vigasztaló szavakat hallotta: Ez a re
ménység háza, szebb jövőt ígérő alapja az iskolának. Tán olyan, mint 
a téli föld: de ha jő a tavasz, zsendül a természet, a „semmi ágán" 
kipattan a rügy, bimbóból illatozó virág és ízes gyümölcs lesz. így 
nŐ ki, épül fel innen is a kultúra és a szellem Kemenesalját gazdagító 
Alma Matere! 

És megindult az élet. A beiratkozott tanulók iskolai értesítőjében 
ez a beírás olvasható. „Az 1946/47. iskolai évben a tanítás csak 1947. 
január 29-én kezdődött; ezért a tanulók félévi értesítőt nem kaptak. -
Celldömölk, 1947. január 31. - P. H. - Vas Károly mb. igazgató." 

Nádasdy Lajos 

Fiatalodó Kemenespálfa 
A KSH adataiból, a sajtóból 

nap mint nap az ország lakossá
gának elöregedéséről, a népesség 
számának csökkenéséről értesül
hetünk. A nagy számok igazsá
gán belül vannak azonban kivé
telek is. E kivételek közé tartozik 
a Jánosháza tőszomszédságában 
található Kemenespálfa is. 

Az alig félezres kemenesi tele
pülés lélekszáma az előző évi 
467-ről ebben az esztendőben ed
dig 495-re emelkedett. A szüle
tések száma is örömteli növeke
dést tanúsít. Míg 1990-ben kettő, 
'91-ben három, addig 1993-94-
ben már 14-14, és az elmúlt év
ben is 12 újszülött látta meg a 
napvilágot a faluban. Az elmúlt 
néhány évben többen is vissza
költöztek, de vannak teljesen új 
letelepedők a környező települé
sekről is. 

Arra a kérdésre, hogy mi okoz
hatja a falu vonzerejét, meglehe
tősen összetett választ kapunk a 
község polgármester asszonyá
tól, Szálai Józsefnétől. Az egyik 
fontos tényezőnek a falu csend

jét, nyugalmát tartja, de ez sok 
más kistelepülésről elmondható. 
Mindenképpen fontos a minde
nütt tapasztalható tisztaság, az 
üde, virágos utcakép. 

Nyilván nem elhanyagolható 
az itt letelepülni kívánók részére, 
hogy az első lakáshoz jutók in
gyen kapnak telket, valamint 100 
ezer forint kamatmentes köl
csönt. Ez utóbbit azok is meg
kaphatják, akik lakást vásárol
nak. A kölcsön visszafizetésére 
Öt év áll rendelkezésre. A falu ve
zetősége tisztában van azzal is, 
hogy mindenki szeretne moder
nebb körülmények között élni 
faluhelyen is. Ennek érdekében 
határoztak úgy, hogy a házfel
újításokat, modernizálásokat is 
támogatják, mégpedig maximum 
50 ezer forintos kamatmentes 
kölcsönnel. A közelmúltban elin
dítottak egy vízbekötési prog
ramot is. Egyik évben 18, 
idén is 5 család csatlakozott a 
programhoz. A költséget ugyan
csak az önkormányzat előlegezi 
meg kamatmentesen, amit egy, 

másfél év alatt kell azután 
visszafizetni. 

Már természetes a községben, 
hogy tanévkezdéskor az iskolá
sok 2000, az óvodások szülei 
1000 forint segélyben részesül
nek. A faluban óvoda nem mű
ködik, az iskolások közül is csak 
az 1-3. osztályosok tanulnak 
helyben, a többiek Jánosházára 
járnak, miként az óvodások is. 
Amikor a képviselő-testület tu
domására jutott, hogy az óvodá
sok kísérése problémás a szülők
nek, úgy döntött, hogy kísérőt 
szerződtet, aki leveszi ezt a gon
dot az anyukák válláról. 

A fiatalok pezsgő életű ifjúsá
gi klubot működtelnek, a helyi
ség estéről estére megtelik. Jön
nek a szomszéd községekből is 
olyanok, akik a szolidabb szóra
kozás hívei. A klub felszereltsé
ge évről évre gyarapodott. Egyik 
évben színes TV-t, a következő
ben parabolaantennát, aztán vi
deomagnót, diszkőlámpát vásá
roltak. A gyönyörűen gondozott 
ifjúsági parkban a gulyásfőzés és 

a szalonnasütés nem csak a fiata
lok szórakozása, a felnőtteké is, 
akárcsak a foci és a kosárlabda. 
Az idős emberekről sem feled
keznek meg. 

Induláshoz készülődöm, ami
kor - mintegy az elhangzottak bi
zonyításaként - középkorú asz-
szony érkezik a hivatalba. Az ér
kező Füzesinét, aki új letelepedő 
a faluban, és most jutott bejelentő 
laphoz, Balhási Imréné a hivatal 
munkatársa veszi pártfogásba... 

A látottakból és hallottakból 
mi lehet a legvonzóbb az itt 
élőknek, vagy az idetévedőknek? 
Nehéz lenne eldönteni. Valószí
nű az említettek, és a fel nem so
roltak együttesen. A számok nem 
hazudnak. Azok pedig azt bizo
nyítják, hogy Kemenespálfa fia
talodik és gyarapodik az itt élők 
Örömére. Völgyi L. 

Új Kemenesalja 
kéthetente! 

A celldömölki 
családok 80%-a 

ezt olvassa! 

( W 6 
Ügyfélfogadás 

Celldömölk Város önkormányzata Polgár
mesteri Hivatala ügyfélfogadási rendje: - hét
fő: 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 második csütörtökén 9 és 11 óra között 

Tima László alpolgármester, minden hónap 
harmadik csütörtökén 9 és 11 óra között Ba
ranyai Attiláné dr. jegyző, minden hónap 
negyedik csütörtökén 9 és 11 óra között 
Enyinginé dr. Batári Borbála aljegyző tart 
fogadóórát a hivatalban. Kihelyezett ügyfél
fogadás Izsákfán: minden héten szerdán 
9.00-11.00 óráig a Faluház önkormányzati 
irodahelyiségében. 

A cigány kisebbségi önkormányzat elnö
kének és elnökhelyettesének fogadóórája: 
kéthetenként szerdán délután 13 órától 15 

óráig a Hollósy tér 1. szám alatti hivatali he
lyiségben. M 

A Celldömölki Rendőrkapitányság Igazga
tásrendészeti Osztályának ügyfélfogadási rend
je - 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 Központ cell
dömölki kirendeltségének ügyfélfogadási 
rendje: - hétfő, kedd és csütörtök: 8-15.30, 
péntek: 8-12.15 óra között 
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Az idő: pénz, az inzatlan: idő C 

Mesteri és Pápoc környékén könnyebb eladni 
Dr. Csiszár Tibor ügyvédet az 

ingatlanpiac celldömölki alaku
lásáról kérdeztük: 

- Celldömölk centrumában je
lenleg több kertes családi ház áll 
üresen, eladásra készen. Ezek az 
Ady utcában és a fő utcán talál
hatók. Az Ady utca csendes, nyu
godt, míg a fó utcán található 
háznak a nagy telek az előnye. 
Megnehezíti az ingatlanok eladá
sát, hogy az embereknek nincs 
annyi készpénze, amennyit a tu
lajdonosok kémek, s amennyit 
meg is érnek az eladásra kínált 
házak, házhelyek. Részletfizetési 
kedvezményt általában nem 
nyújtanak, mert teljesen bizony
talan a kifizetés. 

- Mennyire találnak a vevők tá
mogatókra a pénzintézetekben? 

- A pénzintézetek csak magas 
kamat fejében nyújtanak hitelt. 
Ifjúsági kölcsönt is igénybe ve
hetnek az ügyfelek, ám ez ritkán 
fordul elő. Alsóságon még a cel-
linél is gyérebb a forgalom, pedig 
az ingatlanok árának folytonos 
emelkedése azt jelzi, hogy ez a 
legjobb befektetési forma. A kül
földiek körében a falu a „sláger", 
azon belül is azok a települések, 
amelyek folyóparton vagy üdülő
területen találhatók. így Mesteri 
és Pápoc környéke tartozik a 
könnyen eladható területek közé. 

- Külföldi állampolgár milyen 
feltétellel vásárolhat ingatlant 
Magyarországon? 

- Nincs külön kötöttség. Letét
be kell helyeznie az összeget de
vizában, melyről kap egy igazo
lást. Ehhez a polgármester és a 
közigazgatási hivatal jóváhagyá
sa is szükséges. (Régen deviza
hatósági engedély beszerzése is 
elengedhetetlen volt a vásárlás
hoz.) Osztrák állampolgárok sok 
hétvégi házat vettek Mesteriben, 

ahol az ingatlanok nagy része 
már külföldi tulajdont képez. 

- Milyen társadalmi rétegek
ből kerülnek ki a megbízói? 

- Többségében „vékonypén
zű" emberek keresnek fel. Ez a 
külföldiekre is érvényes, ám ők 
mégis elŐnyösebb helyzetben 
vannak, hisz saját jövedelmük
höz képest sokkal olcsóbban jut
hatnak hozzá az áhított ingat
lanhoz. 

- Értékbecsléssel is foglalko
zik? 

- Korábban az értékbecslés is 
mindennapi feladataim közé tar
tozott, de mióta külön szakvizs
gát írtak elő erre a szakterületre, 
már nem foglalkozom vele. Kis
várdán, ahol három évig bíró vol
tam, rendszeresen foglalkoztam 
ingatlan-értékbecsléssel. 

- Melyek a könnyen értékesít
hető ingatlanok? 

- A vételár mindig kölcsönös 
alku tárgyát képezi. Az adott te
lepülésen belül a jó fekvés érték
növelő tényező. Falusi ember 
azonban még mindig az ingat
lanban látja az értéket és nem 
másban. Ha üresen áll a ház, ak
kor is emelkedik az ára. Nem 
akarják elkótyavetyélni, s ebben 
tulajdonképpen igazuk is van. 

- Milyen előírások szabályoz
zák a munkájukat? 

- Tapasztalatom szerint na
gyon gyakori a jogszabályok vál
tozása, melyet a jogi munkakör
ben dolgozóknak követni kell, ha 
érvényesülni akarnak. A szerző
dés rögzítése tulajdonképpen ru
tinfeladat, s az illetékhivatal is 
sok mindent számítógépre vitt 
már. Abban az esetben, ha vala
mi kimarad a számítógépes fel
dolgozásból, hivatkozni kell a 
megfelelő törvényre, és orvosol
ják a problémát. 

Az Új Kemenesalja hirdetési tarifái: 
egész oldal 
fél oldal 
negyed oldal 
nyolcad oldal 
tizenketted oldal 
apróhirdetés 

16 000 forint 
8 800 forint 
5 600 forint 
3 900 forint 
2 100 forint 

600 forint 

A hirdetési díjukat 25 százalék áfa terheli 
A többször, azonos szöveggel hirdetők megjelenésenként 
5 százalék kedvezményt kapnak. 
Lapunk megbízott, hivatalos hirdetésszervezője Nagy Antal 

Celldömölk, Mikes Kelemen utca 14. III . em. 12. szám alatti 
lakos, a polgármesteri hivatal műszaki osztályának ügyintézője. 

Az önkormányzat tulajdoná
ban lévő ingatlanokról kértem 
felvilágosítást Dummel Ottótól, 
a műszaki osztály vezetőjétől: 

- A város új rendezési terve 
jóváhagyásra került, mely mind 
a három városrészben jelöl ki 
olyan területeket, amelyek házak 
építésére alkalmasak. A város te
rülete mozaikszerűen tevődik 
össze ipar-, zöld- és lakóterület
ből. Van, ahol még nem megol
dott az ivóvíz, a világítás és az 
úthálózat kiépítése. Ilyen a kesz
tyűgyár mögötti terület: közmű
vekkel rövid úton elérhető, 40-50 
telek kialakítható lenne. Alsóság 
és Celldömölk között (az Avanti 
benzinkúttal szemben) a földút-
tói Ság felé lenne a beépítendő 
lakóterület. Közművekkel ez már 
nehezen feltárható. Rengeteg cel¬
li ment ki Ságra, ahol zömében 
hatalmas tömbbelsők találhatók 
(Puskin utca, Vorosilov utca). 
Nagy, egybefüggő terület még az 
új sportcsarnoktól délre elterülő 
szántóföld. Izsákfán pedig a 
Hegyalja utca az, ami tovább par
cellázható. Ezek a területek első 
befektetést igényelnek. 

- És mi a helyzet az új lakóhá
zak esetében? 

- Jelenleg 5-10 új házra kér
nek építési engedélyt Celldömöl
kön. Ezek egy része bontott ház 
területére épül, így nem gyarap
szik a beépített földterület nagy
sága. 

- Régóta foglalkoztatja a köz
véleményt egy ipari park kiépíté
séről szóló mendemonda. Mi az 
igazság? 

- Az ipari park egy cím, egy 
rang, amit a minisztérium ad ki 
olyan iparterületeknek, amelyek 
magasabb szerveződési fokon 
állnak. Ezt a címet az önkor
mányzat is meg akarta pályázni, 
de nagyon sok pénzbe került vol
na. Ezért úgy döntöttünk, hogy 
nem a címet akarjuk előbb elérni, 
hanem megpróbálunk egy iparte
lepet kialakítani, és befektetőket 
hozni a városba. A Kermodultól 
Ságig húzódik ez a sáv, amit az 
önkormányzat kiaknáz. Ha 70-80 
százalékban megtelik, akkor el
indítjuk a versenyfutást az ipari 
park címért. A másik megoldás
nak az lett volna az előnye, hogy 
ez a rang bekerül az országos mi
nisztériumi nyilvántartásba. Ha 
befektetők érdeklődnek, akkor az 
ipari parkokban lévő projekteket 
adják át nekik, ám lehet, hogy 
minisztériumi részről soha nem 

kaptunk volna befektetőt, a pén. 
zünk pedig ott állna a címben. 

- A régi Korona épületének 
helye már jó ideje üresen tátong. 

- Régi nyűge ez az önkort 
mányzatnak, mert frekventált he
lyen van. Ha a gyors értékesíi 
lenne a célunk, bármelyik pill a . 
natban el tudnánk adni ezt a te
rületet, de mi olyan vevőt vá¬
runk, aki a városkép szempontjá. 
ból is meghatározó épület kivite
lezését vállalná. A leendő épület 
funkcióját nem határozta meg az 
önkormányzat, de a legjobban 
egy színvonalas szállodának 
örülnénk. Biztos vagyok abban, 
hogy erre előbb-utóbb lesz be
fektető. Remélhetőleg több száz 
évig ott áll majd az az épület, 
ezért nem engedhetünk az igé
nyekből. 

- Van egy része a városnak, 
ahol az emberek már jócskán en
gedtek igényeikből. A kenyérgyár 
mögötti szükséglakásokra gon
dolok. 

- Azok igazából nem szükség
lakások, hanem komfort nélküliek, 

-Én mindig ezt az elnevezést 
hallottam, ha erről a környékről 
esett szó... 

- Az alacsony komfortfokozat 
miatt olyan családok kerülnek 
oda, akik ennél jobbat már nem 
tudnak fenntartani. Egy részük 
gondozza az udvart és a ház kör
nyékét, a többiek pedig nem ad
nak a külsőre. Ezért a köznyelv 
pejoratív jelzőket ragasztott 
ezekre a házakra és az itt élőkre. 
A jövőben szociális bérlakásokat 
kívánunk építeni, teljesen új 
konstrukcióban. Ügyfeleink lesz
nek a lakások beruházói. Több
ségük 2-3 gyermeket nevel, s 
csak nehezen tudnak eljutni 
olyan anyagi szintre, hogy felve
hessék a szociálpolitikai támoga
tást. Az önkormányzat kidolgo
zott egy olyan rendszert, mely 
szerint a leendő tulajdonosoknak 
csak 10 százalékot kell beruház
niuk. Jövő tavasztól ilyen laká
sok épülnek Alsóságon a Marx, 
és Celldömölkön a Horváth Elek 
utcában. A bérlakások felét elad
ta az önkormányzat. Minden év
ben készül egy lakásépítési cím
jegyzék. Ha megüresedik egy la
kás, űj lakók költözhetnek oda. 
Ez a címjegyzék ma is létezik. 
Idén csak egyet mozdult előre, 
tehát csak növekszik a sorban ál
lás. Ezért lesz előnyös az új la
kásépítési forma. 

Verrasztó Tibor 
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GYERMEK, SZÜLŐ 
CSALÁD, ISKOLA 

Ötvenéves oktató-nevelő munkám, valamint a több ezer családlá
togatás során tapasztaltak tükrében a következőkben azokat a kér
déseket, nevelési helyzeteket igyekszem sorba szedni, amelyek a csa
lád által megoldandó feladatként jelentkezhetnek, s amelyekre vonat
kozóan általános érvényességgel adhatok tanácsot. Egyúttal válaszol
ni kívánok azokra a kérdésekre, amelyek a kedves szülőket foglal
koztatják. 

Házi feladat a szülőknek 
A kedves szüldk ne ijesztgessék gyermeküket az iskolával, az őket 

tanító nevelőkkel, hiszen meghitt otthon, kedves, jóságos tanítónénik, jó 
barátok várják őket sok-sok szeretettel. 

Biztosítsanak gyermekeik számára egy állandó jellegű, csendes, nyu
galmas helyet, ahol iskolai feladataikat maradéktalanul el tudják végezni. 
Ennek érdekében a családban ki kell kapcsolni mindazt, ami nyers, éles, 
hangos, lármás, vagy durva, ennek következtében közönséges és ízléste
len. A családi harmónia, a rend, a nyugalom és a tisztaság az, ami a 
gyermek kiegyensúlyozott idegrendszerét, esztétikai ízlésének kifejlődé
sét a leghatározottabban előmozdítja. 

Nem sok öröm vár a tanév során azokra a tanulókra, akik napirend 
nélkül, céltalanul bolyongnak, látogatják a biliárdtermeket, discókat, vagy 
szabadidejüket a végtelen kerékpárhajsza tölti el. Egyáltalán, ki ellenőrzi 
őket? Mikor tanulnak? Fáradt, felkorbácsolt idegrendszerrel erre szinte 
képtelenek. Igen, ők azok, akik felkészületlenül, fáradtan esnek be az 
osztálytermekbe, mit sem törődve az értük aggódó anyai szívekkel. 

Ne hagyjuk magukra a gyermekeket. Alakítsunk ki bennük szilárd 
munkaszokásokat, gondosan ellenőrzött napi munkarendet. A napirend 
szabályozza a gyermek életét a felkeléstől a lefekvésig, a gyermek mun
kájának, szórakozásának, pihenésének váltakozását, kijelöli a házi felada
tok elvégzésének, a játéknak az idejét, a szabad levegőn feltétlenül eltöl
tendő időt stb. Az életvitelnek ez a szabályos ritmusa ha beidegződik a 
tanulóba, egész életében áldásos hatású. 

Ne legyenek elfogultak gyermekük iránt. Velük szemben igényesnek 
kell lenniük, csak a gyermekeket okosan nevelő, magas követelményeket 
támasztó szülők ncvelőmunkája lehet eredményes. Persze nemcsak köve
telni kell a gyermektől, hanem segíteni is kell őt abban, hogy a követel
ményeknek eleget tudjon tenni. Mind a tanulásban, mind a fizikai mun
kában meg kell követelni tőlük a minőségileg jő munkát. A hanyag, 
gondatlan, selejtes munkát nem szabad elfogadnunk, hanem meg kell 
ismételtetnünk. 

Az iskolai szakköri tevékenység hasznos a tanuló tanulmányi előme
netelében, de megvizsgálandó az a körülmény, hogy a tanuló miért jelent
kezik erre a külön munkára, fogja-e hasznát látni, nem terheÜ-e majd túl. 
A zene, rajz, technikai ágak esetében rendelkezik-e a szükséges alapis
meretekkel, képességekkel, mert a kedv még nem minden. Egy-egy tanuló 
számára legfeljebb két szakkörben való munkát javaslok, mert a több már 
feltétlenül túlterheléshez és az erők szétforgácsolódásához vezet. 

Gyermekeiket már korán szoktassák hozzá erejükhöz megfelelő mun
kához. Tele vannak tevékenységvággyal, örömük telik az erőfeszítést 
kívánó alkotó munkában. Ha a gyermek helyett megteszünk olyasvalamit, 
amit már ő is meg tudna tenni, megfosztjuk a sikeres, önálló tevékenység 
örömétől, előbb-utóbb lustává neveljük. Az elkényeztetett gyermek, akit 
a széltől is óvnak, aki helyett mindent mások végeznek el, aki csak jogokat 
ismer, de kötelességeket nem, az nem is szeretheti a munkát, az iskolát. 
Lustaságot szül az is, ha a gyermekek meg nem érdemelt jutalmakban 
részesülnek. 

Legyünk óvatosak a gyermekek rossz, helytelen szokásainak megszün
tetésében. Nem szabad egyszerre túl sok helytelen szokás megszünteté
sébe belefognunk. Ha egyszerre túl sok követelménnyel lépünk fel a 
gyermekkel szemben, az nem képes azokat teljesíteni, és mi nem leszünk 
képesek ellenőrizni. Ez pedig nagy baj. Ha a gyermeki rossz szokások 
átállítása túlságosan hirtelen, vagy durván, erőszakosan történik, a gyer
mek heves ellenállást tanúsíthat, ennek következtében a szokás nem gyen
gül, hanem erősödik, szenvedéllyé válik, amelyet a gyermek zárkózott
sággal, képmutatással, ravaszsággal rejteget, sőt a hirtelen átálb'tása neu
rózist is kiválthat. 

Neveljék gyermekeiket az igazság szeretetére, ez harcot jelent a gyer
meki hazudozás ellen. A hazudozás leggyakoribb oka a félelem. A gyer
mek helytelen cselekedetének következményeitől: a megszégyenítéstől, a 
veréstől, a megalázoüságtól való félelmében folyamodik hazugsághoz. Ez 
nevelésünk súlyos hibáira vall. 

Nem szabad a gyermekkel szemben olyan büntetést alkalmaznunk, 
amely kárt okozhat egészségének, megfélemlíti, megalázza, megszégye
níti, amely testi fájdalmat, vagy súlyosabb konfliktust okozó lelki gyöt
rődést vált ki. Mindezek a szülők teljes tehetetlenségének, rossz idegál
lapotának, képzetlenségének a jelei. Ha nem vagyunk bizonyosak, ha csak 
valószínű a gyermek bűne, de tényekkel nem tudjuk bizonyítani, semmi
képp ne büntessünk. Sokkal ártalmasabb az igazságtalan büntetés, mint a 
büntetés elmaradása. 

Az iskolának és a szülőknek egyaránt érdeke, hogy kellő kapcsolat 
alakuljon ki közöttük a közös cél, a helyesen végzett nevelés szolgálatára. 

Nem könnyű ez a feladat. Nem kevés azon szülők száma, akik igen 
kevéssé, vagy egyáltalában nem törődnek gyermekük tanulmányi előme
netelével, fejlődésével. Más szülők meg csak a jó osztályzattal törődnek, 
nehéz velük megértetni, hogy a gyermeknek nem használ a liberális osz
tályzás, mert nem a jegyért, hanem az ismeretért kell tanulnia. A szülők 
tegyenek meg mindent a gyermekek eredményes tanulmányi előmenetele 
érdekében. Látogassák szorgalmasan a fogadóórákat, a szülői értekezle
teket. Legyenek segítői, együttműködő partnerei az iskolának. 

Legyen gondjuk a szülőknek a gyermekek ruházatának, megjelenésé
nek tisztaságára. Ügyeljünk azonban arra, hogy az erre való irányítás ne 
adjon tápot a serdülőkorban oly sok gyermeknél jelentkező cicomázási 
vágynak, öltözködési hóbortnak. Az iskola ne váljék divatbemutatóvá, 
amely oly sokszor megkeseríti a nehéz anyagi körülmények között élő -
versenyben alulmaradt - családok, gyermekek életét. 

Az esztétikai nevelés mintha kissé háttérbe szorult volna az iskolákban. 
Ehhez hathatós segítséget nyújthatna a szülői munkaközösség, diákönkor
mányzat, valamint az osztályközösségek közös összefogása. Nem mellé
kes, hogy milyen tárgyi és személyi környezet formálja az első benyo
mások kialakulása idején a gyermek esztétikai fogékonyságát. Ezen a 
téren sok tennivalójuk van az egyes iskoláknak. Az osztálytermek deko
rációja, virágosítása és tisztasága terén igen sok helyütt még manapság is 
a vásári ízlés szintjén állnak, és az egyáltalán nem nevezhető jó ízlést 
fejlesztőnek. Nem tudok elképzelni olyan közösséget, amelyben a gyer
mek szívesen élne, amelyre büszke tudna lenni, ha az nem volna szép 
külső megjelenési formáiban. 

A házi feladat utolsó pontjaként kérem a kedves szülőket, hogy mély
séges bizalommal legyenek gyermekük iránt. Nem szabad egyetlen gyer
meket sem megváltoztathatatlanul elvetemültnek tartani, akivel nem ér
demes foglalkozni. Legyünk olyanok, mint a búvár, aki a gyöngy kere
sésére a tenger fenekére ereszkedik alá. A szülők is iparkodjanak megta
lálni a gyermek lelkivilágának mélységeiben azt az értékes kis magot, 
amelynek révén rábukkanhatnak a gyermek értékére, erejére. Meg kell 
teremtenünk a feltételeket ahhoz, hogy az értékes mag virágzó szárba 
szökkenhessen. Pataki Márton 

ny. tanár 

KECSKEMÉTI BÉLA 

FALUM 
Kemenessömjén a szűkebb hazám, 
Itt terül el a Kemenesalján. 
Északra húzódik a Kemenesi hegyhát, 
Nap érleli tüzessé gyümölcsét, a borát. 
Pincéiben néha felzendül a nóta, 
Kishegyen íródott valaha az óda. 
Mert e faluban írt és élt boldogul 
Berzsenyi Dániel költő és földesúr. 
A falutól délre folyik el a Cinca, 
Gyatra folyásával a Marcalt csak apasztja. 
Nem is igen illik rá a régi Cinca neve, 
Malomnál folyik rá Cellnek szennyes leve. 
A „Káposztási" úton Cell felé ballagok, 
„Soproni Vasút-nál" még visszafordulok. 
Kemenessömjén, még visszanézek rád. 
Arra a falura, hol bölcsőmet ringatták. 
Előttem „Bébictag", ott távol a „Kávás", 
Ne felejts el engem, te KEMENESI HEGYHÁT! 
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Sághegyi harangszó 
Rekkenő" melegben kapálunk a sághegyi 

szőlőben, mely meredek fekvésű" rizlinges 
ültetvény. A madár sem mozdul ki a lombok 
közül, de mi szorgalmasan dolgozunk, mi
vel segítségek vannak nálunk. Ugyanis a 
450 négyszögöl szőlő művelése már nehéz
kesen megy, betegesen - 64. életévemben! 
Hej, valamikor egyedül rendben tartottam, 
de most már egyre nehezebb a helytállás 
ekkora területen, hogy minden jól legyen! 

Egyszer csak kis harang hangja szólal 
meg kísértetiesen, váratlanul, mintha túlvi
lágról érkezne, úgy hallatszik csengő-bongó 
hangja. A celli oldalról jön a lélekig jutó 
hang. Mindhárman megállunk, egymásra 
nézünk, vajon megint ki távozott az élők 
sorából? Olyan ember, aki hosszú évekig -
évtizedekig - munkálta a Sághegyen lévő 
szőlejét. Mivel ilyen ember elhunytakor 
húzzák meg a kis lélekharangot. Némán ma
gam elé nézek a szikkadt köves talajra, le
hajtom kopasz fejem, mert érzem, tudom, 
hogy biztos egy ismerősért vagy jó barátért 
szól a kisharang, aki sajnos többé nem jön 

már velünk a celli vasútállomás elől induló 
helyi járatú autóbusszal a sághegyi végállo
másig. Onnét pedig lassű, kimért léptekkel 
haladtunk fel a meredek kaptatón, egészen 
a szőlőig. 

Átfut agyamon a szomorú gondolat, ha 
majd értem is meghúzzák a kis lélekharan
got, ott fent a Sághegy tetején a Krisztina 
csárda udvarán, melyet pár éve ökomenikus 
felszentelés keretében több vallás lelkésze 
szép ünnepségen áldott meg és szentelt fel. 
A fogadó tulajdonosa vállalta, ha olyan em
ber távozik az élők sorából, aki szőlőt mű
vel a Sághegyen kitartó-szorgos munkával, 
érte pontosan délben meghúzzák pár percre 
ezt a kis harangot, mely gyönyörű hangjával 
tudatja a Sághegyen, a szőlőben dolgozó -
vagy éppen pihenő - emberekkel: álljatok 
meg egy percre, néma csendben gondolja
tok arra az embertársunkra - szőlőművelőre 
- , aki ezentúl egy örök szőlősben fog mun
kálkodni a másvilágon. 

Ebben a fél órában ismerősök jönnek a 
szőlőnk melletti hegyi úton, és kérdezés nél
kül mondják odaérkezéskor, hogy ki is az, 
akiért a kis harang szól. Én a Sághegy tö
vében lévő kis faluban születtem, nőttem 

fel. Elhunyt barátommal együtt nőttem, ját¬
szottam a réten, együtt rúgtam a labdát, 
együtt kapáltuk a szőlőt Gyerekkori jó ba
rát volt. Ezek után duplán érint halálhíre, 
melyet a kis harang szomorúan csengő 
hangja tudatott a Sághegyen lévőkkel. Saj
nos, egyre gyakrabban szólal meg halált jel
ző hangja. Ritkulnak soraink, azoké, akik 
még megfogják a kapát és munkálkodnak a 
szőlőben. 

Gyermekkoromban rangot jelentett, ha 
valaki 4-500 O-öl szőlő tulajdonosa volt a 
Sághegyen. A bor eladható volt, és besegí
tett a családi jövedelembe. Most méregdrá
gák a vegyszerek, nehéz a fizikai munka, 
egész embert követel, végül a bor szinte el
adhatatlan. De bízunk abban, ha a somlói 
borvidékhez csatolják a Sághegyet, megol
dódik a must és a bor értékesítése. 

Sajnos nekünk, akik csak visszanézünk, 
mert jövőnk már nincs, inkább a múltunk a 
meghatározó korunk miatt - végtisztesség, 
jó gesztusként - szól a Kovács Pista csár
dája előtt lévő kis harang. Hirdeti hangjával 
az idő múlását... 

Holpert Jenő 
Jánosháza 

Sáshesvi Szüret ( W S b 4 

A Kresznerics Ferenc Könyvtár 
irodalmi pályázatának díjnyertesei (2.) 

Mészáros Andrea Éva: Vers az őszről 

Szürke hajnalok, 
hűs illatok 
nehéz esők -

az Ősz elérkezett. 

Alma és dió, 
szőlőszüret, 
szilvát szedek -

az ősz elérkezett. 

Sárga már a cső 
a tengerin, 
a mag megért -

az Ősz elérkezett 

Táska, könyv, füzet, 
korán kelek. 

vár iskolám 
az ősz elérkezett. 

ószi állapot 
Kényes a fény, 
csak csúszkál 
őszi mezőkön, 
párát nem szárít 

hipp-hopp. 

Hűvös a szél, 
csak fújkál; 
koránkelőkön 
sálat meglódít 

hipp-hopp -

fázik a kedvünk is. 

A tanuló a szombathelyi Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és 
Gimnázium tanulója. A fénykép bal szélén áll. Vers kategóriában nyert 
elsti d(]at. 

1 

Ezt nem lehet 
elég korán kezdeni! 

Kezdje Ön is 
az Új Kemenesaljával! 
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Novemberi művelődési rendezvények 
Ádám Jenő Zeneiskola 

- A kamarateremben Lichtenwaller Zoltán festőművész kiállítása 
látható. 

- 25-én (kedd) 16.30-kor a kamarateremben a celldömölki Ádám 
JenÓ Zeneiskola 3. növendékhangversenye lesz. 

- 30-án (vasárnap) 17 órakor, advent első vasárnapján, az alsósági 
evangélikus templomban zenés áhítat a Liszt Ferenc Vegyeskar és a 
Zeneiskola szólistái közreműködésével. 

Kemenesalja! Művelődési Központ 
- 21-én (péntek) 18 órakor London címmel tart űti beszámolót 

Weszelits Jenő. 
-December 5-én 15 órától Házhoz megy a Télapó elnevezésű akció 

_ előzetes megrendelés alapján. 
- December 6-án 15 órakor Mikulásváró ajándékműsor a nagyte

remben. 

A LEGKORSZERŰBB BURKOLATOK 
A LEGNAGYOBB VÁLASZTÉKBAN 

Cell BAU K F T . 
Celldömölk, Építők útja 2. 

(volt Műszaki Ipari Szövetkezet helyén) 
ALFÖLDI PORCELÁNGYÁR RT., 
ZALAKERÁMIA RT. termékei, 
BAUMIT vakolatok, valamint 
zártszelvények, lemezek, idomacélok kaphatók. 

JÁRÓLAP ES CSEMPE 
20 000 Ft feletti készpénzes vásárlás esetén 

5% kedvezményt udmik! 

- Kijelölt termékeket akciós árakon értékesítünk! 

MÁRVÁNY 
MUNKARUHA, CSEMPE, JÁRÓLAP 

KISKERESKEDÉS 
Celldömölk, Mikes K. u. 27. 

r Alföldi ós zalai csempék 
- Alföldi ós zalai beltéri és kültéri járólapok 

AKCIÓS ÁRON! 
- OLASZ ós SPANYOL járólapok, továbbá 

szaniterek és kiegészítők 
- CIMSEC ragasztók és fugázók 
- Kludi csaptelepek 
Továbbá: 
- Munkaruházat 

AKCIÓ! 
A CELLDÖMÖLKI LAKBÉR. ÁRUHÁZBAN 

(Dr. Géfm Lajos tér, telefon: 95/420-139) 

Daewo TV 51 cm 49 990 Ft 
Zanussi mosógép 64 990 Ft 
Zanussi fagyasztóláda 49 990 Ft 
Zanussi kombinált hűtő 62 990 Ft 
El Ín mikro sütő 23 990 Ft 
Tefal szendvicssütő 4 990 Ft 
Moulinex gőzölős vasaló 5 790 Ft 
Ágynemű 1 540 Ft 
Paplan 1 900 Ft 

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT! 

VIDEOTECHNIKA 

Celldömölkön a Sági u. 16. sz. alatt 
Telefon: 95/420-084; központ: 99/318-587 

Garanciával javítunk: 
- VIDEÓKAT, K A M E R Á K A T 
- TELEVÍZIÓKAT, HI-FI K É S Z Ü L É K E K E T 
- RÁDIÓKAT, M I K R O H U L L Á M Ú S Ü T Ő K E T 

T V kéncső felújítás 
Várjuk kedves ügyfeleinket! 

FODOR TAMÁS 
oki, üzemmérnök 

Hallott már Ön a világ legnagyobb biztosítótársaságáról? 
Szeretne ebben a nagy csapatban sárvári csoport tagjaként 

dolgozni? 

B I Z T O S Í T Ó 
Ismerkedjen meg az 

AHICO BIZTOSÍTÓ RT.-vel! 
Jelentkezését várja Tihanyi Józsefné a 89/310-600-as, 

89/324-856-os valamint a 20/226-384-es telefonszámokon. 

A HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ KÁRFELVEVŐ HELYE 

A Leier & CO.-NÁL 

Kárfelmérés és 
teljes körű ügyintézés 

HOGY ÖNNEK 
A BAJBAN IS 

KÖNNYEBB L E G Y E N ! 
BENNÜNK BÍZHA TI 

Leier & Co. 
Celldömölk, Nemesdömölki u. 15. Tel.: 95/420-317 

ÁFÉSZ 5. sz. VAS-MŰSZAKI BOLT 
(Géfin tér 5. Tel.: 95/420-015) 

HUSQVARNA MOTORFŰRÉSZ AKCIÓ 
H36 
H40 
H51 

57 800 Ft 
59 900 Ft 
77 400 Ft 

HUSQVARNA típusú gépekhez alkatrészt 
rövid határidő alatt beszerzünk! 
Reszelők, vezetők, láncok d 
nagy választékban kaphatók. 
SIESTA GÁZKÁLYHA J " 
15 990 Ft 
Várjuk kedves vásárlóinkat! 
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I ^ 3 
ABDARUGAS 

MEGYEI I . OSZTÁLY 

Nárai-Kemenesalja 1:2 (1:0) 
Nárai, 100 néző, vezette: Antal 
Nárai: Németh - Budai, Molnár, Velencei, 

Léber Á. - Hompasz, Szakmán, Horváth A., 
Nyul - Nagy (HorváÜi K.), Kovács. Edző: 
Horváth Roland. 

Kemenesalja: Horváth Zs. - Vincze, Se
bestyén, Huszár, Jánosa (Berta, Lőrincz) -
Fenyő, Rúzsa, Szántó (Döbröntei) - Szálai, 
Varga, Fűzfa. Edző: Marsai József. 

Második félidei játékuk alapján megérde
melten győztek a vendégek. Góllövők: Nyul, 
Ül. Varga, Fűzfa. - I f i : 2:2. 

Vasvár-Jánosháza 1:2 (0:0) 
Vasvár, 350 néző, vezette: Bodonczi. 
Vasvár: Sály - Pónácz, Fülöp, Németh 

(Takács) - Balogh, Hántó, Mihályfi, Pásti -
Nagy (Vízvári), Botfa (Bodor), PÖlöskei. 
Edző: Kiss Ervin. 

Jánosháza: Szenté - Laczi, Takács T. Pa
csi, Tóm - Horváth, Hermann (Lenorics), 
Varga, Závecz (Verebélyi) - Takács Zs. 
(Kiss), Bors. Edző: Józsa Sándor. 

A közepesnél jobb színvonalú mérkőzésen 
a döntetlen reálisabb lett volna. A mérkőzés 
után a játékvezetők csak rendőri kísérettel 
tudtak távozni. Góllövők: Pölöskei, ül. Bors, 
Horváth. Kiállítva: Pásti. - I f i : 3:1. 

Kemenesalja-Tanárképző-Raszter 0:2 
(0:2) 

Vönöck, 150 néző, vezette: Ráduly D. 
Kemenesalja: Horváth Zs. -Döbröntei, Se

bestyén, Vincze, Princzes - Szálai, Jánosa 
(Berta), Rúzsa (Harkály), Fenyő (Szántó) -
Varga, Fűzfa. Edző: Marsai József. 

Tanárképző: Sulyok - Káli, Geicsnek, Ha
vasi - Mihalecz, Bálint, Gócze (Pozsonyi) 
Sákovics, Kajtár - Dömötör, Somogyi. Edző: 
Sákovics Péter. 

A helyzeteiket jobban kihasználó tanár
képzősök megérdemelten nyertek. Jogosnak 
tűnik azonban a vönöckiek kifogása, misze
rint fura, hogy szombathelyi csapatnak szom
bathelyi játékvezető dirigálta a mérkőzését. 
Góllövők: Dömötör, Somogyi. I f i : 1:5. 

Jánosháza-Nárai 0:0 
Jánosháza, 200 néző, vezette: Mészáros. 
Jánosháza: Szenté - Laczi, Takács T., Rét

falvi, Pacsi - Tóth, Horváth, Takács Zs. 

(Kiss), Závecz (Hermann) - Bors, Lenorics. 
Edző: Józsa Sándor. 

Nárai: Németh - Molnár (Papp), Király, 
Horváth, Hompasz - Nagy, Szakmári, Ko
vács, Nyul - Moór, Horváth A. Edző: Hor
váth Roland. 

A lélektelenül játszó jánosházi csapat ellen 
a Nárai megérdemelten rabolt pontot - I f i : 
2:3. 

MEGYEI ü . OSZTÁLY 
Hétközi forduló: Mersevát-BŐ 0:0; Alsó-

ság-Szergény 1:0. Megszerezte első győzel
mét az Alsóság a megyei I I . osztályban! 
Hegyfalu-Kemenesmagasi 1:2; Ostf-
fyasszonyfa-Jákfa 2:3; Pecöl-Nagysimo-
nyi 6:3. 

Kemenesmagasi-Alsóság 2:1 (2:1) 
Kemenesmagasi: Finta - Károly, Búzás, 

Szabó, Pázsi - Hérincs (Marton), Bakodi, Né
meth, Velencei - Berghoffer, Nagy. 

Alsóság: Rajczi - Rózsás, Varga János, 
Németh L., Zsirai - Németh K. (Varga Jó
zsef), Tüzes, Herczeg, Sárközi - Fekete, Ko
lompár. 

Alacsony színvonalú mérkőzésen győzött 
a hazai csapat Góllövő: Berghoffer, Nagy, 
i l l . Németh K. 

Simaság-Ostffyasszonyfa 5:2 (3:0) 
Ostffyasszonyfa: Csóka - Varga, Stárics, 

Kiss, Simon (Cseszkó) - Laki (Németh), Haj
ba, Szabó G. Vörös A. - Szabó Zs. (Kele
men), Készei. 

A sok helyzetet kidolgozó hazai csapat 
győzelme megérdemelt G.: Sábján (2), 
Kovács Z., Zeke Attila, Reichardt, i l l . Vörös 
A. (2). 

Csénye-Mersevát 0:3 (0:0) 
Mersevát: Horváth - Fűzfa, Győrváry, Or

bán, Domonkos - Németh, Marsai, Gyurák, 
Szabó - Gulyás, Molnár (Mészáros). 

Szünet után a vendégcsapat gólratörőbb já
tékát siker koronázta. Góllövők: Gyurák (2), 
Mészáros. 

Alsóság-Jákfa 2:0 (1:0) 
Alsóság: Rajczi - Rózsás, Zsirai, Németh 

L., Bödör - Sárközi, Varga I . Tüzes, Gelesics 
- Fekete, Varga J. (Tanai). 

Az alsóságiak nehéz mérkőzésen tartották 
otthon a 3 pontot, és ezzel elkerültek az utol
só helyről. Góllövők: Bödör, Gelesics. 

Ostffyasszonyfa-Nagysimonyl 1:2 (1:1) 
Ostffyasszonyfa: Vörös T. - Varga, Kiss, 

Balogh, Simon - Vörös K. (Cseszkó), Szabó 

G. (Németh), Laki, Készei - Vörös A., Szabj 
Zs. 

Nagysimonyi: AsbóÜi - Hajas Attila, Ha¬
jas András, Czöndör, Pethő - Szakáll, Mol
nár, Palkovics (Monostori), Jánossy - Gosj. 
tola (Nagy), Major. 

Kemény mérkőzésen a szerencsésebb csa¬
pat győzött. Góllövők: Vörös A., i l l . Pethí 
Gosztola. 

Rábapaty-Kemenesmagasi 2:2 (0:1) 
Kemenesmagasi: Finta - Károly, Bodor 

Szabó, Polák - Pázsi, Búzás, Németh, Hél 
rincs - Bakodi, Marton. 

Izgalmas mérkőzésen igazságos eredmény 
született Góllövők: Biró Koméi, Odor, ill.! 
Bakodi, Marton. 

Mersevát-KÓrismenti 6:0 (4:0) 
Mersevát: Horvám A. - Orbán, Győrváry, 

Fűzfa (Kovács), Domonkos (Mészáros) i 
Molnár (Varga), Marsai, Gyurák, Szabó -j 
Gulyás, Horváth T. 

Sportszerű találkozón a merseiek már az 
első félidőben megnyerték a mérkőzést G.t 
Horváth T. (2), Gulyás, Gyurák, Szabó, Mé
száros. 

Gérce-Vásárosmiske-Szergény 4:2 (3:1) 
Szergény: Szentgyörgyi - Kovács, Hor

váth, Holdosi - Mező K., Elek (Szemenyei)j 
Mező R., Vincze, Buruts - Berecz, Fiegerl 
(Kaisinger). 

Két ellentétes félidőt láthatott a közönség. 
A hazaiak az utolsó percekben biztosították 
be a győzelmet Góllövők: Berke L. (2), Ber
ke B. (2), i l l . Berecz, Mező K. 

KÖRZETI BAJNOKSÁG 
Sitke-Egyházashetye 5:2 (3:1) 
Jó iramú mérkőzésen az idény legjobb já

tékát nyújtották a hazaiak. Góllövők: Péntek 
(3), Farsang, Juhász (öngól), i l l . Csőre, Ló-
rántffy. 

Kenyeri-Boba 6:1 (2:1) 
Közönségszórakoztató játékkal a hazaiak 

ilyen arányban is megérdemelten nyertek. 
Góllövők: Szabó I . (4), Svedics T., Módos,; 
i l l . Antall. 

Izsákfa-Nemeskocs 2:1 (1:1) 
A sok gólhelyzetből a hazaiak mindössze: 

kettőt tudtak értékesíteni. Góllövők: Soós, 
Horváth T., i l l . Klatz F. 

Hétközi forduló eredményei: Nemeskocs-
Hosszúpereszteg 3:1, Egyházashetye-Kenye-
ri 2:3, Csönge-Izsákfa 2:2. 

A körzeti bajnokság befejeződött Értéke
lésére visszatérünk. V.L. 

DIÁKSPORT 
Alapfokú leány kézilabda, I I I . csoport: 
Celld. Berzsenyi L.-VÖnöck 15:6 
Legjobb góllövők: Ebért (8), i l l . Ferenczi (3). 
VÖnöck-Jánosháza Szent Imre 10:6 
Legjobb góllövők: Németh A. (5), i l l . Kutasi 

(4). 
Celld. Berzsenyi-Jánosháza Szent Imre 

20:5 
Legjobb góllövők: Ebért (9), i l l . Kovács (3). 

BIRKÓZÁS 
Október végén Jánosházán rendeztek diák 

birkózóversenyt, ahol az ostffyasszonyfai 
versenyzők közül dobogós helyezéseket ért 
el: 

35 kg - Orsányi Márk (3.), 
41 kg - Végh Rudolf (2.), 
26 kg - Pongor Zsolt (2.), 
28 kg - Fertig Tamás (1.), 
30 kg - Kovács Zsolt (L). 

ASZTALITENISZ 
CVSE-MÁVÉPCELL-Dombóvári VSE 

14:4 
NB n-es férfi mérkőzés. 
A lendületesen és jól játszó hazaiak a várt

nál könnyebb győzelmet arattak. 
Győzött: 
Tarr Sándor, Felleg Gábor (4-4), 
Ölbei Péter (3), Máthé Gyula (2), és a 
Tarr-Felleg páros. 
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ELLENFELEINK VOLTAK... 
Répcelak! SE-CVSE-Antók Nyomda 0-0 
Répcelak, 500 néző. Vezette: Hofbauer (Győr) 
Répcelakl SE: Biró - Horváth B., Szabó R., Katona, Varga B. -

Varga T. (Király, 79.), Artner, Németh T., Halász - Tompek (Pungor, 
90.), Csorba. Edző: Tóth Zsolt. 

CVSE-Antók Nyomda: Horváth - Dobány, Csákvári, Latyák, Sti
ber- Győrvári, Bognár, Molnár (Balhási, 83.), Lengyel - Békés, Pécz 
(Hagy A., 20.). Edző: Sebestyén Attila. 

Szikrázó napsütés fogadta a csapatokat november 2-án a répcelaki 
pályán. A celldömölki együttes lépett fel támadólag, melynek ered
ményeként a 4. percben óriási helyzetbe került Pécz, de Biró kapus 
jó ütemben avatkozott közbe. Néhány perc múlva Bognár szöktette 
középen Péczet, aki látványos sarkazással tette a labdát a bal oldalon 
feltűnt Békés elé. Békés elé újból Biró repült, s ez elég volt ahhoz, 
hogy a csatár a kapu helyett mellé gurítson. Továbbra is támadásban 
maradt a vendégcsapat és a 17. percben egy újabb ordító gólhelyzet 
maradt kihasználatlanul. Igaz, most is Biróé volt a főszerep, Molnár 
közeli lövését bravúrosan tornázta ki a répcelaki portás. Vártuk a celli 
csapattól a folytatást, de egy sajnálatos sérülés keresztbe húzta a 
számításainkat. A bal oldalon kitörő Péczet labdástól együtt elrúgták, 
aminek következtében a 22. percben cserélni kellett a játékost. Az 
edző a legjobb cserét hajtotta végre, amikor Nagy Antalt küldte pá
lyára, és Dobányt hozta előre. Igaz, ezzel a cserével sem lehetett a jó 
formában lévő Péczet helyettesíteni, de Dobány legalább a védőmun
kából is kivette részét. A cserét követően kiegyenlítődött a játék, de 
a hazai csapat egyáltalán nem volt kapunkra veszélyes. A 30. percben 
Békésnek egy újabb helyzetet sikerült kihagyni. Győrvári bedobása 
Bognárt találta, aki Molnárt hozta játékba. Molnár szépen tört be a 
16-osig, majd két védő között Békés elé tálalta a labdát, aki a kifutó 
kapus mellett nem találta el a kaput. Ezzel lényegében ellőttük a 
puskaport, annak ellenére, hogy mezőnyben többet birtokoltuk a lab
dát. A hazai csapat támadójátékára jellemző, hogy a 40. percben 
küldte első lövését a celli kapura, de Horváth biztosan védett. A 
játékvezető egyetlen hibáját a 44. percben követte el, amikor a kitörő 
Dobányt akasztották a 16-os előtt, de sípja néma maradt 

Szünet után sem változott a játék képe, továbbra is a mezőnyben 
vívott nagy harcot a két együttes. A 7. percben Németh T. sárga lapot 
kapott Molnár szabálytalan szereléséért. Molnárt három percig ápolni 
kellett, de szerencsére folytatni tudta a játékot. A két csapatban a 
feszültség a második félidőre sem oldódott, sok volt a szabálytalan-
kodás, a taktikai fault. Igaz, arra vigyáztak a védők, hogy a kapuktól 
minél távolabb szabálytalankodjanak. Igazi gólhelyzet egyik kapu 
előtt sem tudott kialakulni, a védők minden támadást elfojtottak a 
16-osok előtt. Jellemző erre az, hogy Csákvári, Bognár, Stiber 30-35 
méterről próbálkoztak egy-egy lövéssel, de az ellenfélnél is a felfutó 
szélső hátvédek próbálták a celli kaput bevenni. A döntetlen ellenére 
nem volt unalmas mérkőzés. 

Annak ellenére, hogy a Játék sava-borsa, a góllövés elmaradt, 
a nézők jó iramú mérkőzésnek lehettek tanúi. Meglepetésre nem 
a hazai csapat, hanem a CVSE-Antók Nyomda Játékosai irányí
tották a mérkőzést. Sajnos a helyzetkihasználás elmaradt, s így 
természetesen a győzelem is. A győzelem, amit most már nem 
először szalasztott el vidéken a celli együttes. A csapatból külö
nösen a középpályás sort kell kiemelni, akik egytŐI-egyig kitűnő 
teljesítményt nyújtottak. Horváth kapusnak soha ne legyen több 
dolga. Csákvári és Stiber a megszokott jó formában játszott, de 
Nagy A. sem sokkal maradt el tőlük. Latyák sok labdát szerzett 
és azokat Igyekezett jól megjátszani. A-mérkőzés biztosan emlé
kezetes marad Győrvári Gabinak, aki nagyszerű teljesítménnyel 
hálálta meg a bizalmat, s többször kiváltotta a nézők tetszését Is. 
Békés mindent megcsinált a pályán, csak azt a fránya labdát nem 
tudta a kapuba továbbítani. 

Az ifjúsági mérkőzésen biztos, fölényes győzelmet arattak a fiata
lok. CVSE-Antók Nyomda-Répcelaki SE 6-0 (2-0). Góllövők: Bo
dor (2), Horváth (2), Nyári és Vass. 

CVSE-Antók Nyomda-Tihanyi Petőfi SK 1-0 (1-0) 
Celldömölk, 800 néző. Vezette: Kovács Zs. (Nagykanizsa) 
CVSE-Antók Nyomda: Horváth - Dobány, Csákvári, Latyák, Sti

ber - Gyórvári, Molnár, Bognár, Lengyel - Békés (Nyári, 85.), Pécz. 
Edző: Sebestyén Attila. 

Tihany: Hock - Sövény (Lukács, 46.), Kársai, NémeÜi, Szabó -
Horváth, Molnár, Hideghéti (Balogh, 77.), Klell (Pánczél, 75.) - Dö
mötör, Bozsó. EdzŐ: Steierlein István. 

Az őszi szezon utolsó hazai mérkőzésén, november 9-én tavaszias 
időben álltak fel a csapatok a kezdőrúgáshoz. A vendégek a kezdés 
után rögtön bebunkerozták magukat a tizenhatosuknál. Ennek ellenére 
már a 4. percben gólt rúghatott volna a hazai csapat Péczet ugratták 
ki, aki szépen vezette a kifutó kapusra a labdát, de kettőjük találko
zójából Hock kapus jött ki győztesen. A tihanyi védelem a 6. percben 
szabadult fel először a hazaiak nyomása alól. Ekkor azonban különös 
jelenet zajlott le. A felszabadító rúgás Hideghéti felé szállt a bal 
oldalon. A csatár azonban a celli 16-oson belül már nem a labdával 

törődött, hanem Dobány mellett 
hatalmas műesést hajtott végre. A 
játékvezető nem vette be a kitűnő
en megkomponált előadást, továb-
bot intett, és a földön maradó já
tékost szóban figyelmeztette: (A 
mérkőzés folyamán ezt még né
hányszor előadták a tihanyi játé
kosok, de szereplésüket a játékve
zető nem jutalmazta.) Az ellentá
madás során Pécz játszotta magát 
át két védőn, GyŐrvárihoz pasz-
szolt, aki a bal oldalon feltűnő Bé
kés elé emelt. Békés lövése azon
ban kapu fölé szállt Néhány gyors 
kontratámadást az ellenfél is veze
tett, de veszélyt nem jelentettek a 
kapunkra. A 9. percben az első 
sárga lapot is kiosztotta a játékve
zető, melyet kézzel való lerántá
sért Latyák gyűjtött be. A követ
kező tíz percben nagy hazai fölény 
alakult ki . Bognár és Latyák jobb-
nál-jobb labdákkal igyekeztek tá
madásba dobni a társakat, de azok 
elhaltak az ellenfél védelmén. 
Amikor egy-egy alkalommal túl
jutottak az „Antók-fiúk" a hátvé

deken, akkor viszont Hock kapus remekelt. A 19. percben Dobány 
közeli lövését tenyerelte ki szép vetődéssel szögletre a tihanyi kapus. 
Ez időszakban szöglet-szögletet ért, de a kínálkozó lehetőségekkel 
nem tudott a hazai csapat élni. Néhány perces kiegyenlítődött játékot 
újra hazai rohamok követtek. A 30. percben Békés előtt nyílt gólszer
zési lehetőség, de Hock jó ütemben lépett ki és vetődött a lövésbe. 
Természetesen ezt úgy is elkönyvelhetjük, hogy óriási helyzet maradt 
ki Békés részéről, de úgy is, hogy óriási védés volt Hock részéről. 
Két perccel később Pécznek a 16-osról megeresztett lövése a felső 
kapufáról vágódott ki a mezőnybe, Békési a kipattanó labdát mellé 
fejelte. A 36. percben a nagy kedvvel játszó „cselkirály", Pécz Karcsi 
közönségszórakoztató cseleivel kötött csomót a tihanyi védelemre, 
majd visszagurított Molnárhoz, aki késlekedett a lövéssel, de még 
Lengyelhez tudott továbbítani. Lengyel egyből kapura lőtt, de a ven
dég kapus ismét bravúrral tudott hárítani. A nagy hazat nyomás elle
nére a 42. percben egy kontratámadásból sakk-mattra játszották vé
delmünket. Hideghéti 25 méterre a kapunktól Győrvánt választotta 
el keményen a labdától és hozta tiszta helyzetbe Bozsót Bozsó a 
kifutó Horváth kapus fölött százszázalékos helyzetben csúnyán fölé 
lőtte a labdát. Szerencsénk volt Egy perccel később viszont a celli 
csapat lőhetett volna gólt. A jobb oldali szögletzászlótól ívelt be 

{Folytatás a 16. oldalon) 

Csákvári Zsolt: védekezésben és tá
madásban ls kitünó. 
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C/ELLENFELEINK VOLTAK... 
(Folytátás a 15. oldalról) 

Dobány szabadrúgást, melyre Győrvári nagyszerű" érzékkel ugrott fel, 
fejese azonban a felső kapufáról kifelé pattant A labdát Molnár sze
rezte meg. Békésihez játszott, akinek a lábáról lecsúszott a labda, és 
elhagyta a játékteret A celHek támadásban maradtak, de a gól még 
váratott magára. Először Bognár labdájával Pécz cselezte magát tisz
tára, majd Győrvári elé perdftette a labdát, ő nem teketóriázott, egyből 
kapura lőtt, de lövésébe bele tudtak lépni a védők. A védőkről a labda 
Csákvári elé került Ö sem várt ki, de az ő lövésébe is bedobták 
magukat a vendégcsapat védői. Odalett a sokadik helyzet is. Már-már 
mindenki a sípszót várta, amikor Pécz tört egyedül a kapura. A ka
putól 18 méterre csak szabálytalanul tudták szerelni. A megítélt sza
badrúgást Csákvári a jobb felső sarokba ívelte (1-0). A középkezdést 
követően még Horváth kapusnak kellett tisztázni, majd az öltözőbe 
vonultak a csapatok. 

Szünetben a tihanyi csapat cserélt, Sövényt Lukács váltotta fel. Az 
első percektől kezdve a celli csapat került újból fölénybe. Az 52. 
percben Győrvárit rántotta le ígéretes helyzetben a tihanyi Molnár, 
akinek tettét szintén sárga lappal büntették. Egy perccel később Mol
nár lépett ki, de lövés helyett Péczhez játszott, aki gyengén helyezte 
a bal sarok felé a labdát, s így az Hock kapus zsákmánya lett Az 58. 
percben szép támadás futott a pályán. Latyák indította Péczet kitűnő 
labdával. Pécz megcsinálta a szokásos cselét, majd Lengyelhez ját
szott aki kényszerítővel játszotta vissza a labdát Pécz első félidei 
teljesítményét megismételve a kivetődő kapusba lőtte a labdát Két 
perccel később szintén óriási gólhelyzet maradt kihasználatlanul. La
tyák Lengyelhez játszott ű pedig most Pécz helyett Békést hozta 
tiszta helyzetbe. Békés mindent szépen végrehajtott, most a kapuson 

Schimmer Győző 
gyepmester 
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Kóbor és elveszett, közterületen elhullott állatok, 
kutyák bejelentése. 

Mincza Ildikó aranya 
Hogy kerül ez a hír lapunk hasábjaira? - kérdezheti az olvasó. Nos, 

akik ott voltak közel egy évvel ezelőtt a celldömölki ADIDAS-bolt 
megnyitóján, emlékezhetnek egy rendkívül csinos hölgyre, aki alkal
mi eladóként kiszolgálta az első vásárlókat, vagy éppen pezsgővel 
kínálta a megjelenteket Ó Mincza Ildikó volt, a '89-es junior vb 
párbajtőr'aranyérmese, aki nyert már universiádékat, szerzett vb-
bronzérmet, de felnőtt kontinens- vagy világbajnokságon még nem 
sikerült a dobogó legfelső fokára állnia. Most Gdanskban a vívó 
Európa Bajnokságon a 28. születésnapján párbajtőr vívásban a leg
nemesebb medállal lepte meg önmagát Sikeréhez a celldömölkiek 
nevében mi is szívből gratulálunk! Felvételünkön Mincza Bdikó a 
celldömölki Varga Károly társaságában láÜiató. Völgyi L 

is túljutott de óriási helyzetben az üres kapu helyett csak az oldalhálót 
találta el. Volt izgalom a nézőtéren és természetesen bosszankodás 
is. A 63. percben egy távoli lövést tett szép vetődéssel ártalmatlanná* 
Horváth kapus. Egy kis kiengedés után a vendégcsapat is vezetett 
néhány támadást, majd a 68. percben újabb gólhelyzetet hagytak ki 
a hazaiak. Az ellenfél 16-osánáI Békés szerzett labdát Molnárhoz 
játszotta a 16-oson belülre, aki kicselezte a kapust, mindenki lövést 
várt, de ő visszagurította a labdát a kapus kezébe. Egy perccel később 
a fiatal, nagyon tehetséges GyŐrvári lépett ki a védők között, de a 
lövést elkapkodta, keresztbe lőtte a kapu előtt a labdát Fél óra eltel
tével egy percen belül két cserét is végrehajtott a tihanyi edző. Pán-
czélt és Baloghot is pályára küldte. A frissebbé vált vendégek ettől 
kezdve kiegyenlítették a játékot. A 79. percben Bognár mintegy 30 
méterről engedett meg egy bombát a tihanyi kapura. A lövés a kapust 
meglepte, de a mezőnybe tudta öklözni a jól eltalált labdát. Vajon 
mit tett volna, ha Bognár eltalálja a kapu valamelyik sarkát? Persze 
ennek a kérdésnek nincs értelme, mert nem találta el a sarkot Azl 
utolsó tíz percben fáradni látszott a celli csapat s talán ennek követ
keztében mezőnyben egyenrangúvá váltak a vendégek. A 85. percben 
Békést Nyári váltotta fel. A beilleszkedéshez azonban az időkevésnek 
bizonyult A 87. percben még egy sárgát osztott ki a játékvezető. 
Kezezésért a tihanyi Lukácsot büntette. 

A két csapat első találkozóján a papírforma szerinti hazai győ
zelem megszületett ugyan, de az „Antók-flűk" gondoskodtak ar
ról, hogy a szurkolók végigizgulják a mérkőzést. Helyzetet-hely-
zetre dolgoztak ki , de gólt csak az első félidei túlórázásban meg
ítélt szabadrúgásból értek el. Valljuk meg, hogy a sok kihagyott 
helyzet majdnem megbosszulta magát. Csákvári jól eltalált sza
badrúgás gólja biztosította csak a három pontot. Horváth a ka
puban kevés munkáját jól látta el, volt egy bravúros védése is. A 
közvetlen védelem minden egyes tagja remekelt. A középpályások 
Jól készítették elő a támadásokat, de a támadókkal együtt adósak 
maradtak a góllövéssel. 

Az előmérkŐzésen tartalékosán is gólzáporos győzelmet aratott a 
celldömölki if i . CVSE-Antók Nyomda-Tihany 9-0 (2-0). Góllövők: 
Szabó Sz. (3), Bodor (3), Horváth, Kunos, Vass. 
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Az 

Legfrissebb: 
Petőháza-CVSE-Antók Nyomda: 3-0 (0-0) 
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