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Holnap vége 
az ajánlószelvények 

gyűjtésének 
Az elmúlt 2-3 hét lényegében az ajánlószcl-

ények megszerzésének, illetve leadásának idő-
:aka volt-tudtuk meg Enyinginé Batári Bor
fiától, a helyi választási iroda vezetőhelyettc-
ítől. A leadott ajánlószelvényeket először gépi 
:on ellenőrzik, majd a választási bizottság tag-
5 személyesen is meggyőződnek a szelvények 
[élességéről, és ha megvan a megfelelő'számú 
vényes szelvény, nyilvántartásba veszik a je-
Itet. Névsoruk a polgármesteri hivatal hirde-
táblájári folyamatosan megtekinthető". 

A tapasztalatok szerint többen pontatlanul 
Itik ki a szelvényeket. Az a javaslat, hogy a 
löltek igyekezzenek 15-20 szelvénnyel többet 
adni, hogy meglegyen a megfelelő" számú ér
inyes ajánlásuk. 
Jelöltek figyelem! Holnap, szeptember 25-e az 
alsó nap, hogy ajánlószelvényeiket leadhatják. 

* 
A helyi választási bizottság elnöke: dr. Smi-
liusz Sándor. Tagjai: Kovács Károlyné dr., 
:nner József. Póttag: dr. Varga Gáborné. 
ózó" számunkban a beosztásokat pontatlanul 
zöltük. Elnézést kérünk az érintettektől. 

Völgyi L. 

Nyitottság, szeretet, egymás erősítése 

Négy napig tartott az ünneplés 
a kegytemplom 250. évfordulóján 

te 

1 0h* 

Ünnepségsorozatoi rendezlek szeptember 
9-13. között: kétszázötven éves a celldömölki 
kegytemplom, A lelki előkészületek, a lelki 

gyakorlatok már jóval a jubileumi nagymise 
elölt megkezdődtek. Elmélyült elmélkedésen 

(Folytatás a 4. oldalon) 

Felavatták Jánosházán 
a világháborús emlékművet 

iiik a 3. oldalún. A képen Kovács Ferenc urs-zággyűlési képviselő emlék
eidét mondja. Fotó: Völgyi 

Megoldott 
óvodaügy 

Rendkívüli ülést tartott a cell
dömölki örikormányzat. Közép
pontban a Koptik Odó utcai óvo
da ügye állt. Baranyai Att l láné 
dr. jegyző előterjesztésében 
összefoglalta a kialakult helyzet 
előzményeit. 

A képviselő-testület 1995-ben 
3 csoporttal, 75 férőhellyel adta 
ki az intézmény alapító okiratát. 
Ez alapján dolgozott az intéz
mény 1997. december 18-áig, 
amikor a képviselő-testület olyan 
döntést hozott, hogy az 1998. évi 
költségvetési törvényben megha
tározott kiegészítő normatív tá
mogatást igénybe kívánja venni 
a nemzeti etnikai kisebbséghez 
tartozók óvodai neveléséhez, is
kolai oktatásához. 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Két hét múlva 
Jel öltbemutatkozás 

az Új Kemenesaljában. 

1 MÁRVÁNY V 
MUNKARUHA, 

CSEMPE, JÁRÓLAP 
KISKERESKEDÉS 

Celld., Mikes K. u. 27. 

Munkaruhák, 
munkavédelmi cipők. 

Csempék, járólapok 
széles választéka. 

Fürdőszoba-berendezések, 
szaniterek, csaptelepek, 

fugázóanyagok, 
csempe-, 

járólapragasztók. 

Szeretettel várjuk 
\ kedves ( 
\ \ vásárlóinkat! \ I 



Megoldott óvodaügy 
(Folytatás az L oldalról) 

A kiegészítő támogatást csak 
két együttes feltétel megléte ese
tén lehetett igényelni. Az egyik 
speciális helyi tanterv alkalmazá
sát írta elő, a másik: a nevelési, 
oktatási intézmény alapító okira
tának a feladatellátást tartalmaz
ni kell. 

E többletfoglalkoztatást igény
lő feladatellátást jelenítette meg 
a képviselő-testület az alapító ok
iratban is, három plusz egy fél
napos csoport működtetésének 
engedélyezése során. E félnapos 
csoport működésének lehető
ségét másképp értelmezte az 
önkormányzat, és misképp az 
óvoda vezetője. Az óvoda ve
zetőjének véleménye szerint ez 
négy csoport indításának lehe
tőségét jelentette a tanév kezde
tén. 

Mivel 103 gyermeket írattak 
be az intézménybe, a kialakult 
létszám is indokolja a 4 csopor
tos óvoda létét. Ehhez a tárgyi 
feltételek az intézményben biz
tosítottak, a személyi feltételek 
pedig két óvónő és egy dajka 
munkába állításával megoldha
tóak. 

A jegyzőno felhívta a figyel
met: 1999. május 31-ig minden 
celldömölki óvoda alapító okira
tát felül kell vizsgálni, hogy ne 

fordulhasson elő még egyszer a 
fenti eset. A fenntartónak joga 
van az alapító okiratban megha
tározni a csoportlétszámokat és 
az annak megfelelő oktatási tör
vényben meghatározott gyer
meklétszámot beiskolázni, azon-
túli felvételek csak az intézmény
vezető felelősségére eszközöl
hetők. 

Füzesi László képviselő sür
gette az egyértelmű választ: tör
vényt sértett-e a celldömölki ön
kormányzat. Fehé r László kép
viselő rávilágított az ügy egy má
sik sarkalatos kérdésére, amely -
szerinte - nem kapott kellő hang
súlyt. Az óvoda vezetőjének „sa
já tos" szóéi'telmezése mögött az 
áll, hogy ha elfogadják a 4 cso
port indítását, akkor az intéz
ményvezetőnek nem kell cso
portban dolgoznia, független 
óvodavezetőként pedig pótlék-
különbözetre jogosult, aminek 
viszont komoly anyagi vonzata 
van. Kié lesz a felelősség? - tette 
fel a kérdést a képviselő. T ima 
László alpolgármester is határo
zottan visszautasította a „tör
vénysértő" jelzőt, mivel a Vas 
Megyei Közigazgatási Hivatal 
még nem foglalt állást az ügy
ben. 

Erdélyi Antal képviselő azzal 
érvelt, hogy Alsóságon az óvoda
összevonást úgy meg lehetett csi

nálni, hogy senkinek nem sérül
tek az érdekei, nincs óvodaügy. 
Ezt a celldömölki központi vá
rosrészben is már végre kellett 
volna hajtani. 

Véghné Gyürüssy Katalin 
óvodavezető visszatért a sokat 
vitatott Vas Népe újságcikkhez, 
illetve annak szóhasználatára. 
Emlékeztetett, hogy a törvény
sértő kifejezés mögött kérdőjel 
szerepel, ami teljesen jogos ad
dig, amíg a Vas Megyei Közigaz
gatási Hivatal meg nem hozza ál
lásfoglalását. Elmondta továbbá, 
hogy az óvoda létszámának ala
kulásáróljúniusban tájékoztatta a 
fenntartót, továbbá új szakmai 
program bevezetését tervezik az 
óvodában, ami több munkát, 
megnövekedett adminisztrációt 
jelent, ennek koordinálása is in
dokolja a független óvodavezetői 
állást. 

Makkos Is tván polgármester 
ezután szavazásra bocsátotta a 
kérdést: megszavazza-c a képvi
selő-testület, hogy a Koptik Odó 
utcai óvodában két óvónő és egy 
dajka munkába állásával működ
jön a négycsoportos óvoda füg
getlen vezetővel? 

Nyolc képviselő igennel vála
szolt, négyen pedig tartózkodtak. 
A „tartózkodók" közül Fehér 
László így indokolta állásfoglal-
sát: „Nem lehet addig szavazni 
az ügyben, amíg a hivatalos vé
lemény meg nem érkezik a Köz
igazgatási Hivatalból." 

Következő napirendi pontként 
az épülő sportpálya öntözőháló
zatának kiépítése szerepelt. Az 
előterjesztett javaslat szerint az 
önkormányzat kiviteli szerződést 
köt a CELLVÍZ KFT.-vel a 

sportpálya föld-, víz- és öntöző
hálózatának kiépítési munkáira 
A CELLVÍZ KFT. bruttó másféi 
millió forint Összegben hozzájá
rul a sportpálya kiépítési munká
ihoz. 

Zsolnai Is tván a Létminimum 
Alatt Élők Társaságának elnöke 
hozzászólásában nehezményez
te, hogy „túl gyorsan" hozott 
döntést a képviselő-testület a 
sportpálya befejezésének mi-J 
kéntjéről. Hiányolta az előzetes 
lakossági fórumot. Javasolta: a 
választások után vizsgálja felül ba 
az új polgármester ezt a döntést, ho 
Makkos István ellenvéleményé
ben elmondta: volt lakossági fó
rum, ezen aki akart, részt vehe
tett, és elmondhatta véleményét. 
Határozottan elutasította azt 
felvetést, hogy a „gyorsan" ho-

1 SZÍ 

for 
tület elfogadta a határozati javas- li ren 
latot. 1 len 

Utolsó napirendi pontkénti ez 
Makkos István elmondta: megöl- j Cei 
dotlnak látszik a logopéduskér-1 gal 
dés a városban. Sikerült szer/ód- ren 
tetni egy szakképzett logopédust, Mt 
aki beköltözhet az önkormányzatjj jék 
szolgálali lakásába. 

Németh Iboly 
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zott döntés mögött „egyéni ér
dek" állt volna. A képviselő-tcs- ' 
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mesteri posztra László Tibort je- rült 
Iöli, akinek jelölését a FKgP is azt 
támogatja. 

* 
Nyilvánosságra hozták a Kc- vőc 

reszlcnydemokrata Néppárt szí
neiben induló celldömölki képvjj 
sclőjelöltck névsorát is. Ök a vá
lasztókerületek sorrendjében 
kövelkezők: Nagy Péter , dr 
Berdá l M á r i a , Hetényi László 
Hetényi Endre, Vinter József 
dr. Nagy János László, Czék- kön 
man Péter , Szálai Imre, Dönj (eki 
László, Deé E r v i n . 

Tisztességes kampányt kér a Fidesz és az MDF 

Választási sajtótájékoztató 
Tisztességes kampányt foly

tassunk egészen 1998. október 
18-ig! Ezzel a kéréssel fordulunk 
a helyhatósági választásokon in
duló valamennyi párthoz és szer
vezethez - kezdte szeptember 
10-ei sajtótájékoztatóját László 
Tibor. A sajtótájékoztató célja a 
Fidesz és az M D F helyi szerve
zete céljainak ismertetése, vala
mint a közös képviselőjelöltek 
bemutatása volt. 

László Tibor mondandóját egy 
bejelentéssel kezdte, miszerint 
képviselőjelöltjeik megválasztá
suk esetén a tiszteletdíjuk egy ré
széből alapítványt kívánnak lét
rehozni a város fejlesztésére. Ez
után kommentárok nélkül felvá
zolta, hogy a két párt mit tart a 
legfontosabbnak a szűkebb érte
lemben vett pátriában a követke
ző négy esztendőben: 

Javítani szeretnék a gazdasági 
társaságok és az önkormányzat 

kapcsolatát; kívánatosnak tartják 
új befektetők megjelenését a vá
rosban elsősorban új munkahe
lyek teremtése végett. Fontos fel
adatként határozták meg az utak, 
a parkok, a játszóterek rendbeho
zását. Az oktatási intézmények 
kiemelt támogatásával szerelnék 
gyermekeink erkölcsi cs szellemi 
gyarapodását segíteni. Fokozott 
figyelmet szánnak a sport, a ver
senysport és az utánpótlás-neve
lésre. Kiemelt feladatként kezel
nék az egészségügy és az idegen
forgalom támogatását. Változtat
ni kívánnak a helyi tömegközle
kedés állapotán többek közt egy 
mikrobusz megvásárlásával. 

Komoly szerepet szánnak az 
egyházaknak, mert kultúrateremtő 
és megtartó szerepük, társadalmi 
befolyásuk különösen fontos az 
öiikormányzatnak. Az iskolai lút-
oktatást más fakultatív tárgyakhoz 
hasonlóan finanszíroznák. 

A célok, feladatok felvázolása 
után bemutatták a két párt által 
állított, illetve támogatott képvi
selőjelölteket, akik a választóke
rületek sorrendjében a követke
zők: Pozsonyi Mihály , László 
Tibor , Velekei József (FKgP) -
vele szemben nem állítottak je
löltet, Lónainé Kondics Zsu
zsanna, i f j . Bakó László, Bejczi 
Károly, Boznánszky László, dr. 
Süküsd Éva, Szálai At t i la , Far
kas Zol tán független képviselő
jelöltet támogatják. 

A FIDESZ-MDF a polgár-
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Megkérdeztük - válaszolt 
- A Sági úti vasúti átjárónál lévő szakasza az ottani üzemek és az 

újonnan létesített Penny Markét miatt nagyon forgalmas. Tervezik-e Q 
gyalogos átjárás könnyítését? 

Dummel Qttó, a Polgármesteri Hivatal műszaki osztályának osztály
vezetője: 

- Az említett út a Közútkezelő KHT. kezelésében van. Zebra létesí
tésének jogszabályi feltételei vannak, megfelelő gépjármű- és gŷ **"' 
gosforgalmú egységszáin elérésénél lehetséges csak, czl a már meglep 
zebrák sem érik el. Magas szintű fejlesztést kellene végrehajtani közvi
lágításban is, így müliós nagyságrendű beruházás lenne. Kezdeményez"1 

tudjuk a társaságnál táblák kihelyezését, amelyek két irányból jelzik 8 

gyalogosokat, de ennek létesítése sem a mi feladatunk. 
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Felavatták Jánosházán a világháborús emlékművet 
A Himnusz közös cl éneklésével kezdődött 

meg Jánosházán a második világháborús em
lékmű avatása. Ez alkalomra ünneplőbe Öltö
zött emberek gyülekeztek az ünneplőbe öl
töztetett, felújított térre. 

Molnár Géza polgármester beszédében 
elmondta: Jánosháza lakói erkölcsi köteles
ségüknek tartották, hogy ezt az emlékművet 
fölállítsák. Minden emlékezőnek kötelessége 
ismerni és tisztelni a múltat - fogalmazott a 
település első embere. 

Dr. Pusztai Gyula, a megyei közgyűlés 
elnöke is részt vett a megemlékezésen. Beszé
dének középpontjában az igazságos és igaz
ságtalan háborúk teóriája állt. Véleménye sze
rint ugyanis nem létezik e két megkülönböz-
[ctŐ jelző, ha háborúról van szó. A háborúk
ban mindig embertársaink halnak meg, akiket 
lozzátartozóik gyászolnak. A háború mindig 

veszteséget és gyászt jelent. Jánosházán is 
így volt ez, hisz annyi emberáldozatot köve
telt a világégés, mintha egy egész vasi falu 
lakói tűntek volna cl. Mára már begyógyultak 
a sebek - mondta - , így az emlékmű az utó
kor főhajtása a világháború áldozatai előtt. 

Kovács Ferenc országgyűlési képviselő is 
tisztelgett a „béke katonáinak" állított emlék
mű előtt. A hálás utókor nem feledkezik meg 
a 300 zsidó áldozatról sem, akik szintén a 
világháború áldozatai lettek. 

Ezt követően megszólalt a harang: éppen 
annyiszor kondult meg, ahány áldozatra em
lékeztek az egybegyűltek. Majd Pavlics Ist
ván esperes kanonok szentelte fel az emlék
művet. „Az igaz ember emléke mindig meg
marad az élők lelkében" - mondta. Cserági 
Is tván evangélikus lelkész szavai arra figyel
meztettek, hogy a megbocsátást éreznünk és 

akarnunk is kell. „Ember a z ember ellen soha 
többet ne forduljon" - fogalmazott. 

Ezután a község vezetői, a település lakói, 
illetve a különböző szervezetek helyezték el 
az emlékezés virágait, annál az emlékműnél, 
melynek központi alakját Lesenyei M á r t a 
készítette. A szobor egy gyászoló nőt ábrá
zol. Jelkép értékű ez a női alak. A művésznő 
fájdalmas emlékeinek megfogalmazása, ő , 
mint nagyobbacska lány érte meg a világégés 
szörnyű napjait. Emlékezetébe kitörölhetetle
nül belevésődött azoknak az édesanyáknak, 
feleségeknek, fiatal lányoknak az arca, akik 
tudták, hogy hozzátartozóik odavesztek, soha 
többé nem jöhetnek vissza. Ez a mély fájda
lom tükröződik ennek a nőalaknak az arcán 
is örök figyelmeztetőként az utókor számára. 

(Az áldozatok névsorát a 11. oldalon kö
zöljük.) N. I . 

Rendőri munka az idegenforgalmi szezonban 
Hazánkban június l-jétől 

rzeptember 15-éig tart az idegen
forgalmi idény. Ez az időszak a 
endőrí állománynál fokozott je-
cnlétet, éberséget követel. Igaz 
:z általánosságban, de így van ez 
Celldömölkön is. Az idegenfor-
;almi idény végén a celldömölki 
endőrkapitányság vezetője, 
Molnár Lajos alezredes adott tá-
ékoztatót a kapitányság nyári te-
'ékenységérŐl. 

Általánosságban elmondta, 
togy az eddig eltelt időszakban 
¡68 bűncselekmény történt a te-
ületen, ami 55 százalékkal több 
z előző év hasonló időszakához 
iszonyítva. Elsősorban a vétsé-
;ek száma emelkedett számotte-
'ően. 

A kapitányság eredményessé-
;i mutatója 45-50 százalék, ami 
Ücséretesnek mondható. Jclen-
eg mintegy 100 bűnügy van fo-
yamatban. 

Celldömölkön a csütörtök k r i -
ikus nap a piac miatt. Ilyenkor a 
tömyezŐés a távolabbi települé-
ekről sokan jönnek a városba. A 
endőrség ezeken a napokon 
negcrŐsílett szolgálattal igyek-
zik elejét venni a búncselekmé-
lycknek. Bizonyára ennek is tud-
feló, hogy piaci napokon ez idá-
•8 nem történt bűncselekmény. 

Jelentős idegenforgalmi ese-
nény volt Kemenesalja központ
iban a Cell Cup nemzetközi ké-
ü'abda toma, amikor is mintegy 
toO külföldi sportoló és kísérete 
^ózkodot t a városban. A sport-
^ kulturális eseményeket napon-
j* több ezren tekintették meg. 
Nyilván a fokozott rendőri jelen
j e k is tulajdonítható, hogy a 

rendezvényeken nem történt 
„esemény". 

Idegenforgalmi szempontból 
frekventált helynek számít Bor-
gáta. Mesteri és Ostffyasszonyfa. 
Előbbi kettő termálfürdője, Ostf
fyasszonyfa pedig a Pannónia-
ring miatt. Borgátán összesen 7 
betöréses lopás történt a szezon
ban, a sértettek száma ennél ma
gasabb. Mesteriben és Ostf-
fyasszonyfán l - l „eset" volt. 
Utóbbi helyen egy nagy értékű 
motorkerékpárt vittek el illeték
telenek. Ehhez besegített a tulaj
donos is, aki nem vitte a parko
lóhelyre a motorkerékpárját, ha
nem másutt állította le. Borgátán 
hétvégi házakba hatoltak be, gép
kocsikat törtek fel. Mint azt M o l 
nár Lajos elmondta, a bűncselek
mények általában ebédidőben 
történtek. A felhívások süket fü
lekre találtak, az üdülőtulajdo
nosok értékeiket látható he
lyen - asztalon, fotelekben fek
helyeken - hagyták. A sértettek 
osztrák, német és holland turisták 
voltak. 

Az idegenek kárára elkövetett 
bűncselekmények száma ezekkel 
együtt sem volt jelentős. Ebben 
komoly szerepe volt a körzeti 
megbízottaknak és a polgár
őröknek is. A jövőben a körzeti 
megbízottakat kutyákkal is el 
fogják látni, és több segítséget 
várnak a lakosságtól is. 

A kapitányság 3 megyével, 5 
kapitánysággal határos, ezeknek 
mindegyikével jó a kapcsolatuk. 
Területünkön halad ál kél fontos 
főútvonal, a 8-as és a 84-es. Az 
idegenforgalmi időszakban 
mindkettő túlzsúfolt. A közlcke-

désbiztosítás és ellenőrzés mun
kájában részt vettek a celli rend
őrök is. A 8-ason Karakótól Bő
gőiéig, a 84-esen a sárvári terü
lettől Sümegig segítették a mun
kát. A szolgálatot a közrendvé
delmi állomány tagjai látták el. 
Erre a szakaszra általában ide
gennyelv-tudással rendelkező 
rendőröket küldtek k i . Intézkedé
seikkel kapcsolatban kifogás 
nem merült fel. 

örömtel i változás, hogy az 
idén javult a külföldiek közleke
dési morálja. Míg az elmúlt esz
tendőben 197, az idén eddig 
mindössze 44 gyorshajtóval 
szemben kellett intézkedniük. 

Molnár Lajos elmondta a sajtó 
képviselőinek, hogy az idegen
forgalmi idényben számos helyi 
bűncselekmény is foglalkoztatta 

az állomány tagjait. Ezek közül 
kiemelkedik egy 5 tagú (2 fel
nőit, 2 fiatalkorú és 1 gyermek
korú) csoport, amely 21 rendbeli 
betöréses lopással vol l gyanúsít
ható a sajtótájékoztató időpontjá
ban, valamint egy 8 tagú elköve
tő csoport (2 felnőtt és 6 fiatal
korú), amely ugyancsak betöré
seket, lopásokat követett el. 

Mindez arra figyelmezteti a 
Celldömölki Rendőrkapitányság 
vezetőit és állományát, hogy -
sajnos - Celldömölkön is van 
egy fiatal „elkövető réteg", 
amely a bűnöző életmódot vá
lasztotta. Városunkban a bűnözés 
megakadályozását és felderítését 
ugyanolyan komolyan kell ven
ni, mint bárhol másutt az ország
ban. 

Völgyi László 

Két hét múlva 
jelöltbemutatkozás lapunkban 

Az Új Kemenesalja, a város közszolgálati lapja - hivatásának 
eleget téve - a korábbi évek gyakorlatának megfelelően egy al
kalommal és meghatározott terjedelemben ezúttal is ingyenes be
mutatkozási lehetőségei kínál a jelölteknek, illetve a jelölő szer
vezeteknek a választás előtt. Október 8-ai lapszámunkban minden' 
polgármesterjelölt egy teljes újságoldalon ismerteiheti program
ját, illetve közölhet bemutatkozó írást, amelyhez természetesen 
fényképet is lehet mellékelni. Ugyancsak egy teljes oldalt kapnak 
jelöltjeik népszerűsítésére a jelölő szervezetek, beleértve a párto
kat és a társadalmi szervezeteket. A független képviselő-jelöltek
től is várunk rövid bemutatkozó írást. Támpontként közöljük, 
hogy egy újságoldalra mintegy 90 - hatvan leütéssel készült -
gépelt sor fér, plusz egy fotó. A k i ennél terjedelmesebb anyagot 
küld, annak számolnia kell a rövidítéssel. 

A választási cikkek leadási ha tá r ide je szeptember 28-a, hét
fő délelőtt 10 óra . Helye: Polgármes te r i Hivatal , M o l n á r Gá
bor szakreferens szobája . 



ÚJ KEMENESALJA 1998. SZEPTEMBER 24. 4 

Négy napig tartott az ünneplés 
a kegytemplom 250. évfordulóján 

(Folytatás az I. oldalról) 

vehettek részt a hívók egy bencés szerzetes 
atya vezetésével. 

Az ünnepségsorozat a hét végén teljesedett 
k i : szombaton és vasárnap zajlottak azok az 
események, amelyek még gazdagabbá tették 
a megemlékezések sorát. 

Szombaton délelótt fogadták a Felvidékről 
és Neudauból érkező zarándokokat. A délutá
ni órákban került sor Mindszenty bíboros kis-
czelli zarándoklatának 50. évfordulója alkal
mából elkészített dombormű" leleplezésére és 
felszentelésére. A dombormű Németh Mihály 
sárvári szobrászművész alkotása. 

Három nagy körmenetet is terveztek az ün
nepség szervezői, ezek a rossz időjárás miatt 
elmaradtak 

- A meghiúsult körmenet nem vett el az 
ünnep titkából - mondja Nagy Péter plébá
nos - , hiszen mindenki úgy ünnepelt, ahogy 
a szíve diktálta. 

A késő esti órákban kezdődött az ifjúsági 
szentóra. 

- A celldömölki fiatalok elmélkedése és 
éneke Mária életéről igazán felemelő érzés 
volt. Eddig is nagyszerű dolgokat műveltek, 
de ez a mostani szereplésük mindent felül
múlt. Arcukon a lelki gazdagság sugárzott -
emlékszik vissza Nagy Péter. 

Az éjfélkor kezdődölt ünnepi szentmisén a 
sárvári Orbán atya mondott szentbeszédet. A 
vasárnap délelőtt folyó szentmisék lelki elő
készítői voltak a búcsúi nagymisének. Tíz 
órára várták a templomba Várszegi Asztrik 
pannonhalmi főapátot. Meglepően nagy tö
meg gyűlt össze erre az időpontra. Ennek 
okát Nagy Péter plébános így összegezte: -
Három oka is van ennek a nem mindennapi 
részvételnek. Egyrészt a főapát úr személye, 
másrészt az évforduló. De a harmadik szem
pont is legalább ennyire fontos: a lelki szük
séglet. A mai embert sok kétség gyötri. A 
kétségek között mindig biztos támaszt jelent 
Mária, aki az igaz értékek hordozója - állítja 
a plébános. 

Hogy mennyire így van ez, azt az a tény 
is bizonyítja, hogy a gyóntató papok már reg

gel hat óra óta fogadták és gyóntatták a hívő
ket. Szinte folyamatosan, a nagymise végéig 
igényt tartottak szolgálatukra a hívők. 

A búcsúi nagymise után hallgathatták meg 
az érdeklődők Sólymos Szilveszter bencés 
atya történelmi előadását Koptik Odó szemé
lyiségéről és munkásságáról. I t t kerültek be
mutatásra azok a címerpajzsok, melyeket a 
körmeneteken szerettek volna megmutatni a 
zarándok közösségeknek. 

Délben került sor a polgármesteri hivatal
ban arra a bensőséges fogadásra, amelyen a 
város vezetői vettek részt. Makkos István 
polgármester emléklapot adott át a főapát úr
nak és a pap testvéreknek. Az ünnepi ebéden 
részt vettek - többek között - az evangélikus 
és a református egyházközségek lelkészei is. 
Nagy Péter plébános a következőképpen ér
tékelte ezt az ünnepi alkalmat: 

— Nagyon jó a kapcsolatunk lelkésztársa
inkkal, melyet a nyitottság és a szeretet jelle
mez. Rendkívüli értékeket hordozó egy
házközségek tagjai ők, akikkel képesek va
gyunk egymást erősíteni. Szeretnénk, ha ez 
az évforduló egy nagy fordulatot jelentene 
Celldömölk életében: egy újabb lépést egy
más felé. 

Németh I . 
Fotó: Hetényi László 

A Muska Huffa adut koncertet a templom hun 

Színes kiadvány, 
zenélő szerkezet 
A jubileum alkalmából az 

önkormányzat színes kiad
vánnyal köszöntötte a 250 
éves templomot. A színes 
prospektus szövegét Nádasdy 
Lajos írta, a képeket pedig 
Szilvia-fotó készítette. A kiad
vány megjelenését támogatta 
a KEMÉLYÉP KFT. 

Az ünnepi alkalomra a 
templom tornyába elhelyezett, 
Salve-ltcgina dallamát Játszó 
zenélő szerkezetet pedig az 
OMS Hungária Kft. és IPR 
RT. és a HYDROÉP KFT. 
ajándékozta ebből az alka
lomból a városnak. 

Madonna az oltáron 

Leleplezték Mindszenty emléktábláját A Nagy-testvérek egymás mellett u szentmisén 
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Dokumentumkiállítás a KMK-ban 
Nagyszámú érdeklődő előtt nyitotta meg a 

KMK-ban szeptember 9-én Nagy Péter plé
bános a kegytemplomról és Celldömölk bú¬
csújáróhely történetéről szóló dokumentum-
kiállítást. 

A táilók anyaga történeti hűséggel árulko
dik a múlt eseményeiről. A jobb sorsra érde
mes Árpád-kori romtemplom szebb napjairól 
tanulmányok, fotók, egykori freskók nyomán 
készült akvarcllck mesélnek. Csorna János 

hagyatékából és Koptik Odó levelének máso
latából kiderül, rögös út vezetett addig, míg 
a templom elnyerte azt a formáját, amelyet a 
több különlegességet tartalmazó szentkép- és 
képeslap gyűjtemény ékben is láthatunk. 

A tárlat fontos részét képezik a több mint 
húsz, egykori celldömölki pap emlékét őrző 
szentkepritkaságok. Az érdeklődők számára 
igazán érdekes lehet dr. Géfin Gyula eredeti 
pecsétnyomója, amely a celldömölki Máriát 
ábrázolja, és amelyet a szombathelyi nagy
prépost adományozott városunknak. Ismeret
szerzés, hagyományőrzés szempontjából je
lentősek az irodalmi illetőségű munkák is, 
amelyek részben helyi szerzők művei. 

A kiállítás megemlékezik I I . János Pál pá
pa szombamelyi látogatásáról, és Mindszenty 
József bíboros-hercegprímás 50 évvel ezelőt
ti celldömölki tartózkodásáról. Fotók, jelvé
nyek, eredeti dokumentumok láthatók az ese
ményekről. A tárlatot megtekintők számára 
külön meglepetést nyújtanak Nagy Istvánnak 
a jubileumi alkalomra készített grafikái. 

A rendezők hangsúlyozták, a szűk lehető
ségek miatt sok fontos emlék kimaradt, nem 
kerülhetett be a kiállított tárgyak közé. Úgy 
érzik, érdemes lenne a későbbiekben egy na
gyobb, átfogóbb kiállítás megrendezése, és 
tervezik egy állandó múzeum létrehozását is. 

A kiállítás anyagát szívvel-lélekkel válo
gatták a gyűjtők, remélve, hogy megtekintése 
örömet okoz a látogatóknak. 

Kovács Nóra 
Fotó: Hctónyi 

Gyermektábor a Népjóléti Szolgálatnál 
A Népjóléti Szolgálat a nyári szünidőben 

tíznapos tábort szervezett gyerekek részére. 
Hétfőtől péntekig általában délelőtt 9 órától 
délután 4 óráig foglalkozásokkal és különbö
ző programokkal várták a 40-45 táborozót. 

A programokra pályázaton nyertek pénzt, 
a Népjóléti Szolgálat fedezte a szükséges 
anyagok költségét, a Családsegítő Szolgálat 
kedvezményes ebéddel, néhány vállalkozó, 
felajánló támogatással segített. Az első napon 
a gyerekek játékos formában ismerkedtek 
egymással, majd mindenki választhatott, me
lyik csoport munkájában szeretne osztozni. 

A színjátszókat László Judit irányította, 
Janikovszky Éva Ha én felnőtt volnék című 
darabját tanulták, hogy a tábor végén előad
hassák. Nem könnyű kiállni a színpadra sze
repelni. A szövegtanulás mellett folyamato
san foglalkoztak a színpadi mozgással is, ami 
azért sem tűnt egyszerűnek, mert nem volt 
díszlet, mindent a gyerekek jelenítettek meg. 
Tervezik, hogy szeptembertől színjátszó cso
portot is indítanak az intézményben. 

Illés Er ika szobrászművész csoportja fes
tést, gípszöntést, egyéb képzőművészeti tevé
kenységet folytatott, öt letes álarcok, apró 
agyagfigurák, képzelőerőt bizonyító meseil-
'usztrációk készültek a két hét folyamán, 
m a jd a munkákból kiállítást szerveztek. 

A fafaragó csoportot Németh Gyula népi 
'parművész vezette. Rövid idő alatt elkészít
hető kisebb tárgyakat alkottak a fürge ujjak. 
Készültek ruhaakasztó kampók, röppentyűk. 

ceruzahegyez ők, sípok, fakanalak, amelyeket 
szintén kiállítottak, majd haza is vihettek a 
gyerekek. 

A szabad programok között szerepelt 
számháború és akadályverseny a parkerdő
ben, mozizás, gyalogtúra után lovaglás a Sán
dor-majorban, egész napos kiránduláson 
strandolás Pápán. A gyerekek láthatóan jól 

érezték magukat. Kemenesi N ó r á t és Ker
tész Zsuzsát (11 évesek) a sok játék vonzot
ta. Szeretnek rajzolni, agyagozni, az otthoni 
gyűjteményt bővítik az itt készített szép tár
gyak. Módos Krisz t ián (12 éves) a fafaragók 
között tevékenykedett. Élmcnydús volt ez a 
két hét, élvezte a számháborút. 

A Népjóléti Szolgálat munkatársai év köz
ben is várják a gyerekeket, és talán jövŐnyá¬
ron is sor kerülhet egy táborra. 

T.G. 
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Százötven éve szabadságharcát vívta népünk 
Az Új Kemenesalja önálló í rások soroza táva l emlékezik meg az 

1848-49-es forradalom és s z a b a d s á g h a r c 150. évfordulójáról . 
Igyekszünk a lehető legteljesebb képet adni részint a korabeli 
kemenesaljai tör ténések felelevenítésével, a forradalmi és szabad
ságharcos események résztvevőinek, vezéra lak ja inak megidézésé-
vel, másfelől a jelenkori megemlékezések minél teljesebb k ö r ű 
bemuta tásáva l h í radások , tudósí tások fo rmá jában . 

Kérünk tehát mindenkit , különösen is Kemenesalja települé
seinek krónikása i t , küldjék el megemlékező í rása ika t . Biztatjuk 
továbbá a művelődési és okta tás i in tézmények , ra j tuk kívül ter
mészetesen minden m á s szervezet vezetőit , küld jenek részletes 
programokat a megemlékezésekről és más eseményekről . Legyen 
ez az oldal egész éven át , s j övőre is a s z a b a d s á g h a r c megidézé-
sének színtere. a Szcrk. 

Edvy Illés Pál 

Széli József őrnagy, nemesdömölki forradalmár (3.) 
(Részletek egy eddig kiadatlan, kéziratos emlékiratból) 

De SZ. bírái mégis nagy figyelemmel v i 
seltettek e bajnok iránt, mert az Ő hősi fegy
vertetteinek dicsősége átzengé az egész ma
gyar hazát; magyar részről épen magasan di
csértetett; de vitézsége még magától a császá
ri hadseregtől is elismertetett; főleg ha e 
törv.széki ülnökök elgondolták, hogy Szél 
nem régiben csak még közöttük egy nagyra
becsült kedves katonalárs volt. Egy az ő bírái 
közül majdnem tréfás haraggal szólt hozzá: 
„Hatten Sie für uns das gethan, was Sie thalct, 
so hatten Sie den Maria Therezia Orden be¬
kommen, und jetzt habén Sie die Anssicht auf 
den Strang." (Ha érettünk tette volna Ön azt, 
amit cselekedett, megkapta volna a Mária Te
rézia rendet, így azonban [most azonbanl kö
télre van kilátás.) 

De bármily nagy tekintete volt az ő tanú
sított hőstetteinek, az a reá hozott halálos íté
letet nem változtathatta; hanem az halálra 
szóllott egyhangúlag. így is kelteit hangozni 
az ítéletnek; hanem a bírák átalján azt állítot
ták, hogy hg. Windischgrátz is a vitézséget 
becsüli és a kegyelem actáját fogja SZ. fölött 
gyakorlatba venni. Azonban mindnyájan té
vedtek. A magyarok épen azon tavaszi időtá¬
jon fényes csatáikban nagy előnyöket vívtak 
ki az osztrák irányában, és W. a fölött dü
höngve, a közönséges lelkeknek tulajdon 
bosszúvágyával egyenn, kit most hatalmába 
keríthetett, a nemzetnek vitézségét Szélen 
megbosszulandó, abban állapodott meg, hogy 
a halálos ítélet Szélen végrehajtandó. 

Az elítéltnek nejét a lovagias herceg (így 
szerette WW. magát címeztetni) nem akarta 
maga elébe bocsátani; és midőn egy maga
sabb tisztnek kegyel mezőséből végre az még
is elébe jött s férjének eletét kérte, de amely 
mellett a nemes lengyel nő, szíve aggálya da
cára minden önmegalázást félre tett: röviden 
és nyersen kétszer válaszolt neki: „Jusl nichl! 
Jusl nichl!" (Azért sem! Azért sem!) 

Mellesleg megjegyezve, ez igen aljas kife
jezés volt egy hercegtől. De a bíráskodó tisz
tek szavazata mind mind hangosabban a ha
lálos ítéletnek végrehajtása ellen szólt. Két 
tekintélyes tagja a centrális felvigyázó bizott
ságnak - ha nem hibázom, azok egyike Hip-
sics tábornok lehetett, még azt nyilvánították, 
hogy ha a herceg megmaradna kimondott 
akaratján, ők leköszönnek állásukról. És így 

végre W. visszavette az ő Just nicht-jét és az 
ítélet imigyen szóllott: „Szél őrnagy, ro. (re
bellió) miatt halálra ítéltetett, de miután az, 
tizenhét sebei által egyébként is nyomorék 
lett, „emberiség tekintetéből" tehál tíz évi 
várfogságra vason mcgkegyelmeztetik." - Ez 
nem gúny ám Uraim! 

És így jelenleg (1850) a szerencsétlen, ki 
a valóban megérdemlett csodálkozását bírja 
a magyarnak, osztráknak, sőt minden nemze
teknek, kik vitézséget méltányolni tudnak, a 
börtönben ül Kufsteinban, a megcsonkított 
kezek, az erejük vesztett karok, megterhelve 
az emberiség tekintetéből rájok dictált lánccal 
és gyakran a fejsebek miatt fel-fclmerülŐ fej
fájásokban szenvedve. 

Egy vigasza van még az ckképen szenvedő 
SZ. őrnagynak. S ez a nemes öntudaton kívül, 
mely őt erősíti, és amely neki ezen irtózatos 
tartózkodási helyében is elválhatlanul meg
marad - az Ő hitvese, fiatal, derék és neveze
tes birtok által oly tehetős hölgy, hogy bár
mely helyen magának és férjének minden élet 
élvezetet megszerezhet; és aki most elevenen 
meghalva ezen elszigetelt fészekben elásta 
magát, csak azért, hogy hetenként egyszer 
azon szerencsében részt vehessen, hogy szen
vedő férjét (a várparancsnok és a tömlöctartó 
jelenlétében, mintegy pár óráig) látogathassa. 

Tisztelet ennek a ritka nőnek! K i előtt térd
re lehetne hajolni - , de nem ám W. előtt, ki 
az emberiség tekintetét így gyakorolja, vala
mint nem azon fejedelem előtt, k i az embe
riséget ekkepen engedi pazaroltatni anélkül, 
hogy kőszívében csak egy kegyelem acta el
követéséhez hajlandóságot érezne. 

Szél Kufsteinban szenvedett 1854-ig, a 
császár nősüléséig, amikor is nászünnepélye 
alkalmával ő is amnesztiát nyert és neki meg
engedtetett viszalérni hitvesével ennek birto
kába Galíciába, mindazáltal még most is 
helyhez kötve. Idő jártával hitese gyermek 
nélkül elhalt: 1858. SZ. még pár évet sok jó 
barátainak és rokon szövedékinck társaságá
ban Galícia földén töltött. De végre az 
1860diki császári diploma Oct. 20. kihir
dettetvén ő is teljes szabadságát visszanyerte, 
a honvágy és hazája szent ügye őt szülő föl
dére meghozta mostan (1861. Oct) Kis-Czcl-
ben tartja lakását, köztiszteletnek örvendve, 
mint Vas megyének egyik legkitűnőbb di-

csekvése. Az osztrák kormány, Galíciában, 
kínálta őt, c iv i l hivatalok vállalásával; de ő a 
császári szolgálattal gyűlöletig megelégedett 
örökké. Ellenben itthon a megyétől Bizottmá
nyt tagsággal megtiszteltetve azt szívesen el
vállalta - , valamint a díszpolgárrá választa
tását a Kis-Czeli magyar szellemű néptől, 
mely rangjába ünnepélyesen be is iktattatott. 

Itt tölti SZ. napjait, kényelmes jóllétben, a 
kemenesalji családoknál mindenütt kedves 
vendég, a vadászási nemes mulatozásnak ba
rátja, megnyugodva a sok éktelen szenvedé
sektől és érdemei bclérzésiben, örvendezve, 
hogy Isten méltatta őt is a halálnál több kí
nokat kiállani a hazáért. 

U . I . - Én pedig, DömÖlknek 31 évi pol
gára, k i e jeles hazafiat már ifjú éveiben fel
virulni láttam, szívemből örvendek, hogy őt, 
sok legyőzött viszontagságai után, életben 
hazatérve viszont szemlélhetem, hősi habá
raiban üdvözölve. És miután e nemzet embe
re, az 1861dik év tavaszán szülőföldére meg
jővén, engem látogatásával váratlanul, igen 
kedvesen meglepett, s érdekes társaságában 
folyvást részeltet: én ellenben, ki ezt is meg
érhetni szerencsés vagyok, e megtiszteltetést 
nagyra becsülvén, némü szeretet szolgálatá
val viszonzandó - kívántam érdemeit e Kró
nikámba beiktatni, az összes nemzeti közön
ség előtt hirdetni és forradalmárai nevét, ek> 
képen fönmaradandó örök emlékül az utókor
nak általadní. 

U . I . - 1866. Széli Ajkára költözött, hol 
szép birtoka volt. (Veszprém megye.) 

(Vége) 
Közreadja: Nádasdy Lajos 

Helyreigazítás 
Lapunk legutóbbi számában két cikkünk 

is súlyos hibával jelent meg. Az augusztus 
20-ai ünnepségről szóló tudósításban téve
sen írtuk, hogy azon részt vett Deusch Ta
más, a Fidesz vezető politikusa, leendő 
sportminiszter, ó a kézilabda fesztivál 
megnyitóján szerepelt. 

A bővítés alatt lévő gyülekezeti terein 
tennészetesen a reformátusoké, nem pedig 
az evangélikusoké. A hibákért elnézést kér 
a szerkesztő. 
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ffV.v.Y Sándor szobrászművész alkotása 

Szent István emlékműve a Somló tetején 
Augusztus 16-án, vasárnap 

délután három órakor került sor 
a Szent István emlékmű avatásá
ra a Somló hegyen. A napközben 
borongós idó az avatás időpont
jára teljesen kiderült, s a perzselő 
nap hétágon sütött a hegy tetején 
a nagyszámú ünneplő közönség
re és kirándulóra. Az ünneplő tö
megben sok helyen előkerültek a 
napernyők is. A szereplők v i 
szont pont a tűző nappal szemben 
sorakoztak fel. így fordulhatott 
elő, hogy a nagy meleg hatására 
Pápa város vegyeskarának egy 
hölgytagja hamarosan összeesett. 
Majd nemsokára a honvédség 
díszcgységéből hanyatt vágódott 
egy kiskatona, aki szintén rosszul 
lett a nagy melegben. A borren
dek felsorakozott tagjai, akik 
díszes kék és zöld talárba voltak 
beöltözve, bírták a meleget, és a 
díszemelvény szónokai szintén. 
Igaz, ezek mind idősebb, élet
edzett emberek voltak. 

Az emlékművet a Somlóvár 
Alapítvány kezdeményezésére 
Vadász György , Y b l - és Kos
suth-díjas építész tervezte, a 
Szent Istvánt ábrázoló kőszobrot 
pedig Kiss S á n d o r Munkácsy-
díjas érdemes művész formázta 
meg, aki sajnos betegsége miatt 
az avatáson nem tudott jelen lenni. 
Az emlékmű elkészültét számta
lan támogató segítette anyagilag 
is. Fehérvá r i Károly , a Somló
vár Alapítvány alapító tagja az 
ünnepélyes megnyitón ezeket 
név szerint felsorolta. Az emlék-

Ösztöndíjasok 
A Kemenesaljái Baráti 

Kör Szita-Varga tanulmányi 
támogatásának idei nyerte
sei: Horvá th Eszter állam
igazgatási főiskolai hallgató; 
Soós Vilmos, az ELTE bio
lógia szakos és a Kertészeti 
Egyetem hallgatója; Nagy 
István, az ELTE történe
lem-muzeológus szakos 
hallgatója; Szabó Mariet ta , 
az ELTE matematika-fizi
ka-német szakos hallgatója. 

A támogatás alapítói és 
névadói a Kemenesaljái Ba
ráti Kör tagjai: dr. Szita 
Jenő, az Egyesült Államok
ból pár éve hazatelepült 
mérnök, és Varga Imre 
mérnök, aki jelenleg is Ka
nadában él. 

mű - a kapcsolódó utak kialakí
tását is figyelembe véve - több 
mint 14 millió forintba került. 

A kereszt tizenhat méter ma
gas, és tölgy fa gerendákból lett 
összeállítva. A kilátótól délre, a 
bazaltorgonák fölött van elhe
lyezve. A Szent Istvánt ábrázoló 
kőszobor a magas kereszt mellett 
van felállítva, négy méter magas, 
és földig érő, aranymintás fehér 
palástban ábrázolja első kirá
lyunkat. Aranyozott kezében ra
gyogó arany kereszt, amely a 
nagy kereszt csúcsa felé irányul. 
A tervezői elgondolás szerint Ist
ván a keresztet nem felemeli, ha
nem az idős király a keresztbe 
kapaszkodik. A fején nem a 

hagyományosan ismert szent ko
rona van, hanem a 10 000 forin
tosunkon is ábrázolt, későbbi k i 
rályunkhalotti koronájával látha
tó. 

Ünnepi beszédet dr. Glatz Fe
renc, a Magyar Tudományos 
Akadémia elnöke mondott. Be
szédében kihangsúlyozta, hogy 
ez az emlékmű nem állami pén
zekből, hanem helyi kezdemé
nyezésre, társadalmi összefogás
sal született. Fontosnak tartotta, 
hogy a hagyományok ápolásával 
teremtsünk új értékeket, majd 
István király érdemeit elemezte. 

Ezek után dr. Már t i Gyula 
veszprémi katolikus érsek fel
szentelte az emlékművet,, s be

szédében hangsúlyozottan a ke
reszt jelentőségét méltatta. Tislér 
Géza , a Dunántúli Református 
Egyházkerület püspökhelyettese 
imádkozott az avatáson, utána 
pedig D. Szebik Imre , az Északi 
Evangélikus Egyházkerület püs
pöke avatóbeszédében Szent Ist
ván intelmeit idézte. 

Szabó J á n o s nyugalmazott 
földművelésügyi miniszter a 
Boldogasszony anyánk kezdetű 
imát tárogatón adta elő, kísérve a 
Pápa város vegyeskarának éne
két. 

Az avatási ünnepség a szózat 
eléncklésével ért véget, maradan
dó élményt és emléket hagyva a 
jelenlévőkben. Ö.D. 

A Ság üzenete a Somlónak 
A Somlóvár Alapítvány megtisztelő meghívására 

indultunk cl a Szent István emlékmű felavatásának 
ünnepére augusztus 16-án. Útközben Klaffl László 
celldömölki lakos emlékezhetett arra a napra, ami
kor kilenc éves korában - hatvan évvel ezelőtt -
részt vehetett a Somló tetején a Szent István kilátó 
avatásán. Akkor számos helyről, így Celldömölkről 
is különvonat érkezett Somlóvásárhclyre. Örült, 
hogy a szüleivel és a barátaival ő is elutazhatott a 
rendezvényre. Hatalmas tömegre emlékszik és ma
gas rangú vendégekre, a hangulaü'a, a jó bort fo
gyasztókra, a szabadteri gulyás főzésre. Most meg
ismételhette a valamikori „zarándokutat" úgy, hogy 
a kilencedik évében lévő Balázs nevű unokájával 
indulhatott útra a Somló magasába. 

Velük tarthattunk mi is. Balázs unokájával bejár

ták a hegyet, felkeresték a várromot, a fellobogózott 
kilátót, és az űj emlékművet csodálva egybekapcso
lódott a régmúlt a jelennel, a nagyapa és az unoka 
érzésvilágával. Mindez számunkra is esemény
számba ment, maradandó emlékként marad meg. 

Az ünnepi köszöntőben Fehé rvá r i Károly , a 
hegyközség elnöke említést tett a Kissomlyóról és 
a Sághegyről, ezzel megdobogtatta szívünket. Ba
bérkoszorúnkat a nagy király szobrának a talapza
tára helyeztük a Sághegy üzeneteként, a szalagjára 
a következőket jegyeztük: „A Somló kis testvére a 
Ság. Főhajtásunk tiszteletével, Alapítvány a Sághe
gyért." 

így idéződik a múlt, és folytatódik a jelen az 
összetartozásban, reménykedve boldogabb jövő
ben. Dala József 
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Nyári emlékképek 

Mozgalmas hónapok: fesztivál, színház, tábor 
A szokottnál ta lán mozgalmasabb volt 

az idén a celldömölki nyá r , amihez feltét
lenül hozzá járu l tak olyan sikeres rendez
vények, mint a nemzetközi sport és k u l 
turá l is fesztivál, a polgármester i hivatal 
u d v a r á n megrendezett sz ínház, s hogy a 
gyermekek kedvenc időtöltéseiről se fe
ledkezzünk meg, a kézműves t á b o r t em
líthetjük. 

Hetényi László felvételeinek segítségé

vel most néhány emlékképet adunk köz
re. A felső képen a kéz i l abdakupán jól 
szerepelt csapat, az Eötvös-Apácza i K i 
adó harmadik helyen végzett együttese 
l á tha tó , mellette a tűzi játék fényei. A ren
dezvény mél t án aratott nagy sikert és el
ismerést . Középen a beregszászi Illyés 
Gyula Magyar Nemzeti Színház szabad
tér i vendég já tékának két p i l lanatá t ö rö
k í te t tük meg. A Csehóv-művet csaknem 

száz néző tekintette meg a polgár
mesteri hivatal u d v a r á n . Az alsó felvé
telek a gyermekeknek szervezett kézmű
ves t á b o r foglalkozásain készültek, ö t 
napon á t adott otthont a Kemenesal jái 
Művelődési Központ a gyöngyfűzés, a 
fafaragás, a népi já ték-készí tés és a 
t á n c p r o g r a m o k i r án t é rdeklődő gyer
mekek s z á m á r a meghirdetett foglalkozá
soknak. 
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KATICABOGÁR VARJUK A MEGFEJTÉSEKET! 
Kedves Gyerekek! 
Elérkezett a tanév kezdete... de talán erről ne is beszéljünk! Elérkezett 

azonban annak a sorozatunknak a vége is, melyet eddig Szünidei időtöltés 
címmel olvashattatok. Az elején azt tanácsoltuk nektek, hogy tegyétek cl 
az újságot, így könnyebben válaszolhattok mindazokra a kérdésekre, me
lyeket most leszünk fel nektek. Nosza, elő a régi újságokkal és máris 
jöhetnek a kérdések! A jó választ a megfejtési szelvényen ikszeljétek be! 

1. Hány lába van a pillangónak? 
a) Két pár b) Négy c) Három pár 

2. M i a nyúlcipő? 
a) A nyuszi hátsó lábai hosszabbak, erősebbek, mint a mellsők. 

Ezért nagyot képes ugrani. 
b) A nyuszi mellső és hátsó lába is egyforma hosszú, ezért nagyot 

képes ugrani. 
c) A nyuszi mellső lábai hosszabbak, mint a hátsók, ezért nagyot 

képes ugrani. 
3. Mennyi víz fér el az elefánt onnányában? 

a) Fél vödörnyi b) Egy vödömyi c) Legalább két vödörnyi 
4. Melyik növényt nem enné meg a nyuszi, ha eléje tennénk? 

a) Káposzta b) Krumpli c) Saláta 
5. M i a hernyó? 

a) Nőstény pillangó b) Hím pillangó c) Csecsemő-pillangó 
6. Mi az oposszum? 

a) Erszényes vakond b) Erszényes patkány e) A kenguru ritkán 
használatos neve 

7. Melyik a nyuszi legélesebb érzékszerve? 
a) Az orra b) A füle c) A szeme 

8. Mi a koala maci kedvenc eledele? 
a) Az eukaliptusz fa levele b} Az eukaliptusz fa rügyei c) Az 

ausztráliai kaktusz a kedvence 
9. Milyen „ruhát" hord a tigris? 

a) özbama szőr - fekete csíkokkal b) Fekete szőr - fekete csí
kokkal c) őzbarna szőr - őzbarna csíkokkal 

10. KÍ vezeti az elefántcsordát? 
a) A legidősebb „férfi" b) A legidősebb „hölgy" c) A k i legjobban 

ismeri a vfelelű helyet 
11. Milyen időközönként születnek kis tigrisek? 

a) Évente b) Kétévente c) Háromévente 
12. Hová rakja a pillangó a petéit? 

\ a) A virág szirmára b) A levél alsó oldalára c) Nem is rak petéket 
13. Hogyan tájékozódik a tigris? 

a) Kitapogatja az utat a mancsával b) A bajuszával tapogatja ki 
az utat c) A szemével látja meg a legjobban 

14. Mi az elefántagyar? 
a) Hatalmasra nőit szemfog b) Hatalmasra nőtt metszőfog c) Ha

talmasra nőtt őrlőfog 
15. Mi az erszényes medve „beceneve"? 

a) Koala medve b) Erszényes maci c) Koala maci 
Ugye, milyen gyorsan meg tudtátok fejteni?! Most már nincs más 

dolgotok, mint borítékba tenni az alábbi, kitöltött megfejtési szelvényt, 
& elküldeni az újság szerkesztőségébe: 9500 Celldömölk, Szentháromság 
tér 1. Beküldési határidő: 1998. október 15-e. N é m c ( h 1 M y a 

Tíz tréfás matematikai fejtörő 
1. írjuk fel a négy egyesből álló lehető legnagyobb számot, anélkül, 

hogy bármilyen műveleti jelet alkalmaznánk. 
2. Egy kosárban öt alma van. Hogyan kell az almákat öt kislány 

között úgy elosztani, hogy mindegyik kapjon egy-egy almát, de a 
kosárban is maradjon egy alma? 

3. írjuk fel a három négyesből álló lehető legnagyobb számot, anél
kül, hogy bármilyen matematikai műveleti jelet alkalmaznánk. 

4. Egy esztergályos műhelyében ólomtömbökből készítenek alkat
részeket, mindegyikből egyet. Hat tömb megmunkálása során 
annyi forgács keletkezik, amennyiből egy újabb tömböt lehet 
önteni. Számítsuk ki , hány alkatrészt lehet készíteni 36 tömb
ből? 

5. 6 órakor a falióra elütötte a hatot. Karórámon figyeltem, hogy az 
első és az utolsó ütés közt éppen 30 másodperc telt el. Mennyi idő 
alatt üti el az óra délben vagy éjfélkor a 12-t? 

6. Található-e a X X . század második felében olyan évszám, amely 
tótágast is annyi, mint a talpán? 

7. A mérleg egyik serpenyőjében egy db szappan van, a másikban 
egy ugyanolyan szappan 3/4-ed része és még 3/4 kg. A mérleg 
egyensúlyban van. Milyen súlyú a szappan? 

8. Az egyvágányú vasútvonal mentén fekvő kis megállóhelyen Öt 
kocsiból álló szerelvény áll mozdonyostul. Az új elágazást építő 
munkásokat szállítja. A megállóhely rövid holtvágányán szükség 
esetén egy mozdony és két kocsi, vagy három kocsi fér el. A 
szerelvény mögött a megállóhely felé egy személyvonat közeledik. 
Hogyan tudják átengedni? 

9. A régi Rómában egy haldokló úgy végrendelkezik, hogy ha váran
dós felesége fiút szül, vagyonából kétszer annyit kapjon, mint az 
anyja. Ha pedig leányt szül, akkor kétszer annyi jusson az anyának, 
mint a lányának. Az Özvegy ikerpárnak adott életet, egy fiúnak és 
egy leánynak. Hogyan kell a három örökös közt a vagyont szét
osztani? 

10. 8 éves koromban apám 31 éves volt, most pedig kétszer annyi, 
mint én. Hány éves vagyok? 

* 
A példákat dr. Bartos At t i la egyetemi tanár állította össze, s 6 

ajánlotta fel a díjat is: a legjobb megoldást beküldő gyermek 600 
forint jutalmat kap. A beküldési határidő október 15-e, cím: Celldö
mölk, Szentháromság tér 1, 

Bartos Attila Celldömölkön járt óvodába, majd az általános iskolai 
tanulmányait is itt végezte; az utolsó két év kivételével. A gimnáziumi 
tanulmányait ugyancsak Celldömölkön végezte. Kiváló tanára, Jónás 
Márton szerettette meg vele a matematikát. Egyetemi tanulmányainak 
elvégzése óta, már 38 éve a Pannon Agrártudományi Egyetemen tanít 
mint tanszékvezető professzor. Reméli, hogy a Celldömölkön tanító 
tanárok éppen olyan diákokat nevelnek, mint ő, akik sok más mellett 
a matematikát is szeretik, amihez semmi más nem kell, csak a logikus 
gondolkodás. 

MEGFEJTÉSI SZELVÉNY 
a b c 
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2. 
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6. 
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15. 
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Hegyközségi körkép a szüret előtt 
Lassan megint beáll a hegy nyugal

ma. A gépek helyett megszólal az éles 
hangon ciripelő' „üszü" bogár, jelzi: itt 
az ösz. Alkalom van egy kis pihenésre, 
hogy megújult erűvel elvégezzük a ve
rejtékes munkával elűkészített szüretet. 
Úgy tűnik, lesz mit betakarítani. 

Ilyen és hasonló dolgokról beszélget
tem //arrmo/rnyőzse/hegybíróval keddi 
fogadóóráján, miközben a postabontást 
végezte. Szép számmal érkeztek hegy
községi hozzájárulást befizető bizonyla
tok, vannak jelentkezők az új tulajdo
nosok között is. Fontos lenne, hogy 
szeptember 30-áig mindenki eleget te
gyen befizetési kötelezettségének. 

- A szüretig nagyon sokféle, a termésre 
kiható munkát kell elvégezni. Egyik megha
tározó tényező a szőlő növényvédelme. Egyes 
vélemények szerint a permetezés 40-50 szá
zalékát nem a megfelelő időben végzik, ezért 
nem hat a szer kellőképpen, ha meg túl sokat 
permetez valaki, károkat is okoz. Úgy tudom 
a jövőt illetően új hírrel szolgálhatunk... 

- Amikor a betegség már szemmel is lát
hatóan jelen van, ott a védekezés nem min
dig, vagy csak részben eredményes. Nagyon 
fontos a megelőzés. Kezdeményezésünkre 
folyamatban van a Sághegyen és a Kissom-
lyón egy számítógépes előrejelző állomás k i 
építése, ami jelzi a gombabetegségek kiala
kulásához szükséges feltételeket. Segít ab
ban, mikor és milyen - kontakt, vagy felszí
vódó - szereket használjunk, hogy jókor és 
csak a szükséges mennyiségben permetez
zünk. Az előrejelzésről tájékoztatást adunk. 

-A nyár folyamán utakat felmérő szakem
berek dolgoztak a hegyen. Meddig jutottak a 
munkájukkal? 

- Az utak rendbetételének terve szeptem
ber 15-éig elkészül. A közúti Igazgatóság ré
széről, illetőleg a Pbare-program keretében, 
önkormányzati támogatással ígéret van arra, 
hogy a munkák, amelyek temiészctszeruleg 
több évre szólnak, rövid úton indulhatnak. 
Először a körgyűrű" készül el, majd a felve
zető utak. Következő lépés lesz a villanyhá
lózati terv elkészítése. 

- Úgy látszik, egyre több gondot fognak 
okozni az elhanyagolt területek. Mit lehet ez 
ellen tenni? 

- E téren két problémával is találkozunk. 
Az egyik: a szőlőjüket művelők a területüket 
határoló útszegélyek, füves részek gondozá
sát elhanyagolják. A rendtartásunk előírja, 
hogy ezeket a részeket évente legalább két
szer karban kell tartani, a közlekedést gátló 
bokrokat el kell távolítani, a füvet, a gazt le 
kell kaszálni. Van tennivaló. Szerencsére 
egyre szaporodnak a géppel nyírt területek is. 
Több gond van a műveletlen, elhagyott, gaz
dátlannak tűnő szőlőterületekkel. Sok tulaj
donost felszólítottunk, volt is eredménye, de 
szigorúbb intézkedésre van szükség. A gaz
dák érdekében ezt meg is kell tenni, mert 
egy elhanyagolt szőlő nemcsak a betegsége
ket terjeszti, a gaz kihulló magvait a szél még 
a tizedik szomszédba is elviszi. A hegyközsé
gi rendtartás ilyen esetekre 50 ezer forintig 
terjedő pénzbüntetés kiszabását teszi lehető
vé. Itt jegyzem meg, a kutyákat is ki kell 
tiltani a hegyből, mert összejárják a vetemé-
nyeket. 

- Tavaly jelent meg az új bortörvény, ami
től a minőség javulását és mindenekelőtt ér
tékesítési lehetőségeket reméljünk... 

- Bortörvény regen is volt, a boraikat ér
tékesítő termelők erre még emlékezhetnek, 
de erről bővebben kellene beszélni. A bortör
vény hamarosan hatni fog. Azokon a helye
ken, ahol nagyobb mennyiséget értékesíte
nek, ott a hatás már most is jelentkezik, még
pedig úgy, hogy forgalomba hozni csak az 
OBI által minősített bort lehet, az OBI vi
szont csak olyan bort minősíthet, amelyről 
előzőleg a hegyközség származási bizo
nyítványt ad. Igazolni kell a bor eredetét. Ma 
még megéri a 70 forintos, kétes eredetű bort 
értékesíteni, néha még papírja is van a készít-1 

menynek, s csak később derül k i , nincs min
den rendben. Rendszeres ellenőrzések van 
nak, esetenként az árusító engedélyét is b 
vonhatják. A m i a minőséget i l let i , olt kedv 
zőbb a helyzet. Az elmúlt időszakban tartott 
hivatalos helyi és különböző területi orszá
gos, nemzetközi mércével mért borversenyek 
eredményei megerősítették, amit régóta tu
dunk: a Sághegyen és a Kissomlyón jó bor 
terem. A kezeléssel vannak még problémák, 
Ha e téren is javulás következik be, akkor 
közelebb jutunk az egységes minőségi boro! 
előállításához, ami piaci követelmény. E: 
szolgálja, hogy a jövőben nyilvános borver 
senyt csak a hegyközség szervezhet. Nálu 
is k i fog alakulni a borkultúrához kapcsolódó 
azonos időben szervezett borverseny, erre 
bor bcérése után kerülhet sor. A megméret 
tetés egyik fontos eszköze szőlő- és borkul 
túránk fejlesztésének. 

Káldos Gyúl 

H A R M O N I A 
Útravaló 

A dohányzás, cigaretta, jaj, de sokat árthat, 
elviszi a sok pénzedet meg inged-gatyádat, 
Hej, élet, élet, de gyöngy élet, 
ez aztán az élet, 
egészséges gyerekeket 
DADA-program éltet! 

Alkoholba fojtod búdat, részeg akarsz lenni, 
eliszod az életedet, földön fogsz fetrengni, 
Hej, élet, é l e t -
Kábítószer, gyilkos játék a marihuána, 
a kokaint, a heroint egész tested bánja. 
Hej, élet, élet... 

Hallottál-e már az AIDS-ről, kedves kis barátom? 
Egészséges párkapcsolat, olyan, mint az álom. 
Hej, élet, élet... 

Ebből épül fel a program, ugye most már érted? 
És a célja az, hogy te is biztonságban élhess! 
Hej, élet, élet... 

(Tréfás, ám mégis komoly rigmus a DADA-program részt; 
vevőinek) 

Alakformálás, fogyás 
A Vörösmarty utcai szépségszalonba sokan járnak, akik szolárium

mal szeretnének bámulni, de még kevesen fedezték fel a Formostar 
mélymeleg fogyasztógépet. Horvá th I s tvánné , Marika elmondta 
hogy 1996 decemberétől működtetik a gépet. 

A Formostar mélymeleg terápia ideális mindazoknak, akik nem 
akarnak mindenhonnan fogyni, hanem célzottan akarják fogyasztani 
combjukat, feneküket és csípőjüket. 

Egy kúra 10-12 kezelésből áll, hetente 2-3 kezelés ajánlott. Eg) 
kezelés időtartama 50 perc. , 

A kérdéses testrészeket a bőrre tökéletesen semleges hatású, 
rugalmas hevederekkel pőlyázzák be. A hevederekből kiáradó infra
vörös meleg a bekent krémmel együtt a bor alsó zsírrétegeire hat. fg | 
a szövetek jobb vérellátást kapnak, az anyagcsere aktivizálódik, ez; 

által fokozódik a kalóriafogyasztás és a zsírleépítés a megcélzott héj 
lyeken. 

Természetcsen a gép önmagában nem csoda, a fogyás eredményes' 
sége fokozható mozgással, illetve ha a kezelés utáni 24 órában nem 
fogyasztunk szénhidrátot. Centiméterekben és kilogrammokban mér
hető az eredmény, hosszan tartó alkalmazás esetén jelentős javulás 
érhető el a cctíuíitis elleni küzdelemben. 

A gép nemcsak fogyasztja, hanem méregtcleníti is a szervezetet, 
gyümölcsnap helyetti egészségmegőrzésre is alkalmas. Nem szabad 
használni a készüléket szívbetegség, a szervezetben lévő gyulladás 
trombózis, alhasi panaszok, magas vérnyomás eseten. A szalonban 
az alakformáló készülék mellett három funkciós tornagép és szolárí 
um is várja a vendégeket 
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A második világháború jánosházi áldozatai 
Anczunberger Ferenc Holcer Henrik Lőwinger Alfrédné és Elvira Simon Károly 

Arvai József Holcer Henr ikné és Julianna Lőwinger Emi iné és CS. Singer A d o l f 
Baráth János Holcer Lász ló és felesége Lőwinger Ignácné Singer E m i l és cs. 
Bardth Sándor Holcer Ödön és felesége Lőwinger J enő és cs. Singer Pál 
Barna Sándor és cs. Holcer Pál é s cs. Lőwinge r JenŐné és cs. Singer Sándor és felesége 
BedŐ Kálmán Holcer Róber t Lőwinge r Lajos és cs. Stankovics Ferenc 
Bella József Horváth Imre Lőwinger M ó r és cs. Steiner Ignác é s Etta 
Benedek Ferenc és É v a Horvá th István L ö w y Károly Stciner J enő és cs. 
Benedek Imre és cs. Horváth János Lustig Dezsőné és Ede Steiner Pá lné és cs. 
Benedek Zsigmond és cs. Horváth János Magyar Lász lőné dr. és Stcrn Ferenc és cs. 
Benkő Pálné és Már ia Horváth József István Slern Lajos és cs. 
Bihun József Horváth József Markovits Hermán és cs. Stern Miksa és cs. 
Binder Hermán és cs. Horváth Lajos Márkus Is tvánné és cs. Stern Simon és felesége 
Bloch Lajosné és cs. Horváth Lász ló Marion József és felesége Sternberger Jenőné és cs. 
Bolla Károly Horváth Lász ló i f j . Marton Kálmán és felesége Sternberger Sándorné-
Boross J enő Horváth Pál Marion Lász ló Süss Zo l t ánné dr. és Tamás 
Braun Adol f és cs. Huszár Ká lmán Máthé János Szabó Anlalné és cs. 
Buchinger Jakabné és cs. Ká lmán Béláné dr. Málhé János Szabó István 
Bukács Imre Kálovics Imre Móger Gábor Szabó János 
Buksz Imre és cs. Kánicz Ignácné Molnár János Szabó János 
Buksz Márkusné és József Kastl Andorné és cs. Nagy Ferenc Szabó József 
Czinkán D e z s ő Kastl Gyula Nagy József Szálai József 
Darabos István Kastl Samu Nagy Lajos Szálai Lajos 
Deutsch Jenő és cs. Kastl Sándor Nagy Lajos Szálai Lász ló 
Deutsch Károly és cs. Kaufmann Berta Nagy Rezső Szállási János 
Deutsch Vi lmos és cs. Kelemen Pál Nemes László Szépligeti Miklós 
Dobson József Kempfer Arnold és felesége Németh Béla Szigetvári Bé la 
Dormán Endre Keresztény Sándor Németh Ferenc Szilvágyi József 
Döbör János Kiss Lász ló Neubrunn H u g ó Szi lvágyi Pál 
Falzer József és cs. Klein Bé la és cs. Órai Ferenc Takács János 
Falzer Lajos Koch Lajosné és Katalin Órai József Takács Sándor 
Farkas István Koch Mihá ly és felesége Orbán István Títubcl Engelberg 
Farkas Lajos Koch Sándor és felesége Oszkai Lász ló Tausz Józsefné 
Fehér Máté Kohn Erzsébet és cs. Perendi Imre Tér István 
Fehérvári József Kohn Hermán és felesége Polák Mór és cs. Tóth István 
Fischer József dr. és Kohn Ignácné és H u g ó Pollcr István Tóth János 

felesége Kohn Lajos és cs. Rechnitzer Sándorné Ul lman Ol tó és cs. 
Fischer Mór és felesége Kolics József Reif Dezső és cs. Ullmann Béla 
Fischer Pepi Koringer Ferenc Reiner Naftali és felesége Vacurka József 
Flasch József Koronkai Antal R é z József Váczi Gyula 
Franki Ernő és Imre Kotecz József Roscnthal János és Varga János 
Franki J enő Kovács Imre dr. felesége Vargyai Lász ló 
Franki Pál Kovács József Rosncr Fercncné Vincze József 
Gájer József Kőnig Jakabné és cs. Rosta Lász ló V i z i János 
Gáspár Józsefné és Gitta KŐnig Ot tóné és György Róth Benő és cs. V i z i Sándor 
Gerecs József Köves Lász ló Rólh Bernálné és cs. Wcisz Aranka 
Goldstein Lipót Krausz Béla Rubinslein József és cs. Wcisz Béláné és Katus 
Götzl Béla Krausz J e n ő és felesége Salzbcrger M ó r n é Wcisz Ignácné 
Götzl Gyula dr. Krausz Miklós Salzberger Rezső és cs. Wcisz Ignácné és József 
Gróf Erdődy Antal Krausz Miksa és cs. Sámson Géza Wcisz J enő és cs. 
Hajnal István és felesége Krausz Pál és cs. Sámson Imre Wcisz Jenőné és cs. 
Halmos Henr ikné Krausz Vi lmosné és István Sámuel Emánue l és cs. Wcisz Rozál ia 
Havas Imréné és Julianna Laki István Sándor Imre és cs. Weisz Sándor és cs. 
Hermann Gyula Laki János Sándor Jenőné és János Weisz Zsigmond 
Hirsch Izidor és felesége Laki Sándor Schlésinger Rudolfné és cs. Wesszeli Lász ló 
Hirsch M ó r és felesége Landher István Schwarz Imre és cs. Winklcr Ferenc és cs. 
Hoffman Adolfné és László Pál Simon Géza Zollner Dezsőné 

unokája Leipnik Antal és felesége Simon István Zollner József és cs. 
Hoffman Szidi Lőwinger A d o l f és cs. Simon János Zukovics István 



Celldömölk Város Önkormányzatának 
33/1998. (VIII. 26.) sz. rendelete 
a helyi közművelődési tevékenység t ámoga tá sá ró l 

Az önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelmé
ről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közművelődésről szóló 1997. évi C X L . törvény 77. §-a alapján a 
helyi közművelődési tevékenység támogatásáról az alábbi rendeletet 
alkotja. 

1.5 
A rendelet ha t á lya 

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, 
valamint Celldömölk város közigazgatási területén működő közmű
velődési intézményekre terjed k i . 

2. § 
A rendelet célja 

A közösségi művelődéshez megfelelő és méltó környezet és inf
rastruktúra biztosítása. A városhoz és környékéhez kapcsolódó ha
gyományok ápolása, a helytörténeti, honismereti mozgalom fejlesz
tése, népművészeti, hagyományőrző közösségek működtetése. 

Helyi alapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek kulturális 
tevékenységének támogatása. 

A település, a kisrégió természeti, környezeti, kulturális, közösségi 
értékcinek közismertté télele (fesztiválok, bemutatók, kiállítások szer
vezése, a kulturális turizmus elősegítése). 

Minden állampolgár joga, hogy megismerhesse a kulturális örökség 
javait, feltárja, megóvja és közkinccsé tegye. Művelődési céljai meg
valósításához közművelődési közösségi színteret, szervező, szervezeti 
és tartalmi segítséget kapjon. 

3. § 
A közművelődési feladatok m e g h a t á r o z á s a 

(1) Az önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési te
vékenység támogatása. 

(2) Ennek formái: 
a) Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tan

folyamok, életminőséget és esélyt javító tanulási, felnőttoktatási le
hetőségek megteremtése. (Közhasznú tanfolyamok, művelődési kö
zösségek szervezése, öntevékeny lehetőségek felkutatása.) Az iskolai 
képzést kiegészítő nyelvtanulási lehetőségek, számítástechnika, ké
pességfejlesztő, mentális kultúrát, önismeretet fejlesztő programok, 
tanfolyamok szervezése. 

b) A város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyomá
nyainak feltárása, megismertetése: a honismereti tevékenység támo
gatása, a helyi ünnepi alkalmak biztosítása, a helyi érdekeket védő, 
gazdagító Összefogások ösztönzése, helytörténeti, településtörténeti 
kiállítások, tudományos emlékülések, műsorok, versenyek, vetélke
dők szervezése útján. (Berzsenyi, Kresznerics, Weöres S., Edvi Illés 
hagyományok ápolása). 

c) Civil szervezetek, önszerveződő csoportok ismeretszerző, amatőr 
alkotó tevékenységének, közösségformáló munkájának támogatása. 
Ezen belül amatőr művészeti csoportok, körök, tanfolyamok, alkotó 
műhelyek, irodalmi, olvasó-önképző körök szervezése, kínálata. A 
népművészet hagyományos tevékenységcinek gyakorlása. Alapítvá
nyok (elsősorban kulturális) támogatása, országos szervezetekkel kap
csolataik építésének elősegítése. 

d) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének 
segítése. Bemutatkozó fórumok szervezése civil közösségek számára, 
a szervezetek közötti együttműködés kezdeményezése. Az ifjúság ér
dekérvényesítési, önigazgatási, művelődési kezdeményezéscinek k i 
emelt gondozása. -

e) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. 
E feladat ellátásához az intézményi feltételeket az önkormányzat a 
művelődési központ, a filmszínház és a városi könyvtár működteté
sével biztosítja. A közművelődési intézményekben, a közösségi szín
térben a polgárok tájékozódásához, közösségi művelődéséhez és rek

reációjához a célnak megfelelő esztétikus környezetet kell biztosítani 
A személyi feltételeket szakirányú felsőfokú képesítésű animáló szak! 
emberek alkalmazásával kell kialakítani. A közművelődési intézmé
nyekben sajtótermékek, könyv, zenei és videó dokumentumok bizto¬
sítják az információgyűjtést. 

4. § 
A közművelődési feladatok e l lá tásának szervezeti keretei 

Celldömölk városban a feladatellátást közművelődési intézményed 
biztosítják az alábbiak szerint: 

- Kemenesaljái Művelődési Központ (a filmszínházzal és az alsó
sági művelődési klubbal egy szervezeti keretben) 

-Kresznerics Ferenc Városi Könyvtár 

5. § 
Az ö n k o r m á n y z a t közművelődési feladatainak finanszírozása 

(1) Az önkormányzat teljes mértékben biztosítja az intézményei 
épületcinek fenntartásához szükséges fedezetet, az alkalmazottak 
bérét. 

(2) A működés kiadásait részben fenntartói támogatásból, részbe; 
a saját bevételekből kell fedezni. 

(3) Az önkormányzat külön támogatást biztosít az állami és nemzeti 
ünnepek helyi rendezvényeihez, valamint a városi kulturális nagyren
dezvényekhez. 

(4) Önköltségesként határozza meg az önkormányzat az alábbi mű 
velődési formákat: nyelvtanfolyamok, informatikai és számítástech
nikai tanfolyamok, egyéb közhasznú tanfolyamok. 

(5) A filmszínház működtetését saját bevételből kell biztosítani. E; 
alól kivételt képeznek a jelentősebb karbantartások és eszközbeszer
zések. 

6. § 
A helyi közművelődés szakember igénye 

(1) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátását, a mtfj 
velődési szolgáltatás folyamatosságát a 2/1993. ( I . 30.) M K M sz. 
rendeletben meghatározott képzettségű vezetők és szakalkalmazottak 
biztosíthatják. 

(2) A közművelődési intézményekben alkalmazottként csak bü 
tétlen előéletű, a munkakör betöltéséhez jogszabályban meghatározol 
végzettséggel és szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazható 

(3) A szakmai szolgáltatást ellátó munkakörben dolgozóknak szak] 
irányú felsőfokú végzettséggel, vagy nem szakirányú felsőfokú vég
zettséggel és szakvizsgával kell rendelkezni. 

(4) A foglalkoztatottak létszámát az intézmények szervezeti és m 
ködési szabályzatában kell meghatározni, melyet a fenntartó ha; 
jóvá. 

7.5 
A közművelődési feladatok ellátásában együt tműködő partnerek 

(1) Az önkormányzat e rendeletében meghatározott közművelőd 
feladatok megvalósítását elősegítik: 

- Ádám Jenő Zeneiskola, Celldömölk 
- a város általános és középiskolái 
- a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület CelldS; 

mölki Csoportja 
- a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság (Kemenesalí 

jai Berzsenyi Asztaltársaság, Celldömölk) 
- Celldömölki Honismereti Munkaközösség 
- Dukai Takách Judit Játékszín Alapítvány 

8.§ 
Z á r ó rendelkezések 

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lep hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
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Celldömölk, 1998. augusztus 26. 

Baranyai Atti láné dr. 
jegyző 

Makkos István 
polgármester 
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Sághegyi pincék - képeken 
A szőlőbirtok pince nélkül ér

tékén aluli tulajdon, hiszen a pin
ce .kínálja" a bor kezelésének el
várható legjobb lehetőségét. A 
pince a szőlészkedés fontos tar
tozéka, a fárasztó éves munka 
mellett a „hangulat hajléka" is. 
Jól tudták ezt az elődök, igyekez
tek pincéket építeni, amelyek a 
hasznosságukon túlmenően a népi 
építészet gyöngyszemei voltak. 

A régi pincékből már kevés ta
lálható, de emlékeik - köszönhe
tően néhány jeles tudósnak -
idézhetőek, fellelhetők. Járta he
gyünket többek között Tó th Já 
nos neves építészmérnök, népraj
zos, festőművész, aki megörökí
tette az öreg présházakat. Dr . 
Dömötör Sándor valamikori me
gyei múzeumigazgató, néprajz
kutató tanulmányt írt a legöre
gebbnek mondható pincéről, 
amelynek gerendájában az 1567. 
máj. 1. (!) bevésett dátum látható. 
A pince már a múlté, de a geren
da a Sághegyi Múzeum kiállítá
sán megtekinthető. 

A néprajzosok és az építészek 
figyelmén túlmenően a képző
művészek érdeklődését is von
zotta az úgymond pinceromanti
ka. A híres cáki pincesor megha
tározó az értékrendekben, de az 
alkotók feltűntek a szőlőtermő 
területeken megyénk számos 
más helyén is. Káldi Lajos korát 
meghazudtoló lelkesedéssel járta 
be - ez év nyarán - a Sághegy 

dombhajlatait, és a még fellelhe
tő , jnaradványpincék" egy részét 
vásznaira varázsolta. Nádtetős 
épület már csak egy akad a Sá
gon, de megtalálhatók még a szá
zadforduló idejéből valók és az 
újabbak között olyanok, amelyek 
az igények változásait követve is 
szépnek, tájba illőnek mondha
tók. A festőművész tervezett so
rozata elkészült, amelyből az idei 

szüret idején, 1998. szeptember 
25-én kiállítás nyílik a Sághegyi 
Múzeum épületének valamikori 
oktatótermében, ahova szere
tetlel várja az érdeklődőket a mű
vész és az őt segítő barátai. 
Hangzatos megnyitót nem ter
veznek a délután 16 órakor nyíló 
kiállítás elé, Káldi Lajos úgy lát
ja, hogy beszéljenek maguk a ké
pek, az alkotások. Akik megtisz
telik az október 10-cig nyitva tar
tó kiállítást, maradandó élmény
ben lesz részük. A művész képeit 

nézegetve a festészet színes vilá
gán át láthatjuk magunk előtt, 
amit a napi szorgalmunk mozgal
mas világában igazából észre 
sem veszünk. A neves borászok 
mindig is nagy értéknek fogták 
fel a pincét. A bor lakásának t i 
tulálták. Amikor e cikk keretében 
ajánljuk Káldi Lajos Sághegyi pin
cék című kiállítását, mottóként egy 
jeles magyar borász szép és igaz 
mondását idézzük: „Ne börtöne, 
hanem lakása legyen a bornak!" 

Dala József 

Anyakönyvi hírek 
CELLDÖMÖLK 

Házasság: Szőke Norbert és Uti Hajnalka Ce
cília, Németh József és Farkas Veronika Judit, 
Tarczi Imre és Kiniczki Szilvia Adél, Csókás 
László és Nováki Klára, Kovács Róbert József 
& Czillinger Éva, Ferenczy Sándor és Rákóczi 
Tfmea, Tóth Zoltán és Antalovics Anita, Klaffl 
Attila és Bálint Beáta Katalin, Pillér József és 
Kovács Andrea, Farkas Gábor Ferenc és Nagy 
Györgyi, Dénes Szabolcs Zsolt és Zsigmond 
Zsanett, Osváth Attila és Bárány Viktória, Tekét 
Attila és Mészáros Judit, Nagy István és Tolvaj 
Tímea, Dankovics Csaba és Kovács Anita, 
Rozsnyai Gábor és Takács Mónika, Árvái Zol-
jj« és Révész Renáta, Kiss Lajos és Németh 
Henrietta Etelka, Gaál János és Fodor Beatrix, 
Németh Imre és Varga Eleonóra, Zámbó Csaba 
J Buti Ibolya Eszter. 

Születés: Nagy Géza és Somogyi Judit fia: Dá-
pd, Balhási István és Somogyi Veronika Éva 
gfl: Zalán, Oszkó Attila és Kiss Andrea leánya: 
jmese Zsófia, Porkoláb Péter és László Melin-
5* fia: Bálint, Pálmai Zoltán István és Boda 
«anett leánya: Franciska Pálma, Borbás Tamás 
* Bóka Izabella fia: Domonkos, Keresztes Fe-

n c é s Mészáros Gertrúd leánya: Míra Alexa. 

Halálozás: Németh László, Kiss Jánosné sz. 
Ihász Terézia, Kuncz Béláné sz. Maráczi Lídia, 
Pirka Sándorné sz. Bognár Ibolya, Varga Jő-
zsefné sz. Németh Ibolyka, Erdélyi Gyula, Né
meth Józsefné sz. Bándoli Magdolna. 

MERSEVÁT 
Születés: Dénes Árpád és Somogyi Júlia fia: 
Martin. 
Halálozás: Altmann Lászlóné sz. Szeifrid Ro
zália. 

JÁNOSHÁZA 
Születés: Horváth István és Paizs Judit leánya: 
Bettina, Márkus János és Hajas Valéria fia: 
Kristóf, Binder Csaba és Németh Mónika fia: 
Alex, Csajbók Tamás és Porkoláb Magdolna 
Rita fia: Máté. 

BOBA 
Születés: Mórotz Zsolt László és Kiss Györgyi 
leánya: Réka Rebeka, Porkoláb Sándor és Hor
váth Andrea Ibolya leánya: Ivett. 

KENYÉRI 
Születés: Szerda László és Erős Éva fia: Dá
vid. 

NEMESKOCS 
Születés: Boros Ferenc és Varga Szilvia Mag
dolna leánya: Boglárka, Sági Gyula Csaba és 
Kovács Éva leánya: Nikoletta. 

EGYHÁZASHETYE 
Születés: Szabó László és Tóth Adrienn Jolán 

leánya: Eliza, Markos Róbert és Orsós Viola 
leánya: Daniella Virág. 

DUKA 
Születés: Diósi István és Hideg Júlia Andrea 
fia: Félix. 

KEMENESSÖMJÉN 
Születés: Szabó István és Gál Andrea fia: Dá
niel, Sebestyén Gyula Tibor és Németh Zsu
zsanna Mária fia: Péter. 
Halálozás: Árvái László, Macsotai Ilona. 

NEMESKOCS 
Születés: Sági Gyula Csaba és Kovács Éva 
leánya: Nikoletta. 

KEMENESMIHÁLYFA 
Születés: Czcnder Ferenc és Horváth Marianna 
leánya: Marianna. 

N A G Y S I M O N Y I 
Születés: Szakái Jenő és Lábos Csilla fia: 
Erik. 
Halálozás: Ábrahám Gyula Béla. 

KEMENESMAGASI 
Születés: Jordanits Imre Gyula és Gál Piroska 
fia: Dávid Imre. 
Halálozás: Tőke Ferenc, Mikuska Mihály Pál-
né sz. Matán Matild Ibolya. 

KISSOMLYÓ 
Halálozás: Tóbiás Istvánná sz. Mátyás Anna. 

KEMENESPÁLFA 
Halálozás: Szántó József. 
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LABDARÚGÁS 
A játékkal nem volt baj, 

de a győzelem most elmaradt 
Ajkai S E - C V S E - A n t ó k Nyomda l - l (1-0) 

Ajka, 1200 néző. Vezette: Molnár Zsolt (Csorna), pj.: Hann, Kocsis 

Ajka: Grőber - Garai, Ritter, 
Csömyei L . , Orbán - Király, 
Kasler, Gersics, Szőllősi A. -
Csömyei Z., Horváth. Edző: For-
dős József. 

Celldömölk: Szép - Latyák, 
Csákvári, Stiber - Lukács - Bog
nár, Elekes, Szőllősi R. - Győr
vári, Orsós, Lengyel. Edző: Fe-
dor Sándor. 

Csere: Orsós helyett Szálai a 
szünetben, Győrvári helyett Pécz 
az 54., Gersics helyett Rózsás a 
61., Szőllősi A. helyett Bőké és 
Szőllősi R. helyett Bodor a 72., 
Csömyei Z. helyett Márton a 88. 
percben. 

Sárga lap: Csömyei Z. sza
bálytalan szerelésért a 34., Csör-
nyei L . kezezésért a 39., Csákvári 
rossz becsúszó szerelésért az 58., 
Bodor szabálytalan szerelésért a 
78., Rózsás reklamálásért a 90. 
percben. 

Szögletarány: 6:10 (3:4) 
Bognár Zoltán, a celldömölki 

csapat kapitánya a mérkőzés előtt 
röviden és tömören nyilatkozta: 
Jó játék és celli győzelem várha
tó a mérkőzésen. 

Az első percekben kiderült, 
hogy a hazai csapat, az előkelő 
helyezésétől függetlenül tiszteli 
ellenfeléi, s fegyelmezett mélysé
gi védekezésből kevés adogatás-
ra épülő kontrajátékra rendezke
dett be. Az első félidő igazolta, 
hogy jól döntött a hazai tréner, 
gyér, de veszélyes kontratámadá
sainak köszönhetően egygólos 
vezetéssel vonulhatlak a játéko
sok az öltözőbe. A celli csapat — 
dacára annak, hogy mezőnyfö
lényt tudott kiharcolni - kevés 
gólhelyzetei teremteti az ajkaiak 
kapuja elŐlt, de a félidő utolsó 
perceiben egyenlítési lehetőséget 
szalasztott el. 

8. perc. Az első ajkai kontra
támadás alkalmáv al Király a 
jobb oldalon két celli védőt is át
játszott, de beadását a visszafutó 
Győrvári az utolsó pillanatban az 
ötös előtt fejelte szögletre Cser-
nics elől. 

16. perc. Lengyel vezetett 
szép támadást és ívelt a kapu elé. 
A labdára Győrvári és Grőber ka

pus érkezett, de a kapustól meg
zavart csatár fejese a kapu mel
lett hagyta el a játékteret. 

20. perc. Csákvári térölelő 
előreívelését Orsós kezelte le. 
Visszajátszott Stiberhez, aki Ele
kessel kényszerítőzve törhetett 
kapura, de jobbal nem vállalta el 
a lövést, így időt vesztett, és 
Csörnyei L . a lábai között be
nyúlva hazaadott. 

25. perc. Orsóst szerelték a 
védők saját 16-osuknál. Egyből 
hosszan indították az egyedül 
elöl tartózkodó Horváthot, aki 
jobbra kisodródott, és így Csákvári 
a 16-oson belül beérte. A lövés pi l
lanatában látványos becsúszó sze
reléssel szögletre mentett. 

32. perc. Most Bognár vesz
tette el a labdát az ellenfél 16-
osánál, melyből Szőllősi A. indí
totta remekül Horváthot, aki le
futotta a celli védelmet, és a bal 
oldali ötös sarkáról a vetődő 
Szép mellett hajszállal a bal ka
pufa mellé lőtt. 

37. perc. Orsós ügyetlenkedett 
el egy labdát az ellenfél 16-osán 
belül, melyből újra csak Horvá
thot indították egy hosszan előre
vágott labdával. Horváth L u 
káccsal és Csákvárival szemben 
megtartotta a labdát, remek szök-
tetcssel indította a felfutó Cscnii-
cset, aki azt akadálytalanul ve
zethette rá a kétségbeesetten k i 
futó Szép kapusra. 14 méterről a 
kapus lábai között a kapu köze
pébe lőtte csapata vezető gólját 
(1-0). 

43. perc. Szőllősi remekül tá
lalt Lengyel elé, aki szépen tört 
be három védő mellett a 16-osra, 
de óriási gólhelyzetből a kapu 
fölé küldte a labdát. 

A második félidőben nagyobb 
fokozatra kapcsolt a celli csapat, 
több gólhelyzetet is kidolgozott, 
de csak egyenlíteni sikerült, most 
a győzelem elmaradt. A második 
félidőben a celli csapat uralta a 
mezőnyt, a döntetlen a hazaiakra 
nézve hízelgő eredmény, de a 
vendégcsapatnak sem kell a játé
kért szégyenkezni. 

47. perc. A celldömölki csapat 
20 méterről rúghatott szabadrú

gást. Négyen állták körbe a lab
dát, de a megoldás olyan cselesre 
sikeredett, hogy derült a lelátó. 
Elekes Szőllősihez gurított, aki
nek meg kellett volna állítani a 
labdát, helyette talppal elhúzta az 
érkező Csákvári elől, aki így csak 
a levegőt találta el. 

61. perc. Bognár szöktette 
Elekest, aki egy kissé erőszako
san csinált magának helyet. Meg
indult a kapura, de attól 20 mé
terre csak szabálytalanul tudták 
megállítani. A megítélt szabadrú
gást a sértett remekül csavarta a 
vetődő kapus és a jobb kapufa 
között a hálóba ( l - l ) . 

70. perc. Lukács Péczet hozta 
játékba, aki átverekedte magát a 
védőjén, és egyedül húzott a lab
dával kapura, majd 20 méterről 
óriási lövést zúdított, de Grőber 
kapus jó érzékkel a kapu fölé te
nyerelte. 

91, perc. A félpályáról Ele 
varázsolta Pécz elé a 
aki 14 méterre a kaputól egyb-jL, 
kapura küldte azt, de sajnos , í, 
labda centiméterekkel a joH J 
felső saroknál hagyta el a játék B 
teret. Q 

Fedor Sándor: Jó iramú, v % 
tozatos mérkőzés és óriási kii 
delem volt. A játékunk 
benne volt a győzelem. J6, 
Stiber, Csákvári, Bognár, Eleid 
és a-magunk részéről még L 
kács. 

E L Ő M É R K Ő Z É S : Aj 
Cel ldömölk 4-1 (3-1). Veze 
Hann István. Celldömölk: 
ráth - Vass, Nagy, Szabó L . , 
nos - Németh (Sebestyén), P 
tér, Horváth (Szabó A. ) , S 
M . - Asbóth, Nyári. Edző: B 
nánszky Gábor. A minden ess á 
patrészben jobb ajkai i f i megér' 
demelten nyert. G.: Szabó M . 

Örömfocit játszott a celli csapat 
CVSE-Antók Nyomda-FC Keszthely 4-0 (4-0) 

Celldömölk, 800 néző. Vezette: Babos Róbert (Győr), 
pj.: Hofbauer, Ferencz 

Celldömölk: Szép - Bodor, ként 26 perc alatt el is dönti 
Latyák, Stiber - Bognár, Lukács, 
Elekes, Szőllősi - Győrvári, Szá
lai, Lengyel. Edző: Fedor Sán
dor. 

Keszthely: Jánosa - Hajba, 
Pál, Kónya, Bujtor - Keveházy, 
Bankó, Sebestyén, Pintér - Ba-
zsonyi, Vajda. Edző: Pál András, 
Németh István. 

Cserék: Sebestyén helyett Ba
logh a szünetben, Hajba helyett 
Varsányi és Elekes helyett Pécz 
a 65., Győrvári helyett Orsós a 
74., Lengyel helyett Kelemen a 
82. percben. 

Sárga lap: Kónya hátulról tör
ténő szabálytalan szerelésért a 
42., Bankó rúgásért a 44., Lukács 
akasztásért az 58., Keveházy sza
bálytalan szerelésért a 79., Stiber 
rúgásért a 81. , Latyák szabályta
lan szerelésért a 89. Bujtor rúgá
sért a 90. percben. 

Szöglctarány: 6:6 (5:3) 
Az időjárás nem fogadta ke

gyeibe a búcsúi találkozót, mely
nek következtében az ifjúsági 
mérkőzést szeptember 23-ára - a 
pálya alkalmatlansága miatt -
elhalasztották. Kérdéses volt a 
felnőtt találkozó megrendezése 
is, de végül a játékvezető a játék
teret alkalmasnak minősítette a 
mérkőzés lejátszására. Szitáló 
esőben nagy lendülettel kezdett a 
celli csapat, melynek eredménye-

a mérkőzést. Ezt követően az í 
tént a pályán, amit a hazai csat 

akart, igazi örömfocinak lehet 
szemtanúi a nézők. 

8. perc. Szabadrúgásból in 
totta szép labdával Bognár Sz 
lősit, akinek a beadását Jáni 
remek kivetődéssel csípte el 
gólra éhes celli támadók elől. 

11. perc. Lábról lábra adog 
tással közelítették meg a hazaiai 
a keszthelyi kaput. A támadás v6 
gén Bodor pontosan tálalt a jobb 
oldalról Szőllősi elé, aki 12 m | P' 
térről hatalmas gólt ragasztol fa 

Jánosa kapujának bal sarkát*?0 

d-0) . 
17. perc. Lengyel ívelt a j> 

oldalról szabadrúgást a kapu cl 
A labdára Latyák ugrott fel tejel
ni, de a fejest elsőre Jánosa bra-. 
vúrral kiütötte, másodszo 
azonban Latyák közelről a jobl 
alsó sarokba továbbította a labdái 
(2-0). 

21 . perc. Szőllősi szögletj 
Lukács lefejelte Szálainak, aki 
háttal a kapunak sarokkal továb
bította a meglepett Jánosa melle11 

a hálóba a labdát. Pazar, látvá
nyos megoldást választott az ap
ró termetű csatár (3-0). 

25. perc. Elekes 25 métere* 
hatalmas lövését nagyszel1) 
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Érzékkel tolta kapu fölé a keszt
helyi kapus. Egy perccel később 
izonban már tehetetlen volt. 
Bognár mesteri labdájával lépett 
ti a védóTc között Lengyel, és 12 
néternSl ő is hatalmas gólt rá
osztott a léc alá (4-0). 

29. perc. Az első veszélyes tá-
nadást vezette az ellenfél Szép 
lapujára. Pintér 16 méterről le¬
idott hatalmas, bal sarkos lövését 

a ccüi kapus bravúrosan szöglet
re mentette. 

34. perc. Jánosa mentette meg 
újabb góltól a kapuját. Bognár 30 
méterről célozta meg a kifutó ka
pus fölött a jobb felső sarkot, de 
a hátráló Jánosa bravúrosan tor
názta kapu fülé a labdát. 

A második játékrészben is 
folytatódott a celliek rohama, 
de hol a szerencse, hot pedig Já
nosa mentette meg az újabb 
góloktól a keszthelyi kaput. A ki

tűnő formában játszó kapus 
úgy döntött, hogy már több gólt 
nem engedélyez a celli támadók
nak. 

21. perc. Az egyik szép, bal 
oldali támadás végén Lengyel 
játszotta meg Szálait, a csatár 
egyből lőtte a labdát kapura, de 
az centiméterekkel a kapu fölött 
hagyta el a játékteret. 

41 . perc. A csereként beállt 
Pécz másodszor törhetett egye
dül kapura, de lövését most is 

nagy bravúrral hárította a keszt
helyi kapus. 

42. perc. Most Orsós tört k i és 
vezette Jánosára a labdát, de az 
utolsó pillanatban hosszan tette 
maga elé, és azt a kifutó Jánosa 
felszedte a csatár elől. 

Fedor Sándor: Az első fél
idei sziporkázó játékunk maga
biztos győzelmet eredményezett. 
Az egész csapat kitűnően ját
szott. 

- tim -

ASZTALITENISZ 
Bp. Pénzügyőr I I - C V S E - M Á V É P C E L L 10:8 
Celldömölk. NB II-cs férfi mérkőzés. 
A két párosmérkŐzcs balszerencsés elvesztése után Felleg gyenge 

Stéka is hozzájárult a vereséghez. 
Győztek: Bihari Lehel (3), Ölbei Péter, Nagy Gábor (2-2), Felleg 

jbor(l). 
C V S E - M Á V É P C E L L - B ü k T K 10:8 
NB III-as férfi mérkőzés. 
A megerősített bükiek ellen nagy küzdelemben megérdemelt hazai 

yózelem született. 
Győzött: Tekét Attila (4), Málhé Gyula, Balázs Gyula (2-2), Tamás 

iszló (1). 
C V S E - M Á V É P C E L L - Z a l a e g e r s z e g 13:5 
Celldömölk, NB III-as férfi mérkőzés. 
A celli csapat remekül játszolt, magabiztosan fektette kétvállra a 

ivalyi bronzérmest. 
Győztek: Tekét Attila (3), Máthé Gyula (3), Tamás László (3), 

ialázs Gyula (3), és a Teket-Tamás páros. -vl-

BIRKÓZÁS 
Szombathelyen rendezték a 

as Megye Kupa nemzetközi d i -
í szabadfogású birkózóversenyt 
6 egyesület részvételével. Csa-
itversenyben az Ostffyasszony-
úBirkóző Szakosztály az előke-
Í4. helyet szerezte meg. 
Egyéni dobogós helyezések: 

Diák I I . kategória: 
22 kg 1. Sólymos András 
38 kg I . Gáncs Zoltán 
Serdülő I . kategória: 
38 kg 2. Horváth Róbert 
42 kg 3. Ádám Zoltán 
48 kg 3. Boda Péter 
76 kg 2. Fekete László 

V I D E O T E C H N I K A 
I S Z E R V I Z 

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

- T V - V I D E Ó - H I F I 
- K A M E R Á K , 
- M I K R O H U L L Á M Ú S Ü T Ő K , 
- C O M P U T E R M O N I T O R O K 

szervizelése és javítása 
garanciával. 

>-

szervizelése és javítása 
garanciával. 

F O D O R T A M Á S o k i . ü z e m m é r n ö k 

11. hely Olaszországban 

Az idén is megrendezték a horgász világbajnokságot, ahol Csün-
géné Nyaras Éva is részt vett. A vb-t azonban megelőzte egy edző
tábor, mely a Préri-ló partján zajlott (Bugyi község mellett). Hogy 
miért éppen ott? Mert ebben a tóban lehetett eséllyel kifogni az afrikai 
harcsát, ami az olasz világbajnokságon elsők között szerepelt a kifog
ható halak közül. Nem mindennapi állat ez a halfajta: tüdővel (is) 
lélegzik. Afrikában tényleg szüksége van a tüdejére, hiszen ha egy tó 
kiszárad, akkor képes egy másik tóba „átmászni". Mindezt a száraz
földön! K i kellett tapasztalni ennek a nagytestű halnak a tulajdonsá
gait és k i kellett próbálni azokat a 11 méteres „rakós" botokat is, 
amelyek itthon kevés alkalommal kerülnek elő. 

A csapat tehát edzett, majd indult a világbajnokságra Olaszország
ba. Egy száz méter széles és hat méter mély folyó partján öt napig 
ismerkedhettek a női csapat tagjai a tereppel. A verseny előtt két óra 
állt rendelkezésre, hogy a botokat felszereljék, az etetőanyagot elké
szítsék a versenyzők. 

Az edzésnapokon elért eredmények nagy reményeket ébresztettek 
a csapat tagjaiban: átlagban tíz kiló halat fogtak k i . Sajnos az „éles 
versenyen" nem jöttek ilyen szép számmal a halak, legalábbis nem a 
magyar lányok horgászbotja felé. Ekkor „csak" 4-6 kilogramm halat 
sikerült kiemelni a folyóból, ami a 11. hely megszerzésére volt elég. 
Az olasz versenyzők helyzeti előnye megmutatkozott az elért ered
ményben: elsők lettek. 

N . I . 

1989-es Ford Orion 1.8 D eladó. Irányár: 730 000 Ft. 
Érdeklődni 94/327-606-os telefonon. 



UJ KEMENESALJA 

LABDARÚGÁS 
M E G Y E I I . O S Z T Á L Y 

Az 5-6. fordulóban szépen helytállt a Ke
menesalja, a jánosháziak viszont két veresé
get gyűjtöttek be. 

Kemenesa l j a -TanárképzŐ-Rasz te r 7:1 
(2:0) 

Vönöck, 200 néző, vezette: Lukács. 
Kemenesalja: Lampért - Nagy, Sebestyén, 

László (Huszár), Princzes (Dénes) - Pacsi 
(Berta), Varga, Kolonics, Szálai - Rúzsa, 
Fűzfa. Edző: Marsai József. 

Tanárképző: Hoffer - Pintér, dr. Kövesdi, 
Kamarás, Szőke (Tóth) - Farkas, Bálint, 
Kovács (Pápai), Lakner (Káldi) - Botfa, 
Jankovics. Edző: Sákovics Péter, Bálint 
Gyula. 

Sportszerű mérkőzésen a főiskolások na
gyon elfáradtak a meccs végére. Góllövők: 
Varga (2), Rúzsa (2), Pacsi, Dénes, Fűzfa, ¡11. 
Pápai. I f i : 5:0. 

C s ü r ü t n e k - J á n o s h á z a 2:0 (1:0) 
CsÖrötnek, 200 néző, vezette: Horváth Gy. 
Csörötnek: Kocsis - Laczó, Ráncsik, Soós 

M . , Nagy (Horváth P.) - Petrovics, Kársai, 

Kovács J. - Soós A., Kovács A., Papfalvi 
(Krajczár). Játékos-edző: Merkli József. 

Jánosháza: Szenté - Pázsi, Takács T., Bors 
B., Rétfalvi - Tóth S. (Gombosi), Takács Zs., 
Varga - Tóth L . (Jánosa), Lenorics (Horváth 
I . ) , Bors T. Edző: Horváth Imre. 

A csörötneki csapat megérdemelten győ
zött. Góllövők: Soós A., Petrovics. I f i : 5:1. 

Tetra Ura iú j fa lu -Kemenesa l j a 2:2 (2:0) 
Uraiűjfalu, 400 néző, vezette: Herka. 
Uraiújfalu: Pap - Szár Zs., Sipos, Sütő, 

Szabó - Szár Sz. (Horváth), Gombás, Varga, 
Czenki - Kovács, Sulyok Zs. (Fehár). Edző: 
Haraszti István. 

Kemenesalja: Lampért - Varga, Sebes
tyén, Dénes, Huszár - Nagy, Pacsi (Berta), 
Kolonics, Szálai (Princzes) - Rúzsa, Fűzfa. 
EdzŐ: Marsai József. 

A két, előkelő helyen tanyázó csapat jó 
iramú mérkőzést vívott egymással. Góllö
vők: Szár Sz. (2), Ül. Rúzsa, Fűzfa. Kiállítva: 
Sütő, Kovács, Ül. Dénes, Varga. I f i : 1:6. 

J á n o s h á z a - V é p 2:3 (0:2) 
Jánosháza, 200 néző, vezette: Samu. 
Jánosháza: Szenté - Pázsi, Takács T., Bors 

B., Rétfalvi - Gombosi (Tóth L . ) , Varga, Já
nosa (Tóth S.), Takács Zs. - Bors T., Vajda. 

J 

N 

Vép: Buza - Balikó, Habda, Németh Z. 
(László) - Horváth Á., Németh A. , Soós, 
Szálai, Horváth L . - Patyi (Bolla), Gombás! 
Edző: Szántai István. 

A megilletődött hazai gárda az L félidőben 
„összeszedett" két gólt. Szünet után jól 
hajráztak, de fordítani nem tudtak. Gól
lövők: Takács Zs., Vajda, ül . Gombás, Né
meth A., Soós. Kiállítva: Takács Zs., Pázsi 
I f i : 7:1. 

M E G Y E I n . O S Z T Á L Y 
Ostffyasszonyfa-Jákfa 0:3; Nagysimonyi-

Szeleste 0:2; Rábapaty-Mersevát 3:5; Szer-
gény-Kemenesmagasi 0:0; KemenesmagasL 
B ő 2:1; Mersevát-Kőrismenti 3:0; Pecöl 
HOZER-Nagysimonyi 1:0; Sárvári Vasas 
Szcrgény 1:0; Ostffyasszonyfa-Pecöl-HO-
ZER 0:4; Nagysunonyi-Mersevát 1:6; Rába-
paty-Kemenesmagasi 1:1; Bő-Szergény 2:1;. ^ 
Kőrismenti-Szergény 2:1; Ostffyasszonyfa-
Cserhát SE 2:2; Gérce-Vásárosmiske-Mcrse-
vát 1:0; Nagysimonyi-Kemenesmagasi 0:4. 

K Ö R Z E T I B A J N O K S Á G 
Csönge-Izsákfa 3:3; Hosszúpereszteg-

Boba 4:2; Egyházashetye-Hegyhát SE 2:4; 
Nemeskeresztúr-Alsóság 1:2; Sitkc-Ncmes-
kocs 7:0. V. L. 

KÉZILABDA NB II. 
SOFÉS-Phi l laker -CVSE-CELLKOLOR 20:21 (11:11) 
Szeptember 6. Sopron, 200 néző: Férfi mérkőzés. Vezette: Hofbauer, Pidl 
CVSE: DÉNES - Tóth (3), Varga (2), Csizmazia, FONYÓ (8/5), 

Németh (2), SALI (3). Csere: Horváth, L E N D V A I (3), Balogh, Csóri, 
Koronczai, Ludvig, Pozsonyi. Edző: Mátés István. 

Az első félidőben fej-fej mellett folyt a küzdelem. A második játék
részben fokozódott az izgalom, felváltva vezettek a csapatok. A győztes 
gólt egy gyors indításból Lendvai a mérkőzés vége előtt 10 másodperccel 
dobta. A jól játszó és a második félidőben már jól védekező celli csapat 
megérdemelten nyerte a rangadót. 

Ifjúsági mérkőzés: Celldömölk-Sopron 38:12 (15:8) 
CVSE-CELLKOLOR-Tatai HAC 26:19 (12:7) 
Szeptember 12. Celldömölk, 200 néző. Férfi mérkőzés. Vezette: Smidt, 

Tóth 
CVSE: DÉNES - Tóth (2), Fonyó (3), Ludvig, L E N D V A I (6), VAR

GA (8), Sali (1). Csere: Horváth, Németh (1), Koronczai (5), Bakonyi, 
Csizmazia, Pozsonyi, Danka. Edző: Mátés István. 

A mérkőzés előtt köszöntek el Kósa Ottó volt edzőtől. Remek napot 
fogott ki a celldömölki csapat az elmúlt évi bajnokok ellen, melynek már 
az első félidőben ötgólös vezetés lett az eredménye. A második félidőben 
a kitűnő védekezésnek, valamint Dénes kapus ragyogó teljesíünényének 
köszönhetően tovább tudta növelni előnyét a CVSE csapata. A mérkőzés 
végén jogosan ünnepelt a szurkolótábor. 

Ifjúsági mérkőzés: Celldömölk-Tatai HAC 23:19 (12:11) 
CVSE-JUB-CELL-TT BAH SC Budapest 10:14 (7:7) 
Szeptember 5. Celldömölk, 100 néző. Női mérkőzés. Vezette: Jancsó, 

Rózsa 
CVSE: Mendel - Emich (1), Geiger Sz. (1), Geiger Cs., Salamonné 

(3), BALOGH (5), Nagy. Csere: Kiss A., Tánczosné, Foglszinger, Ke
resztes. Edző: Salamonné Csótár Adrienn. 

Egy félidőn keresztül egyenlő partnere volt a celli csapat a fővárosi 
egyesület kézilabdázóinak. A második félidőben azonban bajok vol
tak az erőnléttel és a helyzetkihasználással is. - tim 

de 

y1' 

Az őszi idény folytatása 
Vn. forduló. Nöi mérkőzés: október 17. (felnőtt: 10.30 órakorj 

Komárom-CVSE-JUB-CELL 
Férfi mérkőzés: október 17. (felnőtt: 18.00 órakor) CVSE-CELLj 

KOLOR-Győri Széchenyi FSC 
Magyar Kupa-forduló, október 21. 
V I I I . forduló. Nöi mérkőzés: október 24. (felnőtt 13.00, ifjúsági: p 

15.00 órakor) Csorna SE-CVSE-JUB-CELL L 
Férfi mérkőzés: október 24. (felnőtt: 17.00, ifjúsági 18.30 órakor) l u 

Alsóőrs-CVSE-CELLKOLOR 
I X . forduló. Férfi mérkőzés: október 31. (ifjúsági: 9.30, felnŐtfl £ 

11.00 órakor) CVSE-CELLKOLOR-Szfv. MÁV Előre SC 
Női mérkőzés: október 31. (felnőtt: 15.30, ifjúsági 17.00 órakor) n ; ! 

CVSE-JUB-CELL-Hegykő KC 
X. forduló. Nöi mérkőzés: november 7. (felnőtt: 10.00, ifjúságl| 

11.45 órakor) CVSE-JUB-CELL-Herendi Porcelán SK 
Férfi mérkőzés: november 7. (ifjúsági: 16.15, felnőtt: 18.00 órakor* 

CVSE-CELLKOLOR-NIKE Fűzfői A K 
X I . forduló. Nüi mérkőzés: november 14. (felnőtt: 10.30, ifjúsági: | t e c 

12.00 órakor) CVSE-JTJB-CELL-Büki TK 
Férfi mérkőzés: november 14. (ifjúsági: 16.15, felnőtt 18.00 órakor) 

C V S E-CELLKOLOR-Környe KC 
Magyar Kupa-forduló, november 18. - l'n 

LEGFRISSEBB: Kőszegi S E - C V S E - A n t ó k Nyomda 0-2 (0-( 

W f W CELLDÖMÖLK VÁROS 

%J W ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA mmmsAMA 
Felelős kiadó: MAKKOS ISTVÁN polgármester. O A szerkesztőbizottság tagjai: Dal»j 
József, Győré Géza, t Horváth Lajos (Örökös tag), Káldos Gyula, Molnár Gábor, Nagy , 
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