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Nyolcvan jelölt az egyéni

\

választókerületekben

Tíz nap múlva helyhatósági választások

Pontosan tíz nap múlva, október 18-án, vaímap reggel 6 órakor kinyílnak a választóslyiségek ajtajai, és megkezdődik a rend¬
serváltás utáni harmadik helyhatósági váisztás.
Celldömölk városában a polgármesteri cí-

Jelöltbemutatkozás
A Celldömölkön induló jelültek név
sorát lapunk második oldalán közöl*
Jük. Ugyancsak mostani lapszámunk
tartalmazza a jelöltbemutatkozásokat.

mért négyen szállnak ringbe, a 10 választó
kerület képviselő-testületi tagságáért 80-an
méretik meg magukat.
Kompenzációs listán 8 pártot, illetve szer
vezetet vett nyilvántartásba a választási iroda.
Ezek (abc-sorrendben) a következők: Együtt
Celldömölk Városért Egyesület, FIDESZMDF, Független Kisgazdapárt, Keresz
ténydemokrata Néppárt, Kemenesalja Ipar
testület, Létminimum Alatt Élők Társasága,
MIÉP, MSZP.
Szavazáskor a választópolgárok három la
pot kapnak kézbe. Az egyiken a polgármester
személyére voksolhatnak, a másikon válasz
tókerületük egyéni jelöltjei közül választhat
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nak, a harmadikon a megyei közgyűlési lis
tákat találják.
Érvényes szavazatot csak a szava
zatszámláló bizottság állal lepecsételt érvé
nyes szavazólapon lehet leadni úgy, hogy a
név vagy a szervezet (párt) melletti körbe X
vagy + jelet írunk. Minden lapon csak egy
jelölés lehetséges! A szavazólapot csak tollal
lehet kitölteni. Minden más szavazás érvény
telen.
Fontos tudnivaló az is, hogy mindenhol a
legtöbb érvényes szavazatot kapott lesz a
győztes - tájékoztatott Baranyai Attiláné
dr., a helyi választási iroda vezetője.
V. L.

Sághegyi
szüreti napok nyolcadszor
Nyolcadik alkalommal renzte meg a Kemenesaljái Mülödési Központ a korábbi haományokat újraélesztő Sággvi szüreti napokat.
Uj hagyomány, hogy a felvo
náson és a kulturális müsokban a Celldömölkhöz ködÖ külföldi városok, telepü*lc csoportjai Is Jelen vank,
A színes kavalkád mindig
k érdeklődőt vonz. A három
Pos rendezvénysorozatban a
fományos és képzőművészek
Mett helyet kap a sport és a
toilka is.

Csökkent a munkanélküliség
A képviselő-testület
Megtartotta utolsó ülését Cellváros képviselő-testű leHárom napirendi pontban le¬
összefoglalni a záró ülésen
Jgzott témákat,
főként Makkos István poi
n t e r tartott beszámolót a leMáridejil határozatok végre^ól és a két ülésszak kö

utolsó ülése

zött történt eseményekről. Ezt
követően Soós Ferenc, a Vas
Megyei Munkaügyi Központ
Celldömölki Kirendeltségének
vezetője kapott szót. Beszámoló
jában elmondta: Celldömölkön
és környékén a feldolgozóipar(Folytaíás a 2. oldaton)

Nyílt napok a celldömölki
Berzsenyi Dániel Gimnáziumban
A celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium az alábbiak sze
rint tartja a beiskolázással kapcsolatos nyílt napokat:
- A 8. osztályos tanulók és szüleik részére
1998. október 8-án (csütörtökön) 7.40 órától
- A hatosztályos gimnázium iránt érdeklődő hatodik osztá
lyos tanulók és szüleik számára
1998. október 9-én (pénteken) 7.40 órától.
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A képviselő-testület utolsó ülése
(Folytatás az l.

oldalról)

nak, a mezőgazdaságnak, és a
vasúti közlekedéshez tartozó kü
lönböző vasútüzemi, közlekedési
és építőipari tevékenységnek van
meghatározó szerepe. A megyé
ben Celldömölk térségében a leg
nagyobb a mezőgazdaságban
dolgozók aránya: mintegy 800
fő. A város és környéke országo
san is a kedvezőbb munkaerőpi
aci térségek közé tartozik. A
munkanélküliségi ráta jelenleg 5
százalék alatt van. A regisztrált
munkanélküliek aránya: 55 szá

zalék férfi, 45 százalék nő. A
szakképzetlenek aránya 33,5 szá
zalék. A jelentősebb üzemek
többsége külföldi tulajdonban
van. Az elmúlt években jelentős
tőkebeáramlás történt. Látványos
felemelkedés jellemezte a Ccllcomp Kft.-t, az Eybl Kft.-t, vala
mint a Mávépcell Kft.-t. E pozi
tív változások ellenére a térség
lakói elégedetlenek a munkale
hetőségekkel. Ezért is jellemző a
munkaerő elvándorlása egyes te
rületekről, például az élelmi
szerkereskedelemben.
Az Ausztriával kötött ingázói

Polgármester jelöltek
1. BALOGH LÁSZLÓ
2. FEHÉR LÁSZLÓ
3. LÁSZLÓ TIBOR
4. MAKKOS ISTVÁN

Független
Magyar Szocialista Párt
FIDES Z-MPP-MDF-FKgP
Együtt Celldömölk Városért Egy.

Képviselőjelöltek
1. sz. választókerület
BALOGH KÁROLY
Független Kisgazdapárt
BENKŐNÉ
Független
REMPORT LILLA
Magyar Igazság és Élet Pártja
BERTA LÁSZLÓ
Létminimum Alatt Élők Társasága
CZ1GÁNY GYULA
Kemenesalja Ipartestület
MÓGER JÓZSEF
Kereszténydemokrata Néppárt
NAGY PÉTER
Együtt Celldömölk Városért Egy.
SZABÓ ENDRE
Magyar Szocialista Párt
TIMA LÁSZLÓ
2. sz. választókerület
CSIZMAZIÁNÉ
HUBERT MÁRIA
Független
JÁGER TIBOR
Független Kisgazdapárt
Független
KARÁDI MIHÁLY
Munkáspárt
KARVALICS IMRE
FIDESZ-MPP-MDF
LÁSZLÓ TIBOR
Magyar Szocialista Párt
LIMPÁR JÓZSEF
Együtt Celldömölk Városért Egy.
NÉMETH DÉNES
Magyar Igazság és Élet Pártja
SZENDREI ISTVÁN
DR. TAMÁSNÉ
DR. BERDÁL MÁRIA
Kereszténydemokrata Néppárt
3. sz. választókerület
FARKAS KÁROLY
Kemenesalja Ipartestület
Magyar Szocialista Párt
FEHÉR LÁSZLÓ
Kereszténydemokrata Néppárt
HETÉNYI LÁSZLÓ
Együtt Celldömölk Városért Egy.
DR. KOVÁCS ANTAL
Kemenesaljái Baráti Kör
KUTHI MÁRTA
Létminimum Alatt Élők Társasága
LÁSZLÓ ISTVÁN
Független
SÜLE NÁNDOR
SZŐLLŐSI ATTILA
Magyar Igazság és Élet Pártja
Független Kisgazdapárt
VELEKEY JÓZSEF
4. sz. választókerület
BENKE CSABA
Független
GASZTONYINÉ
FÓDI ZITA
Magyar Szocialista Párt
HETÉNYI ENDRE
Kereszténydemokrata Néppárt
DR. HOLLÓSY ISTVÁN Együtt Celldömölk Városért Egy.
DR. KISS ANNAMÁRIA Független
Kemenesalja Ipartestület
KOVÁCS ZOLTÁNNÉ
LÓNADMÉ
KONDICS ZSUZSANNA FIDESZ-MPP-MDF
Független
SOMORJAJ ISTVÁN
Magyar Igazság és Élet Pártja
TAKÁCS LÁSZLÓNÉ

lását két fontos megállapítással
kezdte. Az első: a munkanélküli,
ek köre nem azonos az álláskere.
egyezmény keretében a térségből
sók körével. Valamint: a munka¬
5 személy kapott munkavállalási nélküliek számának kimutatására
engedélyt, bár az érdeklődők szá tökéletes módszer nincs. A köz¬
ma ennél sokkal nagyobb volt. A hasznú munka hatékonysága
regisztrált munkanélküliek isko megkérdőjelezhető a mai formá
lai végzettség szerinti aránya a jában. - Az embereket nem segé,
következőképpen alakult: szak lyezni kell, hanem munkát kell a
képzetlen 33,4 százalék, szak kezükbe adni - állította Kováq tok
munkásképzőt végzett 36,7 szá Péter.
íun
zalék, érettségivel 26,3 százalék
A képviselő-testület ezutáj oly
rendelkezik, 3,5 százalékuk pe meghallgatta Makkos István poj. rUK
dig felsőfokú végzettségű.
gármester beszámolóját a város val
A képviselő-testületi ülésen vezetésének négyéves munkájá sét
részt vett Kovács Péter, a Vas ról. (Ez teljes terjedelmében ol¬ lósi
Megyei Munkaügyi Központ vasható újságunk mellékleté¬ kor
N. kös
igazgatóhelyettese is. Hozzászó ben.)
gel
főb
10. TÁNCZOS MIKLÓS
ink
Független Kisgazdapárt
11, VENCZELLÁK ANDRÁS Független
nil
5. sz. választókerület
be.
1. IFJ. BAKÓ LÁSZLÓ
FIDESZ-MPP-MDF
1
2 LAMPÉRT ATTILA
Független
gal
3. NAGY KÁLMÁN
Magyar Szocialista Párt
1
4, NÉMETH JENŐ LAJOS Független Kisgazdapárt
löli
5. SZAKÁCS LÁSZLÓ
Kemenesalja Ipartestület
Együtt Celldömölk Városért Egy sze
6. SZÁLAI DEZSŐ
Magyar Igazság és Élet Pártja
ma
7. VINTER JÓZSEF
Kereszténydemokrata Néppárt
kir.
6. sz. választókerület
i . BEDY ZSOLT
Kemenesalja Ipartestület
2 BEJCZI KÁROLY
FIDESZ-Magyar Polgári Pártgoi
Magyar Demokrata Fórum
3, DR. NAGY JÁNOS
Kereszténydemokrata Néppárt
me
4. PÉTER GÉZA
Független Kisgazdapárt
5. SEBESTYÉN CSONGOR Magyar Szocialista Párt
10!
6. SOMLAI MIHÁLY
Magyar Igazság és Élet Pártja
lui
7. SZÁLAI JÓZSEF
Független
nei
VAJDA TIBOR
Együtt Celldömölk Városért E
me
ZSOLNAI ISTVÁN
Létminimum Alatt Élők Társasá me
7. sz. választókerület
vis
BOZNÁNSZKY LÁSZLÓ Kemenesalja Ipartestület
Ici
Kereszténydemokrata
NéppártDÖME LÁSZLÓ
Magyar Igazság és Élet Pártja
FARKASNÉ
ZSÁMBOKI CSILLA
Független
FENYŐ MIKLÓS
Létminimum Alatt Élők Társasági
HEINER IMRÉNÉ
Együtt Celldömölk Városért Egy.
HORVÁTH CSABA
FIDESZ-MPP-MDF
OSZKÓ IMRE
Magyar Szocialista Párt
SZABÓNÉ VÖRÖS ÉVA Független
TÓTH LAJOS
Független Kisgazdapárt
8. sz. választókerület
BALÁZS BÉLA
Magyar Szocialista Párt
CZÉKMAN PÉTER
Kereszténydemokrata Néppárt
FÁBIÁN JÓZSEF
Független Kisgazdapárt
GÉCZY ZOLTÁNNÉ
Együtt Celldömölk Városért Egy.
PALOTAI TÜNDE
Magyar Igazság és Élet Pártja
DR. SÜKÖSD ÉVA
FIDESZ-MPP-MDF
TARCZI SÁNDOR
Kemenesalja Ipartestület
9. sz. választókerület
ERDÉLYI ANTAL
Együtt Celldömölk Városért Egjj
Független Kisgazdapárt
FARKAS ISTVÁN
Magyar Szocialista Párt
MOLNÁR LAJOS
Létminimum Alatt Élők Társas
RÁKÓCZI ELEMÉR
FJJJESZ-MPP- MDF
SZÁLAI ATTILA
Kereszténydemokrata Néppárt
SZÁLAI IMRE
Kemenesalja Ipartestület
ZSIRAI JÓZSEF
10. sz. választókerület
DEÉ ERVIN
MSZP- KDNP
FARKAS ZOLTÁN
Független
DR. PESTI LAJOSNÉ
Magyar Igazság és Élet Pártja
SEBESTYÉN FERENC Független Kisgazdapárt
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Vas Megyei Önkormányzatokért Egyesület
Tisztelt Választópolgárok!
A Vas Megyei önkormányza
tokért Egyesület nevében forduiunk Önökhöz. Egyesületünk
olyan pártoktól független tömö
rülés, amely a megyei érdekek
valódi és hatékony megjeleníté
sét kívánja programjával megva
lósítani. Ennek érdekében az ön
kormányzati választások megyei
közgyűlési listára hiteles és füg
getlen jelölteket állítottunk. Leg
főbb törekvésünk, hogy jelöltje
ink minél nagyobb számban ke
rüljenek be a megyei közgyűlés
be.
Erihez kérjük az Önök támo
gatását.
Egyesületünk elnöksége a je
löltek kiválasztásánál az alábbi
szempontokat vette figyelembe:
- Tettekkel bizonyított alkal
masság a közéleti szereplésre, a
közösség képviseletére;
- Pártsemleges magatartás és
gondolkodásmód;
- Arányos területi képviselet a
megye minden részéről.
A követelményeknek megfele
lő személyek közül azokat tartot
tuk a legalkalmasabbnak, akik
nem csak saját településükön is
mertek és a polgárok által elis
mertek, hanem kistérségük kép
viseletére is a legjobban megfe
lelnek.
Ennek alapján egyesületünk

elnöksége a 10 ezer fő feletti te
lepülésekmegyei önkormányzati
listájára Celldömölkről
Fehér
Tamás
közlekedésmémököt és
Nagy Sándorné ÁMK igazga
tót jelölte.
Mielőtt eldöntenék, hogy al
kalmasnak találják-e jelöltjeinket
az önök képviseletére, ismerjék
meg eddigi életútjukat.
Fehér Tamás jelöltünk 1937.
június 30-án Szombathelyen szü
letett. 1948-ig szüleivel Ostffyasszonyfán élt, ahol édesapja
elismert és megbecsült körjegy
ző, nagyapja pedig a község
egyik legjobban gazdálkodó
földművelője volt. 1948-ban szü
leivel édesanyja szülőfalujába,
Kernen esmihály fára költöztek.
1951-1953 között Szombathe
lyen kitanulta a géplakatos szak
mát, majd a MÁV-nál helyezke
dett el. Munka mellett levelező
úton tovább tanult, és 1966-ban
közlekedésmérnöki
képesítést
kapott. 1966-tól 1973-ig műszaki
középvezető volt a MAV Szom
bathelyi Vontatási Főnökségen.
1973. április 9-tŐl 1995. decem
ber 31-ig (nyugállományba vo
nulásáig) a MÁV Celldömölki
Vontatási Főnökség vezetője
volt. Vezetése alatt a főnökség
nél igen jelentős fejlesztések va
lósultak meg.
Soha egyetlen pártnak, politi

kai szervezetnek nem volt a
tagja.
1969 óta nős, felesége Maráczi
Edit Zsuzsanna okleveles ker
tészmérnök, aki a közelmúltban
a Celldömölki Házkezelőség ve
zetőjeként vonult nyugállomány
ba. Házasságkötése óta Celldö
mölkön él, két felnőtt fiúgyer
mek édesapja. Nyugdíjasként
mintaszerű családi szőlőbirtoku¬
kon gazdálkodik, méhészkedik,
helytörténettel és vasúttörténettel
foglalkozik. Nevéhez fűződik
többek között a celldömölki vas
úttörténeti emlékpark létrehozá
sa, a vasúttörténeti emléktárgyak
és dokumentumok összegyűjté
se, megőrzése és feldolgozása.
Tagja a Közlekedéstudományi
Egyesületnek, a MÁV História
Munkabizottságának, a Celldö
mölki Honismereti Munkacso
portjának, a Magyar Méhészek
Egyesülete Celldömölki Szerve
zetének valamint a Vas Megyei
Agrárkamarának.
Elnökségi
tagja a Vas Megyéért Egyesület
nek és a Kemenesaljái Baráti
Körnek.
Nagy Sándorné (Boross Piros
ka) jelöltünk 1949. február 15-ón
született Dukán. Az általános is
kola elvégzése után a jánosházi
gimnáziumban
érettségizett
1967-ben. 1 évig képesítés nél
küli pedagógusként tanított szü
lőfalujában. 1968-ban kezdte

i^^SMátt

meg tanulmányait a Szombathe
lyi Felsőfokú Tanítóképzőben,
ahol diplomát szerzett.
Pályafutását Csöngén kezdte,
ahol 12 évig lakott családjával.
Ekkor ment férjhez és ott szüle
tett a fia. Férje a Bábolnai Ipar
szerű Kukoricatermelő Rendszer
szervizszerelőjeként dolgozott,
két éve nyugdíjas.
1979-től az Ostffyasszonyfai
Petőfi Sándor Általános Iskola
igazgatóhelyettese, majd 1995től az Általános Művelődési
Központ igazgatója.
Tevékenyen vesz részt a falu
társadalmi és kulturális életének
szervezésében. Hatékonyan me
nedzseli az iskola megyei szintű
és egyéb rendezvényeit és rend
szeres (élő) kapcsolatot tart fenn
Celldömölk város közintézmé
nyeivel.
Tisztelt Választópolgárok!
Megismerve celldömölki je
löltjeink eddigi életútját, kérjük
önöket, legyenek bizalommal
irántuk, és szavazataikkal támo
gatva adjanak esélyt nekik arra,
hogy tettekkel is bizonyít
hassanak.
Pártpolitikától független egye
sületünk a megyei közgyűlésben
a polgári lakosság érdekeinek
minél hatékonyabb érvényre jut
tatását kívánja elősegíteni.
Lényeges feladatnak tekintjük
a folyamatos és sokoldalú pár
beszédet az általunk képviseltek
kel.
Egyesületünk jelöltjeire adott
szavazataikkal
megvalósulhat
megyénkben gróf Széchenyi Ist
vánnak, a legnagyobb magyar
nak az a nagyszerű mondása,
hogy:
„SEMMIT RÓLUNK,
NÉLKÜLÜNK!"
A Vas Megyei önkormányza
tokért Egyesület Elnöksége ne
vében:
Patyi Elemér
elnök
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Hideg fej, meleg szív, tiszta kéz"
Kedves Városlakói
Celldömölk város „független" polgármes
terjelöltjeként köszöntöm ö n t és családját!
Balogh László vagyok, 48 éves, a MÁV
RT. Pályavasúti Igazgatóság személyügyi fő
munkatársa, főtanácsos. Feleségem a CELLCOMP KFT. főkönyvelője, közgazdász. Két
lányunk van, Annamária végzős egyetemi
hallgató, a fiatalabbik, Judit gimnazista.
Végzettségeim: MÁV-tiszti tanfolyam műszaki tiszt. Testnevelési Főiskola - labda
rúgó edző, Tanárképző Főiskola - közműve
lődés-pedagógia, ELTE - szociálpolitikus,
Bp.-i Közgazdaságtudományi Egyetem - sze
mélyügyi szakközgazdász.
1996 júliusától az Érdekegyeztető Tanács
által létrehozott Munkaügyi Közvetítői és
Döntőbírói Szolgálat tagja vagyok, egyedüli
Vas megyei képviselőként.
30 éves munkaviszonyom, élettapasztala
tom, vezetői ismereteim, a munka világában
szerzett gyakorlatom, felkészültségem alkal
massá tesz arra, hogy bebizonyítsam: egy vá
rost lehet másként, eredményesebben is ve
zetni! A város „24 órás" polgármestere sze
retnék lenni, akit a feladat motivál. Képesnek
ézem magam arra, hogy az eltérően gondol
kodó személyeket és szervezeteket a város
érdekében összefogjam.
Mindezt alátámasztja a fenti rövid szlogen,
amelyet önök már többször olvashattak, hall
hattak. Mindenki tudja, mit takarnak ezek a
szavak. Megválasztásom esetén az alábbi
programot ezek szellemében szeretném meg
valósítani.

„Alvó városból ébredő várost"
Állítsuk helyre városunk meghatározó sze
repét, melyet betöltött a gazdaságban, a kul
túrában, az oktatásban, a sportban, hogy újra
Kemenesalja központja legyen.
Programom legfontosabb pontjai:
Több munkahelyet!
Az iparszerkezet bővítése, ipari park meg
teremtése, hogy a celldömölkick helyben ta
lálják meg a boldogulásukat.
Jövőt a városnak!
Celldömölk közép- és hosszú távú műsza
ki, gazdasági, fejlesztési elképzeléseinek k i 
dolgozása.
Nyitott közéletet!
Az önkormányzati munka lakossági ellen
őrzése, „civil kerékasztal" megszervezése.
Mellékvágányról - a fővágányra!
A vasút meghatározó szerepének megőrzé
se, a „vasutasváros" rangjának helyreállítása.
Önállóság az együttlétben!
Ság és Izsákfa a város szerves része. A
városkörnyéki települések önkormányzataival
kiszámítható, korrekt kapcsolat kialakítása.
Ép testben ép lélek!
Egy többfunkciós tanuszoda létesítése, a
sportpálya építésének ésszerű befejezése. Az
oktatási-nevelési intézményekben folyó mun
ka feltételeinek javítása.
Legyen közügy a közbiztonság és a biz
tonságos közlekedés!
A rendőrség munkájának támogatása. A
város közúthálózatának rendbetétele, további
kerékpárutak építése.

Kiszámítható önkormányzatot, jól mű
ködő intézményeket!
Az egyesített kórház és az egészségügyi:
alapellátás továbbfejlesztése, a műszerezettség
folyamatos javítása. A köztisztviselők és kö:
alkalmazottak munkájának megbecsülése.
Isten hozott a Kemenesalján!
A város és a Sághegy turisztikai vonzerő
jének növelése.
Tiszta várost!
Tisztelettel:

Balogh László
független polgárin est crjclöll

Szavazzon a változásra!

A M I E P programnyilatkozata
Letagadhatatlanul bebizonyo
sodott a rendszerváltás nyolc éve
alatt, a három választás során,
hogy a lakosság igenis beleszólt
voksai által társadalmi életünk
alakításába, ha nem is elég mér
tékben, és nem igazán helyesen.
Az önkormányzati választás is
ilyen alkalom a véleménynyilvá
nításra. A Magyar Igazság és Élet
Pártja részletes programjával kí
vánja szolgálni a lakosságot az
igazság megismertetése által eb
ben a személyes döntéshozatal
ban. Valljuk, hogy nincs béke bé
kesség, igazság igazságosság
nélkül sem falun, sem városban,
sem az országban, de a világban
sem. Ehhez elsősorban a média
pártatlan, tárgyilagos tájékoz
tatását kell követelni a választók
nak. Életünk jobbrafordítása is
csak az igazságosságra törekvés,
a közteherviselés kivívásával va

lósulhat meg. A privatizáció át
világítása és felülvizsgálata nél
kül az ország 75-80%-ának ide
gen kezekbe juttatásának ténye
nem érhet el a lakossághoz. A
MIÉP szerint a választóknak igé
nyelmük kell azokat a változtatá
sokat, amelyek segítségével elin
dulhatunk reményeink felé. Ezért
kell a MEÉP-et, a MIÉP jelöltjeit
választaniuk. Jelenlétük a köz
életben biztosíték, hogy felismer
jük a fészekfoglaló kakukkfiókákat, a báránybőrt öltő farkasokat,
akik belőlünk akarnak jól élni,
labanc módra. A MIÉP figyel
meztet: ne higgyenek az ígérge
tőknek ! Emlékezzünk csak a
3,60-as kenyér hangoztatóira.
Újra falhoz akarnak állítani
bennünket, hogy ők jól élhesse
nek.
A mi mostani balsorsunk a Ká
dár-korszakban felvett kölcsönök

visszafizetésén alapszik. Erről a
magukat szocialistának és liberá
lisnak mondó MSZP-s és SZDSes „hol úrhatnám, hol proletár"
öntudatúak nem beszélnek. Ne
hézségeinket hamisan úgy pró
bálják beállítani, mintha ez a
gazdasági helyzet következmé
nye lenne, amely úgy jön, mint
eső után az áradás. Á gazdasági
tevékenység azonban emberi
munka, helyesebben emberekből
álló érdekközösség akarata. Ért
hető tehát, erről Ők nem beszél
nek, mert akkor egyszerre vilá
gos lenne mindenki előtt: idege
nek (nyugati pénzmágnások)
szolgálatában állnak, s végrehaj
tó feladatot látnak el.
Ezért figyelmeztet a MIÉP,
hogy a demokrácia szerinti felál
lásban fontos szerepet betöltő ön
kormányzatokba olyan emberek
kerüljenek, akiknek van bátorsá

guk szembeszállni a falu, a ví
az ország érdekeit elárulókki
ugyanakkor a helyi közösségi
oldalán állnak. Ők az igaz
fegyverével harcolnak.
Tőlünk csak azoknak kell fé
niük, akiknek az igazság fájdal
mas.
Jelöltjeink:
1. Berta László
2. Szendrey István
3. Szőllősi Attila
4. Takács Lászlóné
5. Szálai Dezső
6. Somlai Mihály
7. Döme László
8. Palotai Tünde
9. Szálai Imre (független)
10. Dr. Pesti Lajosné
A polgármesteri posztra B
logh László független jelöltet ta
mogatjuk.
.
A celldömölki Ml
clnÖ

ÚJ K E M E N E S A L J A

1998. OKTÓBER 8.

5

HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK ® POLITIKAI HIRDETÉSEK

A Független Kisgazdapárt helyi programja
A Független Kisgazdapárt
selidömölki
képviselőjelöltjei
izon rétegeket szeretnék képvi;elni vagy képviselethez juttatni,
ikiket egyik párt vagy szervezet
jern tudott igazán felvállalni. A
latalokat, a kisjövédelmieket, a
•snyugdíjasokat, a szociálisan
•ászorulókat.
A mi jelöltjeink ezekből aréegekből kerüllek ki. M i va
gyunk azok, akik a Többséget
ilkotjuk. A Többségből kell a
cépviselet, a Többséget kell
cépviselni, szolgálni, hogy élet
eörül mény eink olyan szintre
•melkedjenck, amit az átlagemser is elvárhat az országtól,
;zen belül a Celldömölkön laíók is megérezzenek az ezred
forduló végére.
A fiatalok tanulását, lakáshoz
jutását, munkahelyteremtésének
megvalósítását, ipari park létesí-

Isten-Haza-Család

ft6 é v
&ÖZÖSS*

e

tését, a termálkincs hasznosítását
is célul tűztük ki.
A Kisgazdapárthoz tartozik a
Vidékfejlesztési Minisztérium.
Szorgalmazzuk Celldömölk fel
zárkóztatását a fejlettebb váro
sokhoz.
A termálkincs hasznosításával
a nyugati turizmus, vagyis a pén
zes turizmus fejlesztése valósul
na meg. Különböző „Phare" pá
lyázatok elnyerését fogjuk meg
pályázni. Ez a minisztérium is a
Kisgazdapárthoz tartozik. Cell
dömölk mint elmaradt település
RAJTUNK keresztül, ÁLTA
LUNK eséllyel pályázhat a tá
mogatás elnyeréséért.
Azért fogunk munkálkodni,
hogy Celldömölk lakóinak réte
gei kerüljenek olyan helyzetbe a
munkahelyteremtő beruházások
révén, hogy ne legyenek kényte
lenek alacsony bérért dolgozni.

Hogy ezeket mind megválósíthassuk, a közös összetarto
zás, a közös érdekazonosság
alapján kérjük, hogy szavazza
nak a Független Kisgazdapárt
jelöltjeire.

A Független
Kisgazdapárt
helyi
képviselőjelöltjei
L
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Balogh Károly
Jóger Tibor
Velekey József
Tánczos Miklós
Németh Jenő
Péter Géza
Tóth Lajos
Fábián József
Farkas István
Sebestyén Ferenc
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„Dolgozzunk úgy ma,
hogy megteremtsük a holnapot!"
Tisztelt Celldömölkiek!
László Tibor vagyok, 31 éves vállalkozó,
a Fidesz-MDF-FKGP közös polgármesterje
löltje.
Ezúton szeretném megköszönni bizalmu
kat, hogy az ajánlószelvények leadásával sze
mélyemet hozzásegítették a polgármesterje
löltséghez.
Engedjék meg, hogy néhány gondolatban
felvázoljam
elképzeléseimet,
melyeket
Önökkel - Celldömölk város polgáraival együtt, közös erővel szeretnék megvalósí
tani:
- Javítani szeretnénk a helyi gazdasági
társaságok és az önkormányzat kapcso
latát, illetve kívánatosnak tartjuk új be
fektetők megjelenését, figyelembe véve
a celldömölki munkaerőpiac sajátossá
gait.
- Az utak, illetve a városunk tulajdonában
lévő területek rendbetétele, parkok, ját
szóterek kialakítása mindannyiunk szá
mára fontos feladat.
- Az oktatási intézmények kiemelt tá
mogatásával szeretnénk gyermekeink
erkölcsi, szellemi gyarapodását segíteni.

- Az egészségügyi intézményeink színvo
nalának megtartása, illetve emelése az
egész város érdeke.
- Nagyobb figyelmet kívánunk fordítani a
sport (versenysport, utánpótlás-nevelés,
tömegsport) támogatására a költségvetés
lehetőségeihez mérten.
- Az idegenforgalom fejlesztése szakem
berek bevonásával szintén fontos felada
tunk.
- A helyi tömegközlekedés problémáinak
megoldása.
- Az egyházak, felekezetek kultúra
teremtő és megtartó szerepe, társadalmi
befolyása különösen fontos egy önkor
mányzat számára.
Ezeket figyelembe véve szeretnék önök
kel közösen tevékenykedni városunk fejlődé
se érdekében.
Tisztelettel:
László Tibor

A FIDESZ-MDF
képviselőjelöltjeinek névsora:
László Tibor
Lónainé Kondics Zsuzsanna

ifj. Bakó László
Bejczi Károly
Horváth Csaba
Dr. Sükösd Éva
Szálai Attila
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Nyílt levél
Tisztelt Celldömölkjük!
Celldömölk lakóihoz fordulunk ezúton mi, szocialisták, hogy egy
veszélyre felhívjuk figyelmüket. Orbán Viktor miniszterelnök 1998.
szeptember 27-én, vasárnap elhangzott beszédében azon véleményé
nek adott hangot, miszerint az önkormányzatoknak azért kell október
18-tól teljesen jobboldalivá válniuk, hogy maradéktalanul végrehajt
sák a jobboldali kormány elképzeléseit.
Nos, mi úgy gondoljuk, az önkormányzatoknak nem az a feladatuk,
hogy kiszolgálják a kormányt. Sokkal inkább az, hogy a településen
élők érdekében kövessenek el mindent!

Álláspontunk szerint az önkormányzatiság eszméje eleve azért j t
létre, hogy közvetlenül, a lakosság észrevételei alapján, a mindennai
problémákra keresse a helyi megoldásokat, és az országos szint
hozott törvények, döntések végrehajtását, adaptációját is úgy végez^
el, hogy a törvényesség se szenvedjen csorbát, de a helyi érdekek se f'
sérüljenek!
Meggyőződésünk, hogy nem aszerint kell önkormányzati képvise- ^
löket és polgármestert választani, hogy milyen szolgaian, esetleg ross?
hivatalnok módjára tudja a kormányt kiszolgálni, hanem aszerint]
hogy mennyire ismeri városunk életét, gondjait; képes-e, akar-e eze
kért, a gondok megoldásáért cselekedni; tudja-e jól irányítani a po[.
gármesteri hivatal apparátusát, hogy az ügyintézés a lakosság meg
elégedésére, zökkenőmentesen törtenjen; tud-e maga köre olyan szak-

Tinia l.as/ló

Limpúr Józsi'C

Fchór László polgármcsterj elüli

Gasztonyiné Födi Zita

Na^y Kálmán

Sebestyén Csongor

Oszkó Inire

ILilázs líi-lu

értői csoportokat vonzani, akik lobbiérdckcktől mentesen, a település
globális érdekeit figyelembe véve készítenek terveket, dolgoznak ki
szakmai programokat; akit nem lehet úgymond „zsebre tenni"; aki
arra is képes, hogy emberi, baráti kapcsolatain túl, a lakosság nagy
részét is meg tudja győzni, meg tudja mozdítani a közös nagy célok
elérése érdekében; aki meggyőzhető demokratikus, értelmes viták so
rán, de aki, ha a döntés megszületett, feltétlenül végrehajtja, illetve
végrehajtatja azt.
Az MSZP Kemenesaljái Szervezete ezen elvárások alapján vá
lasztotta ki képviselő- és polgármesterjeloltjeit, és jó szívvel ajánlja
őket a szavazó polgárok figyel
mébe!
Kérjük, keresse a szegfűt, tá, mogassa egyéni jelöltjeinket és
pártunkat!
Köszönettel:

m

Molnár Lajus

MAGYAR
SZOCIALISTA PÁRT

MSZP Kemenesaljái Szervezete
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Létminimum Alatt Élők Társasága
A közelmúltban egy országos felmérés egyértelműen igazolta, hogy
Magyarországon több millió ember él a létminimum alatt, vagy nagyon
cözel áll ahhoz, hogy e fájdalmasan nyomasztó „CÍMET" viselje. Tör/ényszerŰ-e, hogy a szegénység, a napi filléres gondok megoldásának
ólátástalansága egyéni és családi tragédiák egyre gyakoribb okozója le
iyen?
Hazánkban eddig sajnos egyetlen szervezet vagy szövetség nem válalta fel az önhibájukon kívül igen nehéz szociális problémákkal küzdő
anberek gondjainak megoldásában való anyagi és erkölcsi segítségadást.
\ Létminimum Alatt Élők Társasága országos érdekvédelmi szervezet
slsőként tesz ennek érdekében lépéseket úgy, hogy hivatalos megbízásocat ad aktivistáinak regionális szervezetek létrehozásának megszervezéíére. A regionális szervezetek is az országos alapszabályt betartva mű
tődnek, pártpolitikától mentesek.
Celldömölkön már megalakult a LAÉT helyi szervezetei. A szervezet
feladata és célja országosan egységes.
1. Az anyagilag hátrányos helyzetű, létminimum alatt élő emberek,
saládok életminőségének és méltóságának védelme.
2. Közreműködni az életszínvonal romlása ellen, sőt javítása érdekében
lozható intézkedések megalkotásában, esetenként azok kezdeményezője
tíván lenni.
3. El kell érni, hogy a létminimum valóban a lét minimuma legyen, s
•hhez joga kell hogy legyen minden embernek.
Élve majdani bizalmukkal, fel kívánunk lépni minden olyan jogsértő
jitézkedéssel szemben, mely a lakosság - főként a szegények - elemi
Srdekeit sérti.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Létminimum Alatt Élők
Társasága országos érdekvédelmi szervezete a következő személyeket
illította képviselőjelölteknek:
1. körzet: Czigány Gyula MÁV fűtőházvezető helyettes
3. körzet: László István pályamester
6. körzet: Zsolnai István, a LAÉT helyi szervezetének vezetője
7. körzet: Fenyő Miklós biztonsági őr (sportedző)
9. körzet: Rákóczi Elemér vállalkozó (rokkantnyugdíjas)
A LAÉT Helyi Szervezete úgy határozott, hogy a polgármesterjelöltek
CÖzül Balogh László független jelöltet támogatja. Egyértelműen az ő
tzemélyét tartjuk alkalmasnak a polgármesteri tisztség betöltésére, mivel
tozzáállása, élettapasztalata, iskolai végzettségei az ő személyét igazol
ják.
Tisztelettel felkérem a LAÉT (Létminimum Alatt Élők Társaságának
agjait), illetve azon személyeket, akik létminimumon, illetve az alatt
Sínek, hogy szavazataikkal Balogh László független jelöltet támogassák.
Bizalmukat megköszönve kérem, szavazzanak a változásra!
Zsolnai István elnök

Bemutatkozás Alsóság
7. sz. körzetének polgárai részére
Szabóné Vörös Éva vagyok. Celldömölkön, a Hegyi u. 27. szám
^att lakom élettársammal, 2 gyermekemmel és két unokámmal.
Alsóságon jártam iskolába, majd ennek elvégzése után 1969-től 72-ig
dolgoztam a győri kötöttkesztyűgyárban. Ezután 4 évig két gyerme
kemmel gyennekgondozási szabadságon voltam. 1976-tól az alsósági ter
melőszövetkezetben állattenyésztőként dolgoztam, munkám mellett elvéSeztem a baromfitenyésztési szakmunkásképzőt, a Kaposvári Mezőgaz^sági Főiskolán felsőfokú tanfolyami képzést kaptam tanult szakmámból,
^tívan harmadik gyermekem születéséig dolgoztam a tsz-ben. 1991-től 93'8 magánvállalkozóként üzemeltetlem kereskedelmi egységet, majd azóta
vendéglátó üzletet vezetek.
•klenleg főállásban Jánosházán dolgozom a Eybl Textilipari Kft.-nél
varrónőként.
Az 1994-es választástól kísérem figyelemmel a helyi önkormányzat
Unkáját. Megpróbáltam hasznosítani magam a környéken elvégzendő
munkák érdekében, így többek között a gázközművesítés elvégzésében
szennyvízcsatorna létrehozásának előkészítésében.
Az önkormányzati választáson való indulásommal az eddigi munkámat
m

a

A Kemenesaljái
Baráti Kör
civil szervezet
jelöltje az önkormányzati
képviselő-választáson
K U T H I MÁRTA
Tizenkét évvel ezelőtt alakult
meg szervezetünk azzal a céllal,
hogy összefogja mindazokat, akik
tenni akarnak Celldömölk (vagy
tágabban: Kemenesalja) fejlődésé
ért, akár itthon élnek, akár hivatá
suk máshova szólította őket. Cse
lekvési lehetőséget akartunk te
remteni a helyi jobbítási akarat és
a szülőföldhöz való ragaszkodás
egymásra találásának.
Az azóta eltelt években baráti
körünk azon fáradozott, hogy meg
őrizze vidékünk és városunk érté
kes hagyományait, lépést tartson
jelenével, és lehetőségeihez mérten
segítse jövőjének alakulását.
Meglátogattuk Kemenesalja fal
vait, községeit. Igyekeztünk be
kapcsolódni városunk közéletébe
is. Jónás Mártonnak, a gimnázium
egykori kiváló tanárának tiszeletére emléktáblát állíttattunk, és az ő
nevével indítottuk meg 1987-ben
az azóta is évente megismétlődő ta
nulmányi pályázatunkat a két kö
zépiskola tanulói számára. Ez a pá
lyázat napjainkig 116 pályamunka
elkészítését eredményezte, közü
lük a legjobbakat értékes díjakkal
jutalmaztuk, továbbá - a középis
kolák javaslatai alapján - évente
egy-egy kiváló diákot különdíjban
részesítettünk.
Baráti körünk kezdeményezésé-

re jött létre a Berzsenyi Gimnázi
umban a Celldömölki Tehetsége
kért Alapítvány is.
Immár harmadik éve havi rend
szerességgel anyagilag támogatjuk
azokat a felsőfokú intézményekben
tanuló fiatalokat, akik elnyerték a
baráti kör kezelésében lévő SzitaVarga Tanulmányi Támogatás ösz
töndíját. Jelenleg 4 egyetemi hall
gató részesül - kiváló tanulmányi
eredménye és szociális helyzete
alapján - ebben a támogatásban,
bízva abban, hogy majd diplomás
szakemberként gyarapítják váro
sunk szellemi erejét.
Baráti körünk jelenleg 111 tagot
számlál, a tagságnak csaknem fele
ma is Celldömölkön él.
A 'baráti körnek megalakulása
óta KUTHI MÁRTA az alelnöke,
megbízatását a tavaszi újraválasz
tás megerősítette.
A vázolt eredmények elérésében
és megtartásában kiemelkedő sze
repe van KUTHI MARTÁNAK,
aki tapasztalatával, lelkesedésével
és munkabírásával körünk fő
összetartó ereje. A baráti kör veze
tősége teljes egyetértésével javaso
lom KUTHI MÁRTA jelölését az
önkormányzati választásra.
Celldömölk - Budapest, 1998.
szeptember 22.
dr. Kósa András
egyetemi tanár
a baráti kör elnöke

szeretném folytatni azzal a megerősítéssel, hogy önök mögöttem állnak.
Együttes erővel tudunk térségünkért cselekedni, így az általam elképzelt
és megvalósítható feladatok végrehajtása mindannyiunk érdekeit kell,
hogy szolgálja.
- A már meglévő csatornázási tervek mielőbbi végrehajtásának meg
valósítása.
- A térség földes útjainak portalanítása és a Hegyi út teljes rekonst
rukciója a következő választási ciklusban.
- Á buszvárók átalakítása, felújítása.
- A körzetben egyre több fiatal telepedik le, így gyermekeik számára
szükség lenne egy játszótérre a bányatelepi részen.
- A területen kevés a szolgáltató egység. Több kereskedelmi üzletre
lenne szükség az emberek jobb kiszolgálása érdekében.
- Városunk, és így körzetünk értéke a Sághegy. Látogatottsága turisz
tikai szempontból minimálisra esett vissza, ennek visszafordítása érdeké
ben kell összefogni a városnak és a megyének egyaránt. A mi erőnkből
csak a környék rendbetételére van anyagi lehetőség (közművek felújítása,
utak rendbetétele).
Tisztelt Választópolgárok!
A kitűzött célok megvalósítását szem előtt tartva szeretnék tevékeny
kedni a körzet lakói javára, melyhez kérem támogatásukat
Tisztelettel:
Szabóné Vörös Éva
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Az Együtt Celldömölk Városért
Egyesület
polgármesterjelöltje

MAKKOS ISTVÁN,
a v á r o s jelenlegi p o l g á r m e s t e r e ,
akinek a jelölését
a KDNP, az SZDSZ és a Kemenesalja Ipartestület támogatja
43 éves agrármérnök vagyok, két lányom
van, az egyik elsőéves egyetemista, a másik
pedig a celldömölki gimnázium tanulója. Fe
leségem pedagógus, a kemenesmagasi általá
nos iskola tanára.
1990-ig a Sághegyalja, majd a kemenes
magasi termelószövetkezetben dolgoztam ag
rárszakemberként. Eközben vállalatgazdál
kodási szakmérnöki diplomát is szereztem.
Ez a kilenc év - amelyet a mezőgazdasági
gyakorlatban töltöttem - meghatározó volt
életemben, és kellő élettapasztalattal is
felruházott. Az így megszerzett - elsősor
ban az emberekkel való kapcsolattartásban
nékiilözhetetlen - tapasztalataim hasznomra
voltak 1990 után is, amikor a KDNP jelölt
jeként Celldömölk város polgármestere let
tem.
A városvezetésben eltöltött nyolc év alatt
igyekeztem gyakorlatiasan kezelni a város
problémáit és ezek megoldásához a jóindula
tú segítséget mindig igénybe vettem. Alapel
vem az volt, hogy a rendszerváltás utáni za

varosnak nevezhető időszakban az önkor
mányzat egy nyugodt átmenet után elbizony
talanodás nélkül végezhesse munkáját. El
mondhatom, hogy ebben partnerem volt a
polgármesteri hivatal és mindenkori képvise
lőtársaim is, így városunkban hangos viták és
káros politikai csatározások nélkül telt el ez
a nyolc év.
Az elmúlt években elért eredmények min
denekelőtt alapozó jellegűek, de szükséges
ségük és jelentőségük nem vitatható. Sikerült
a várost mind megyeszerte, mind országszer
te ismertté termi, és külkapcsolataink révén melyben segítségemre volt német nyelvtudá
som is és több más idegen nyelvet beszélő
celldömölki pedagógus és vállalkozó is Ausztriában és Olaszország több településén
megismerték városunk nevét, és az itt élők
vendégszeretetét.
Kedves Celldümülkiek!
Remélem, hogy nyolcéves munkám melyre az Önöktől kapott lehetőség számom-

V
ra megtiszteltetés volt - nagyrészt a közös
elképzelések szerint szükséges eredményeket
hozta, és ezzel a többség megelégedését ki
vívhattam. Ha ez így van, kérem, hogy a vá
rosvezetésben is előnyt jelentő folytonosság
érdekében október 18-án rám adják a szava
zataikat, önök már ismernek és tudják, hogy
az ígérgetés nem kenyerem, de amit reáli
célnak tartok, annak megvalósulásáért
dent megteszek.
Kérem, mérlegeljék eredményeimet,
döntsenek a javamra!
Tisztelettel:
Makkos Isi

A Kemenesalja Ipartestület választási programja
A várost, lakókörzetet érintő gondokon túl foglalkozni kívánunk a
vállalkozók, kisiparosok sajátos problémáinak megoldásán.
A Kemenesalja Ipartestület fontosnak tartja, hogy az emberek ne
veszítsék el vállalkozói kedvüket és saját jövőjükbe vetett hitüket.
Ezért felemeljük szavunkat az aránytalanságok megszüntetésére, a
gyarapodásban való jogos részvételre.
A vállalkozók egészét vagy egy-egy csoportját érintő jogi, gazda
sági, illetőleg a gazdálkodás feltételeit érintő kérdésekben a vélemé
nyek összefogása és az illetékes helyi szervekben való továbbítása a
feladatunk.

- A közrend és közbiztonság érdekében több intézkedésre
rendőrt Celldömölk utcáira.

Jó munkával tiszteljük a város lakóit
A Kemenesalja Ipartestület képviselőjelöltjei:
1.
3.
4.
5.

sz.
sz.
sz.
sz.

6.
7.
8.
9.

sz.
sz.
sz.
sz.

Legfőbb célkitűzéseink:
- Vállalkozók támogatása, szolgáltatások színvonalának emelése
érdekében
- A helyi adók ésszerű keretek között való tartása
- Megrendeléseknél a helyi vállalkozók előnyben részesítése. Ipari
park létrehozása, munkahelyteremtő beruházások támogatása.
- Európai szintű körülmények biztosítása a temetőben. Új ravata
lozó építése, kerítés és az utak felújítása.
- A kórház megtartása és épületének feltétlen rekonstrukciója.
- Az idősekről való gondoskodás érdekében a házi ápolás fejlesz
tése.
- A Sághegy borvidék lehetőségeinek kihasználása. Termálvíz fel
tárásával gyógyturizmus kialakítása.

választókerület: Móger József
választókerület: Farkas Karoly órás
választókerület: Kovács Zoltánná női szabó
választókerület: Szakács László kőfaragó,
közös jelölt az „Együtt Celldömölk Városért" Egyesület
választókerület: Bedy Zsolt Schomburg képviselő
választókerület: Boznánszky László késes
választókerület: Tarczi Sándor nehézgépkezelő
választókerület: Zsirai József kőfaragó

Az ipartestület támogatja:
Makkos István jelölését polgármesternek,
10. sz . vk.-ben Farkas Zoltán jelölését képviselőnek,
Limpár József jelülését a megyei közgyűlés tagjának.
1998. október 13-án, kedden 18 órakor a Kemenesaljái Művelőd
Központban tartjuk kampánygyűlésünket, melyre szeretettel v
minden érdeklődőt.
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Együtt Celldömölk Városért
Egyesület
Köszöntjük az Új Kemenesalja olvasóit
Engedjék meg,
hogy bemutassuk képviselőjelöltjeinket

1. vk.:

S/.IIUJ

Endre

2. vk.: Németh Dénes

3. vk.: Dr. Kovács Antul

4. vk.: Dr. Hollósy István

5. vk.: Szakács László

7. vk.: Heincr Imréné

8. vk.: Géczf Zoltánné

9. vk.: Erdélyi Antal

Ír
6. vk.: Vajda Tibor

10. vk.: Farkas Zoltán

Egyesületünk nem pártpolitikai szervezet, de aktívan kíván politi
zálni, mégpedig a város érdekében!

munkat rövidesen eljuttatjuk önhöz is, várjuk ezzel kapcsolatos vé
leményét, személyes találkozás reményében:

Legfontosabb feladatunknak tartjuk a város hagyományokra épülő"
vezető szerepének megteremtését a térségben. Minden itt élőnek sze
retnénk vonzóvá tenni településünket, amely csak űgy lehetséges, ha
az itt élők valóban bele akarnak és bele tudnak szólni sorsuk alakítá
sába. Ehhez kívánunk segítséget nyújtani azzal, hogy az egyesületün
ket minden tenni akaró, jószándékú, Celldömölkön és a Kemenesalján
¿10 polgár számára nyitottá tesszük a közös gondolkodás megteremtése reményében.

1998. október 8-án 19.00 órakor Izsákfán a faluházban,
1998. október 9-én 18.00 órakor Alsóságon a kultúrházban,
1998. október 15-én 18.00 órakor Celldömölkön a Művelődési
Házban.

Legyen ö n is a partnerünk, ötleteivel, véleményével támogasson
bennünket. Most a legfontosabb az, hogy szavazatával is támogassa
képviselőjelöltjeinket és polgármesterjelöltünket. Cselekvési progra

Tisztelt Választópolgár!
Kérjük, hogy szavazataival a mi jelöltjeinket támogassa, mert így
a szükséges folytonosságot és a folyamatos, kedvező irányú változá
sokat támogatja. Ismét adjunk esélyt városunknak!

EGYÜTT CELLDÖMÖLK VÁROSÉRT
EGYESÜLET

UJ K E M E N E S A L J A

1998. OKTÓBER 8.

10

HELYHATOSÁGI VÁLASZTÁSOK © POLITIKAI HIRDETÉSEK

1

Emberséggel', tisztességgel a közösségért!

A Kereszténydemokrata Néppárt képviselőjelöltjei
köszöntik választóikat
1. sz. választókerület: Nagy Péter mérnök-vállalkozó
2. sz. választókerii let: Dr. Tamásné Dr. Berdál Mária
sebész főorvos, rendelőintézeti igazgató
3. sz. választókerület: Hetényi László fényképész, fotóriporter
4. sz. választókerület: Hetényi Endre tanár
5. sz. választókerület: Vinter József gimnáziumigazgató
A KDNP név napjainkban nem számít jó
cégérnek egy politikus neve mellett. Az, hogy
mégis vállaljuk ezt, bizonyítja meggyőződé
sünket, hogy a manipuláció és támadás nem
vezethet eredményekhez, ha egy közösséget
igaz célok vezérelnek, s legfőképpen a ke
reszténységhez való hűségünket, amely pár
toktól függetlenül cselekvésre kötelez min
ket.

Ezért szeretnénk hitelesen
és érdekmentesen tenni
CELLDÖMÖLKÉRT!
Terveink, amelyek megvalósítására akkor
látunk esélyt, ha jelentős százalékban jelen
leszünk az önkormányzati képviselő-testület
ben:
- Szeretnénk élő kapcsolatot kialakítani
az önkormányzat és a város polgárai között.
- Fontosnak tartjuk a munkahelyteremtő
beruházások támogatását, a vállalkozások
alapításának, fejlődésének elősegítését. Saj
nálatos tény, hogy színvonalas szakem
bereinknek napi több órát kell ingázniuk, mi
vel a város nem nyújt nekik munkalehetősé
get. Naponta több tucat buszjárat viszi a celli
dolgozókat Sárvárra, Jánosházára. Ezért k i 
emelt feladat a fejlett ipari park kialakítása
Celldömölkön is!

6.
7.
8.
9.

sz.
sz.
sz.
sz.

választókerület: Dr. Nagy János László háziorvos
választókerület: Döme László kerületvezető erdész
választókerület: Czékman Péter vállalkozó
választókerület: Szálai Imre, a Kemenesaljái
Egyesített Kórház műszaki vezetője
10. sz. választókerület: Deé Ervin magánvállalkozó

- A jövő nemzedékének nevelését egyik fő
feladatként kezeljük. Az oktatási-nevelési in
tézményekben folyó munka feltételeinek ja
vítása egyik záloga az eredményességnek.
- A versenysport támogatása mellett a sza
badidősport feltételeinek biztosítása, illetve
bővítése kiemelt szerepet kell, hogy kapjon.
- Támogatjuk a kórház és az egészségügyi
alapellátás továbbfejlesztését, az ott meglévő
szellemi tőke és szakmai hozzáállás minél na
gyobb értékű kihasználásának elősegítését.
- Az egyházakkal szoros együttműködésre
törekszünk. Hagyományaink ápolása, értéke
ink megóvása városunk szellemi és lelki gya
rapodását szolgálják.
- A fiatalok kiemelt támogatása a lakáshoz
jutásban (kedvezményes telek, lakásépítések
szervezése).
- A hagyományos értékrend megren
dülését tapasztalhatjuk (a bűnözés emel
kedése, deviáns magatartások növekedése).
A közrend és a közbiztonság javítása és meg
szilárdítása érdekében a rendőrség mun
kájához fokozottabb támogatást kell biztosí
tani.
- A szociális gondoskodás, az ÍBősek segí
tése is az a terület, amelyre kiemelt hangsúlyt
helyezünk.
- A város történelmi hagyományaira, ter
mészeti adottságaira alapozva az idegenfor

galom fejlesztése fő feladatunk! A Ság-he
gyet, mint egyik természeti értéket csak tá
volról csodálják meg az erre járók. Ennek
oka, hogy nincs, ami közelebb vonzza a lá
togatókat. Évek óta beszélnek már a celldö
mölki termálfürdő létesítéséről. Ez idegen
forgalmunk komoly megindítója lehet. Na
gyon lényeges azonban, hogy a termalprogram megvalósítása ne csak egyes szemé
lyek anyagi érdekeit szolgálja, hanem élvez
hesse e létesítmény előnyeit a város minden
lakója.
- Fokozottabb figyelmet kell fordítani a
városfenntartó, városszépítő tevékenységre,
mind az itt lakók, mind az ide látogatók szá
mára egy vonzó városkép kialakítására. Ezen
a téren számítunk a társadalmi összefogásra,
a helyi civil szervezetek és a lakosság közre
működésére.
Tisztelt Választópolgárok!
A fenti célok megvalósítását hiteles és ha
tékony helyi politizálással, de elsősorban ön
zetlen és lelkiismeretes hozzáállással szeret-.
nénk elemi. Eredményes és sikeres- önkor
mányzat, mindenki megelégedésére fejlődő
település csak az Önök közreműködésével,
csak az Önök támogatásával valósulhat
meg!
A KDNP támogatja Makkos István pol
gármesterjel ölteL

Tanfolyamok, rendezvények, színházi előadások a KMK-bai
A Kemenesaljái Művelődési Központ októberben a következő tan
folyamokat hirdeti meg:
KÉZMŰVES tanfolyam: 8 éves kortól 2000 forint - 12 alkalom
Ideje: minden szombaton délután 2 órától
Jelentkezés: október 1-jéig
Tanfolyamvezető: Kovács Henriett (népijáték-készítő)
JÁTÉKOS ÓVODÁS TORNA
(testtartást javító, lábboltozatot erősítő torna - 4-6 éveseknek)
800 forint havonta, egy hónapban 4 foglalkozás
Jelentkezés: október 8-áig. Tanfolyamvezető: Tamás Gábomé
AEROBIC: 7-12 évesek számára 10 alkalomra 2200 forint
Jelentkezés: október 8-áig. Tanfolyamvezető: Tamás Gábomé
Rendezvények:
Október 3-án 18 órától: Csillagászati előadás (távcsöves bemuta
tóval).
Október 8-9-10-én 18 órától: BEVEZETÉS A BIBLIA VILÁGÁ
BA (bibliai előadássorozat).
Október 22-től november 26-áig: HANS-JOACHTM KERSTEN
(német fotóművész) aktfotó kiállítása.

A Kemenesaljái Művelődési Központ az 1998/99-es színházi éví
ra az alábbi bérletes, illetve páholyos előadásokat hirdeti meg.
1998. november 7-én (szombaton) 19 órakor: Madách Imre:
ember tragédiája. A Beregszászi Illyés Gyula Nemzeti Színház elí
adása.
1998. december (a pontos időpont még nem ismeretes): Jókai M£
A bolondok grófja. A Budaőrsi Játékszín bemutatója.
1999. első negyedéve: Ray Cooney: Páratlan páros.
A veszprémi Petőfi Sándor Színház előadása.
Lehár Ferenc: Víg özvegy. A budapesti Vidám Színpad előadási
Színházbérletek válthatók: I . hely: 3400 forint, II. hely: 3200 fój
nyugdíjas- és diákbérlet: 3000 forint (A bérletek a Kemenesaljái
velődési Központ 11. irodájában válthatók. Két részletben is kifrJ
hetők.)
A Dukai Takách Judit Játékszín Alapítványnál a következő páhc
Iyok vásárolhatók: aranypáholy: 15 ezer forint, ezüst páholy: 10
forint, bronzpáholy: 6 ezer forint
Az érdeklődők minden előadásra külön is válthatnak jegyet a
jegypénztárában: 1000-900-800 forintos irányárakkal.
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Gazdaszorgalom q
Tárolási betegségek (1.)
A szeptember és az október az éves kerti munka eredményének
begyűjtési időszaka is. A termények védelme nem fejeződik be a
permetezésekkel, hiszen a tárolás során többféle kár keletkezhet a
fáradságosan előállított termésben. A károsodás mértéke szorosan
függ a szedés, a betakarítás időpontjától, a tárolőhely tisztaságától,
hőmérsékletétől, páratartalmától.
Általános szabály, hogy a zöldségféléket és a burgonyát érett álla
potban kell begyűjteni. Áz utóérésre hajlamos gyümölcsféléket v i 
szont teljes érés előtt kell szedni. A tárolóhelyiségnek hűvös (télen
fagymentes), nem túl száraz levegőjű pince, kamra stb. felel meg,
amelyet betárolás előtt alaposan ki kell tisztítani, fertőtleníteni. Leg
egyszerűbb és leghatásosabb fertőtlenítés a meszelés, a légtér kénla
pos gázosítása. (1-2 kénlap/100 légköbméter.) A gázosítás után alapos
szellőztetés szükséges!!!
A teljesen kifejlődött, egészséges karfiol, fejeskáposzta és kelká
poszta tárolásra szedhető. A laza fejő, repedezett példányokat célsze
rűbb savanyítani. Vannak növények, mint a sütőtök és a laskatök
(istengyalulta tök), amelyek a fagyok után érik el igazi érettségüket,
ezeket ekkor érdemes leszedni. A zeller, a pasztinák és a bimbóskel
jól bírja a fagyot, sokáig szabadban tarthatók. A sárgarépa is kibír a
földben néhány fok hideget, de a föld felett megfagy.
A gyökérzöldségek hagyományos tárolási módja a homokba réte
gelés. Ehhez alaposan át kell válogatni a termést, csak egészséges,
ép, szikkasztott gyökereket szabad homokba rakni, mert különben a
beteg részek rothadási gócokat képeznek. A homok nedvességtartal
ma is fontos, mivel a túl száraz homokban megfonnyad, a vizes ho
mokban pedig elrothad a termés. (A gyökérzöldségek lefagyasztása
hűtőládába, vagy légszáraz megszárítása esetleg gyorsabb módszer,
de ezektől sokan idegenkednek.) A többi konyhakerti termék jól tá
rolható újságpapírral kibélelt ládában, ha van a rétegek között egy kis
levegŐzési lehetőség.
' A többszintes társasházak tárolói rendszerint túlságosan szárazak,

ezért a gyors kiszáradás ellen fóliatakarással óvni kell a terményeket.
Vigyázzunk azonban arra, hogy a fóliáról visszacsöpögő víz ne az
árut érje közvetlenül. Legyen a fólia alatt néhány réteg papír!
A vöröshagyma és a burgonya az erkélyen is tárolható. Igaz mind
két termény megfagy, a burgonya édesedik, de a lakásban néhány nap
múlva rengenerálódnak, a krumpli is és a vöröshagyma is visszanyeri
eredeti ízét, aromáját.
A legtöbb gondot a burgonya tárolása okozza. A tárolási gondok
csökkentése a szedésnél kezdődik. Alaposan meg kell válogatni a
gumókat. Csak az egészséges, ép gumókat szabad tárolni. Az idei,
burgonyavészes évben különösen figyelni kell a fényes, később sö
tétszürke, kemény tapintású foltokra, mert ezek a gumók fitoftóra
(burgonyavész) fertőzöttek. Elvágva a gumót láthatjuk, hogy a folt
alatt száraz, barnuló mezők mélyednek a fehér húsba. Ez a bámulás
a tárolás során az egész gumót átszövi. Az ilyen gumó héja megre
pedezik, a repedésekben más kórokozók jelennek meg, amelyektől
elrothad a termés.
A betegség ellen a tárolás során csak válogatással védekezhetünk.
Korábban, még a tenyészidőszakban a lombozatot kell megvédeni,
hogy arról ne fertőződjön a gumó.
A másik tipikus gumóbetegség a baktériumos rothadás. A már
említett fitoftóra héjrepedésekben, de minden egyéb sérülésen telep
szik meg a kórokozó baktérium - elsősorban melegebb és párásabb
táró ló helyeken - és rövid idő alatt a nyálkás anyag a szomszédos
gumókat is megtámadva tetemes károkat okoz. Különösen a zsákban
tárolt krumpliban, a zsák belsejében okoz egyik hétről a másikra
súlyos károsodást, bár jeliegeztes szaga elárulja.
Csak a gumók válogatásával, kíméletes, sérülésmentes kezelésével
lehet a kárt megelőzni. A sárgarépa és a petrezselyem bűzös rohadását
ugyanez a baktériumcsoport okozza, ezért célszerű ezeket a termé
nyeket nem a krumplival összeborogatva tárolni. A vöröshagyma
rothadását általában a fuzárium fertőzés okozza, azonban az utóbbi
években a hagymaperonoszpóra ugyanilyen szerepet játszik. Mindkét
betegség a levélcsűcsok sárgulásában, leszáradásában nyilvánul meg.
Míg a fuzárium esetén a húsos levelek vizenyősek, nyálkásak lesznek,
addig a peronoszpóránál emellett még szürke pettyezett rétegek is
alakulnak ki a termésen. Elsődleges védekezés a termesztés során
van, a szabadban. Mindkét betegség ellen hatásosan lehet zöld álla
potban védekezni. A betakarításkor már csak annyit tehetünk, hogy
csak a kemény tapintású, sérülésmentes hagymákat tesszük el télire.

Az alsósági iskola új igazgatója:
dr. Varga Gáborné
1997 decemberében Rosta Sándor
igdíjba vonulása miatt megüresedett
Berzsenyi Lénárd Általános Iskola
azgatói széke. A celldömölki önkorinyzat által meghirdetett álláshelyre
rman nyújtottak be pályázatot. A
épviselíí-testület döntése alapján az
azgatói posztot dr. Varga Gáborné
nyerte el, aki 1998. augusztus l-jén kap
ta meg a kinevezést 5 évi időtartamra.
Varga Gáborné 1948-ban született Taká
csiban pedagógus családban. 1969-ben szer
e t diplomát a szombathelyi tanárképző fő
iskola tanítói szakán. A diploma megszerzése
után először a Veszprém megyei Lovászpatonán tanított. 1974-ben került Celldömölkre,
a Gáyer Gyula iskolába; 1989 óta pedig a
Berzsenyi Lénárd iskolában dolgozott igaz
gatóhelyettesként. Jelenleg a Berzsenyi Dánie Tanárképző Főiskola közoktatás-vezetői
szakát végzi.
Igazgatói munkájában legfontosabb feljttatanak
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oktató-nevelő
munka színvo
nalát; a számí
tástechnika ok
tatás felfejlesz
tését; a szaktan
termi rendszer
kiszélesítését; a
városrész jó ké
pességű tanuló
inak tehetség
gondozását, a
lemaradók segí
tését, felzárkóz
tatását; szorosabb kapcsolatot a szülői házzal,
a társadalmi szervezetekkel; elősegíteni a vá
rosrész ifjúságának kulturált szabadidő-eltöl
tését; megtartani a kapcsolatot az osztrák
Neudau iskolájával...
Az igazgató a terveket jól képzett, ember
séges, lelkiismeretes pedagógusokkal kívánja
megvalósítani egy olyan iskolában, ahol
nyílt, őszinte légkör van, aminek alapja a köl
csönös bizalom.
V.L.

Dr.

Hollós? István

Hivatali
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.

*
Kihelyezett ügyfélfogadás (Baranyai Attiláné dr. jegyző) Alsóságon minden hónap
utolsó csütörtökén 9—11 óráig, Mcrseváton
minden hónap utolsó keddjén 9-11 óráig,
Izsákfán: minden héten szerdán 9-11 óráig a
Faluház önkormányzati helyiségében.
*
A Celldömölki Rendőrkapitányság Igazga
tásrendészeti Osztályának ügyfélfogadási rendje
- hétfő: 8-16 óra között folyamatosan; kedd:
8-12 óra között; szerda: 13-17 óra között; csü
törtök: 8-13 óra között; péntek: 8-12 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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EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGALAT
Központi orvosi ügyelet
OKTÓBER
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Gonda Péter
Dr. Nagy János
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Ádám Ilona
Dr. Sükösd Éva
Dr. Nagy János
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Kiss Imre
Dr. Pánykó Magdolna
Dr. Gayer Tatjána
Dr. Szabó Ildikó
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Nagy János
Dr. Gayer Tatjána
Dr. Gonda Péter
Dr. Kiss Imre
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Gayer Tatjána
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Nagy János
Dr. Gayer Tatjána
Dr. Mesterházy Gábor
Dr. Szabó Ildikó

Celldömölk Város Önkormányzatának
34/1998. (VIII. 26.) sz. rendelete
a lakossági távfűtési és melegvízszolgáltatási díjak
megállapításáról szóló 44/1996. ( X I I . 18.) sz. rendeletének
módosításáról

Cím: Csontváry-patika • Telefon: 95/423-742

8. csütörtök
9. péntek
10. szombat
11. vasárnap
12. hétfő
13. kedd
14. szerda
15. csütörtök
16. péntek
17. szombat
18. vasárnap
19. hétfő
20. kedd
21. szerda
22. csütörtök
23. péntek
24. szombat
25. vasárnap
26. hétfő
27. kedd
28. szerda
29. csütörtök
30. péntek
31. szombat
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Marton Istvánné
Horváth Katalin
Mihók Tamás
Horváth Katalin
Hajba Dezsőné
Mihók Tamás
Hajba Dezsőné
Horváth Katalin
Hajba Dezsőné
Horváth Katalin
Hajba Dezsőné
Horváth Katalin
Hajba Dezsőné
Mihók Tamás
Hajba Dezsőné
Mihók Tamás
Horváth Katalin
Hajba Dezsőné
Mihók Tamás
Hajba Dezsőné
Mihók Tamás
Hajba Dezsőné
Mihók Tamás
Horváth Katalin

1. §
A rendelet 2. §-ának (1) bekezdése az alábbira változik:
1 § Az alapdíj:
Mértékegység
Díj
Fűtési célú felhasználás
Ft/légm /év
170,00
Melegvíz alapdíj
Ft/légm /év
45,57
(Fűtés + melegvíz)
Ft/légm /év
215,57
3
3
3

2. §
Ez a rendelet 1998. szeptember 1. napján lép hatályba.
Celldömölk, 1998. augusztus 26.
Baranyai Attiláné dr.
jegyző

Makkos István
polgármester

Schimmer Győző

gyepmester

9500 Celldömölk, Széchenyi u. 21.
06/20/247-873
Kóbor és elveszett, közterületen elhullott állatok,
kutyák bejelentése.

SZAKRENDELÉSEK
Szemészet
Vezetője: dr. Gáti Éva szemész adjunktus
Rendelés ideje: naponta 8-14 óráig
(Minden páros héten szakmai nap miatt a rendelés szünetel)

Az Új Kemenesalja hirdetési tarifái:

Psychiátrla
Vezetője: dr. Tóth Katalin psychiáter adjunktus
Rendelés ideje: mindennap 8-14 óráig
(Minden második és negyedik hét péntekén szakmai továbbkép
zés miatt a rendelés szünetel.)
Bőrgyógyászat

- Tavasszal a játszóierek fel
újítását, illetve új játszótér kiala
kítását tervezték Celldömölkön.
Mi valósult meg ebből?
Dummel Ottó, a Polgármeste
ri Hivatal műszaki osztályának
vezetője:
- A Mikes és a Gábor Áron
utcák közötti beépítetlen terület
játszótérnek van fenntartva, de
erre nem volt szabad pénzeszköz.
A térburkolat, a fák telepítése, a
játszóeszközök költsége milliós
nagyságrendű, a kor igényeinek
megfelelő játszótér 10 millió fo
rint körüli összegbe kerülhet.

egész oldal
17 000 forint
fél oldal
9 500 forint
negyed oldal
6 000 forint
nyolcad oldal
4 500 forint
tizenketted oldal
2 800 forint
hirdetési díjakat 25 százalék áfa terheli
többször, változatlan szöveggel hirdetők megjelenésenként

10% kedvezményt kapnak.

Vezetője: dr. Molnár Ildikó bőrgyógyász adjunktus
Rendelés ideje: Hétfő
8-14 óráig
Szerda
8-14 óráig
Csütörtök
8-14 óráig

Megkérdeztük

A
A

Lapunk megbízott, hivatalos hirdetésszervezője Nagy Antal
Celldömölk, Mikes Kelemen utca 14. I I I . em. 12. szám alatti
lakos, a polgármesteri hivatal műszaki osztályának ügyintézője.

- válaszolt
örültünk a társadalmi kezdemé
nyezésnek, hogy baráti kör aján
lotta fel a munkáját, el is kezdték
a strandröplabdapálya kiépítését,
ősszel el lehetne kezdeni a terü
let egyengetését, fák telepítését,
de a tereprendezésben nyújtott
segítségen tűi szakmunka és
pénz is szükséges. A többi ját
szótér is leromlott állapotú, a mai
szabványnak nem felelnek meg,
ezek állagvizsgálatát a Város
gondnokság végzi.
(Felvételünkön
a készülő
strandröp labdap ály a.)
T.G.
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Ismét fekete zászló a Gáyer iskola épületén
Németh László, a Gáyer
Gyula Általános Iskola testne
velő tanára, igazgatóhelyettese
életének 74. évében elhunyt.
A váratlan hír mindnyájunkat
lesújtott. A halállal való szem
besülés mindig megviseli az
embert, különösen akkor, ha
egy fáradhatatlan, örökké moz
gó, vidám ember távozik közü
lünk.
Laci bácsi Szemenye község
ben született, A szombathelyi
évek után a Pázmány Péter Tu
dományegyetem magyar-olasz
szakára járt. A világégés közbe
szólt, megtörte - mint oly sok
embernek - az ő életpályáját is.
A háborút követően a Kőszegi
Tanítóképzőben szerzett diplo

mával édesapja helyét vette át
szülőfalujában. Celldömölkre,
pontosabban Alsóságra már fia
tal házasként, befejezve a tudo
mányegyetemet érkezett. Fele
ségével, Dorka nénivel együtt
szerezték meg Pécsett testneve
lő tanári diplomájukat. A peda
góguspályáról ki-kikacsingatva,
de ahhoz mindig visszatérve politikusként - szerepet vállalt
Kemenesalja kulturális életének
szervezésében, irányításában.
A tanárházaspár két lánya
szintén a szülői példát követte.
Szombathelyen tanítanak.
1984-ben igazgatóhelyettes
ként kérte nyugdíjazását, de to
vábbra is a Gáyer iskolában dol
gozott részmunkaidőben. Az is

enisz, foci, kosárlabda,

falmászás,

kolai ügyvitelt segítette. Mun
kájában a tökéletesség igénye, a
precizitás jellemezte.
Jól emlékszem arra a pilla
natra, amikor a kézi nyilvántar
tást a törvény ereje gépi nyil
vántartásra váltatta. Laci bácsi
vívódott, hogy nekivágjon egy
számára ismeretlen területnek,
... és ő úgy döntött, ezt már nem
vállalja.
„Igazi" nyugdíjasként a csa
lád, a barátok szeretete, a kiépí
tett kapcsolatok ápolása tette
teljessé életét. A betegségeit v i 
selve, szinte arról tudomást sem
véve élte mindig vidámnak tűnő
napjait, míg hirtelen a halál ma
gával nem ragadta.
Egy sokoldalúan képzett iga

zi pedagógussal lett szegényebb
Celldömölk. Tisztelettel búcsú
zom a Gáyer Gyula Általános
Iskola hajdani és mostani diák
jai, pedagógusai nevében.
Bakó István
isk. igazgató

íjászat...

Celli gyerekek olasz jutalomtáborban
Augusztus 16-ától 26-áig hat celldömölki
diák jutalomtáborozáson vett részt testvérvá
rosunkban, Serramazzoniban. Boda Pétert,
Gelger Gábort, Hodvogner Istvánt, Hodvogner^ Zoltánt, Sebestyén Krisztiánt és
Tekét Ádámot Vass Rita tanárnő kísérte az
észak-olaszországi útra.
István, Krisztián és Zoltán számoltak be az
országszerte és külföldön is híres táborról,
amely nemcsak üdülőként, hanem sporttábor
ként, tenisztáborként is működik. Rajtuk kí
vül 7 és 16 év közötti olasz és német diákok

alkották a 70-80 fős tábort, egyetemisták se
gítségével ismerkedtek a különböző sport
ágakkal. A színvonalas teniszedzéseken kívül
szabad programként focit, kosár- és röplab
dát, a számukra eddig ismeretlen falmászást
és íjászatot is választhatták, de bicikliztek,
bújócskáztak és akadályversenyen is részt
vettek. Sportversenyeket,
bajnokságokat,
szórakoztató műsorokat szerveztek szá
mukra.
A kérdésre, hogy milyen alkatúak az ola
szok, Zoli azt válaszolta: nem is érdemes

összehasonlítani Őket velünk, magyarokkal.
Hatalmas életkedvük van, amikor csak meg
jelentek valahol, rögtön remek hangulat lett,
sokkal közvetlenebbek, „lazábbak". Néha azt
hitték, a magyarok komolysága haragot takar,
csak magyarázkodás után értették meg, hogy
mi ilyenek vagyunk.
Krisztián olaszul is tanul, neki könnyebb
volt megértetnie magát, de néhányukkal né
metül is tudtak beszélni. Segített nekik Rita
néni és a szótár, de leginkább „kézzel-lábbal"
értekeztek egymással. Tanultak olasz szava
kat, nyelvtörőket, és tanítottak magyarul. Az
egyik legkellemesebb élményként István a
bolognai strandolási említette, amikor nem
csak a szépen kiépített strandrészben gyö
nyörködtek, hanem a hullámfürdő, a vízibob,
a csúszdák sokasága is remek szórakozást
nyújtott. Ráadásul a közeli repülőtérről
közelről láthatták a különböző típusú gé
peket.
Az olasz ételek finomak, igényesek az ét
kezésre. A környezetükre ők sem vigyáznak,
csak éppen a szemetet nem hagyják elöl, besöprik valahová, ahol nem annyira látható.
Nem találták a tipikus olasz sikátorokat, vi
szont látták ablakon keresztül a péket sütni.
A házaik kívülről nem szépek, de belülről
csodásak. Adnak a nyugati autókra, az öltöz
ködésre, márkás ruhákban járnak, sokszor na
ponta váltják az órájukat. Más világ az,
összegzik a fiúk.
Az ajándékba kapott pólók és sapkák, a
fényképek, az utolsó este Őket búcsúztató tű
zijáték életre szólóan az övüké. Címeket cse
réltek, barátokat találtak, feledhetetlenné vált
számukra ez az utazás.
T.G.

Új Kemenesalja kéthetente!
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eredmények - események -$> SPORT

LABDARÚGÁS
Az ellenfél lelkesedése nem volt elegendő
Kőszegi SE-CVSE-Antók Nyomda 0-2 (0-0)
Kőszeg, 1100 néző. Vezette: Kiss Norbert (Csorna),
pj. Egedy, Molnár
Kőszeg: Németh Z. - Németh
B., Koncz, Pongrácz, Táncsis Óry, Katona, Varga R., Neisz Németh J., Varga A. Edző: Neválovits József.
Celldömölk: Szép - Bodor,
Csákvári, Stiber - Bognár, Lu
kács, Elekes, Szőllősi - Győrvá
ri, Szálai, Lengyel. Edző: Fedor
Sándor.
Csere: Győrvári helyett Orsós
az 55., Németh J. helyett Korényi
a 63., Bognár helyett Kelemen a
75., Varga R. helyett Tóth a 78.,
Lengyel helyett Pécz a 80. perc
ben.
Sárga lap: Stiber szabálytalan
szerelésért a 8., Táncsis buktatá
sért a 23., Varga A. reklamálásért
a 28., Neisz kezezésért az 50.,
Szálai lökésért az 54., Pongrácz
szabálytalan szerelésért a 64.,
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Lukács szabálytalan szerelésért a
77. percben.
Szögletarány: 1:4 (0:3)
6. perc. Szálai-Elekes Össz
játék után az előbbi játékos 10
méterről fordulatból lőtt kapura,
de a kőszegi kapus a jobb sa
rokból bravúrral kitornászta a lö
vést.
14. perc. Bodor ragyogó lab
dával indította a jobb szélen Ele
kest, aki a labdát az alapvonalig
vezette, majd átívelt a hosszú ol
dalra, ahol Lengyel érkezett és a
kilépőkapus fölött átfejelte a lab
dát. Már mindenki gólt kiáltott,
de Németh kapus bravúros
visszavetődéssel hárított.
23. perc. Szabadrúgás után ke
rült Szálai elé a labda, aki ígére
tes helyzetben az ötös sarkáról
mellé talpalta azt.

Csiíía
és
Szilvi
<Esfqivői tRufia
%$szlt5 és
'Kgícsbnzo Szaíon
%&ívts Menyasszonyok\.és 'VÓÍegényekj
O&óBer 23-án nyíló szalonunkban megtalálhatjátok,
álmaitok\.és vágyaüok\eskjÍvóÍ ruháit,
meíySen ajeíes napon örök^fiúséget fogadtof^egymásnaku
"Ehhez segítséget nyújt szalonunk^ ahol'mindent
egy helyen megtaláltok^
Széíes választékban ksnálunkjnmyasszonyi ruháfcgt,
menyecske ruhákat, kgszoríisíány ruhákjit,
szmokingokat, öltönyöket és a hozzájuk_tartozó
kiegészítőiét.
"Egyéni ötleteiteket is megvalósítjuk]
Szeretettel vámnk\_5ennetekst.
Szaíon: Celídömöíku O^mesdömÖíki u. 5/3L
Teí.: 06/20/9522-516; 06/95/422-260: 06/95/422-708

28. perc. Neisz szerzett a fél
pályánál Lukácstól labdát, Né
meth J. elé passzolt, aki egyedül
indult kapura. Csákvárin túljutva
a kifutó Szép fölött 18 méterről
a jobb kapufa mellé csavarta a
labdát.
47. perc. Szálai 16 méterről
leadott lövése centiméterekkel
kerülte el a bal kapufát.
57. perc. Bal oldali kőszegi
partdobás után tumultus támadt a
celli 16-oson belül. A labda
Koncz elé pattant, aki 12 méter
ről egyből kapura lőtt, de Szép
nagyszerű érzékkel és remek ve
tődéssel tenyerelte ki a jobb sa
rokból a labdát.
65. perc. Lengyel lépett a ka
pu felé csorgó labda után, me
lyet azonban a jobbra vetődő Né
meth kapus lábbal Szőlíősibe vá
gott A visszapattanó labdát még
kitenyerelte a kapus, de másod
szorra a jól érkező Szőllősi azt hig
gadtan a jobb sarokba vágta (0-1).
67. perc. A nagy kedvvel és
jól játszó Lengyel bal oldalról
emelt a tisztán lévő Orsós elé, de
a csatár senkitől sem zavartan
nem találta el a labdát.

^

83. perc. A bal oldali partvo
nal mellett a 11-es magasságá
ban szabálytalankodott Németh
B. Szálai ellen. A megítélt sza
badrúgást Elekes ívelte az ötös
re, a labdára a védők között Ke
lemen robbant be és magasan
felugorva a jobb sarokba továb
bította azt (0-2).
Fedor Sándor: Ideges hangu
latú mérkőzésen a második fél
idei meggyőző játékunkkal fon
tos győzelmet értünk el. Jók:
Csákvári, Szőllősi, Lengyel,
Bognár, Elekes.
ELŐMÉRKŐZÉS: KőszegCelldömölk 0-4 (0-1). Vezette:
Molnár Csaba. Celldömölk: Baráth, Vass, Nagy SZABÓ L.,
Mórocz - Szabó A. (Fárő), PIN
TÉR, HORVÁTH, Szabó M.
(Sebestyén) - Kunos (Németh),
Asbóth. Edző: Boznánszky Gá
bor. A nagy mezőny fölényben
játszó celli csapat nagyobb gól
arányban is nyerhetett volna. G.:
Asbóth, Horváth, Szabó L., Sza
bó A. (11-esből).

A legkorszerűbb burkolatok
A legnagyobb választékban

K F T
Celldömölk, Építők útja 2.

- ALFÖLDI P O R C E L Á N G Y Á R RT.
- ZALAKERÁMIA RT. termékei,
- B A U M I T vakolatok,
- zártszelvények, lemezek, idomacélok
- A G A ipari gáz (CO2O2)
- Acetilén, kevert gáz (CChAr)
- Élelmiszeripari gáz (CO2)
KAPHATÓK

lí
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Három pontrúgás, három gól
CVSE-Antók Nyomda-Herendi Porcelán SK 3-1 (1-0)
Celldömölk, 1000 néző". Vezette: Bősze Gyula (Győr),
pj. Hofbauer, Losonczi
Celldömölk: Szép - Latyák,
Csákvári, Stiber - Kelemen,
Bognár, Elekes, Szőllősi - Bo
dor, Szálai, Lengyel. Edző: Fe
dor Sándor.
Herend: Rapali - Végh, Görgics. Mészáros, Mihalecz - Gi¬
ron, Hafit, Názer, Huszár - Fi¬
scher, Németh. Edző: Csík Fe
renc.
Csere: Fischer helyett Nagy Z.
a 43., Bodor helyett Pécz a szü
netben, Szőllősi helyett Győrvári
a 78., Szálai helyett Orsós a 82.
percberl.
Sárga lap: Huszár reklamálá
sért a 9., Csákvári szabálytalan
szerelésért a 77., Názer szövegért
a 85. percben.
Szögletarány: 3:1 (2:1)
11. perc. Korszerű" támadással
közelítették meg a vendégek
Szép kapuját, befejezésként M i 
halecz 15 méterről leadott jobb
sarkos lövését gyors vetődéssel
hárította a celli kapus.
35. perc. Az első veszélyes
helyzet alakult ki az ellenfél ka
puja előtt, amikor Stiber és Szá
lai kényszerítő játékából Stiber
előtt nyílt lehetőség gólszerzésre,
de felfutó védő a kivetődő Rapali
mellett az oldalhálóba lőtt.
43. perc. Bodor védőkbe lőtt
labdája pattant a jól érkező Csák
vári elé, aki 20 méterről óriási
erejű* lövést küldött kapura, de a
labda Rapali feje fölött a felső
kapufán csattant.
45. perc. Egyéni játékkal törte

át magát Elekes a jól megszerve
zett herendi védelmen. Szálai elé
tálalta a labdát, aki szépen kapura
gurította a kivetődő kapus mel
lett, de Mihalecz a gólvonalnál
elérte, és a mezőnybe rúgta. A
kapu elől kirúgott labdát Szőllősi
szerezte meg és indult vele kapu
ra, de 18 méterre a kaputól csak
szabálytalanul tudták megállíta
ni. A megítélt szabadrúgást Ele
kes mesteri módon csavarta a
jobb felső sarokba (1-0).
58. perc. A csereként pályára
lépő herendi Nagy húzott el a
jobb szélen, mesterien lőtte kö
zépre a labdát, amit Giron 4 mé
terről a bal felső sarokba fejelt
(l-l).
62. perc. Mintegy 30 méterre
a herendi kaputól szabadrúgás
hozjutott a celli csapat, amit Ele
kes magasan ívelt a kapu előte
rébe, ahol Csákvári emelkedett
mindenkinél magasabbra, és a
bal alsó sarokba fejelte a labdát
(2-1).
85. perc. Most Bognár tehette
le a kaputól 22 méterre a labdát
szabadrúgáshoz. A kapus mellé a
jobb sarokba beállt egy herendi
játékos, amit Bognár észrevett és
intett Latyáknak, aki gyorsan az
ötösön termett, és ott kapta Bog
nártól a védők fölött a pazarul ej
tett labdát. Latyák fejese még k i 
jött a kapusról, de másodszorra a
védőjátékos nem kegyelmezett, a
kapu közepén púposította ki a
labdával a hálót (3-1).

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

TV - VIDEÓ - HIFI
KAMERÁK.
MIKROHULLÁMÚ S Ü T Ö K ,
COMPUTER MONITOROK

szervizelése és
garanciával.

javítása

FODOR TAMÁS o k i . ü z e m m é r n ö k

89. perc. Pécz előtt gólszerzé
si lehetőség adódott, de sajnos
most sem sikerült a csatárnak a
kapuba betalálni, 16 méterről le
adott lövése elhalt a kapus kezé
ben.
Fedor Sándor: Ha nehezen is,
de a második félidőben azért si
került megtömi a sportszerűen és
jól játszó Herendet. Jók: Csákvá
ri, Stiber, Latyák, Elekes.
ELŐMÉRKŐZÉS: CelldömöIk-Herend 8-2 (2-1). Vezet
te: Losonczi Károly. Celldö
mölk: Baráth (Bera)-Sebestyén,
Nagy, SZABÓ L., Mórocz (Balhási) - Szabó A., Pintér (Kiss),
HORVÁTH, Szabó M . - Kunos
(Németh), Asbóth. Edző: Boznánszky Gábor. Horváth vezér
letével, a második félidőben pad

j

lóra küldték a lelkesen játszó
vendégek ifjúsági csapatát a celli
fiatalok. G.: Horváth (3), Asbóth
(3), Szabó A., Szabó L .
IFJÚSÁGI
MÉRKŐZÉS:
Celldömölk-Keszthely 3-1 (1¬
0). Vezette: Vass János. Celldö
mölk: Baráth - Kunos, Nagy,
Szabó L., Mórocz - Szabó A.,
PINTÉR, HORVÁTH, Szabó M .
- Németh (Sebestyén), AS
BÓTH (Balhási). Edző: Boznánszky Gábor. Szeptember 23án játszották le a pálya használ
hatatlansága miatt a 6. forduló
ban elmaradt NB IU-as ifjúsági
mérkőzést. A két nagyszerű
erőkből álló ifjúsági csapat re
mek mérkőzést játszott. A celli
csapat megérdemelten nyert. G.:
Asbóth (2), Kunos.
-tim -

KÉZILABDA NB I I .
Balatonalmádi-CVSE-Cellkolor 22:21 (11:9)
Szeptember 20. Veszprém, 200 néző, férfi mérkőzés. Vezette:
Brecska, Halmai
CVSE: Dénes - Tóth (6), Koronczai (2), Fonyó (1), Lendvai
(4), Ludvig (1), Sali (2). Csere: Horváth, Pozsonyi (4), Németh
(1), Bakonyi, Csizmazia, Danka, Kovács. Edző: Mátés István.
A mérkőzés elején a celli csapat kezdett jobban, de ahogy telt
az idő, úgy dolgozta le a hátrányát a Balatonalmádi. A második
félidő első részében sok helyzetet hagyott ki a CVSE, amelynek
játékával csak az utolsó 15 percben volt elégedett a szakvezetés.
Ekkor azonban a helyenként durván védekező Balatonalmádi már
akkora előnyre tett szert, amelyből három játékosának kiállítása
után is egyet meg tudott őrizni a mérkőzés végéig. A vereség
elkerülhető lett volna, ha a csapat úgy játszik végig, mint az első
és utolsó tíz percben.
Ifjúsági mérkőzés: Balatonboglár-Celldümölk 17:37 (7:16)
Női mérkőzések eredményei:
Győri Gárdonyi DSE-CVSE-JUB-CELL 28:26
CVSE-JUB-CELL-Balatonalmádi 21:20
Ifjúsági mérkőzés: CVSE-JUB-CELL-Balatonalmádi 25:28
Tatabányai SC-CVSE-JUB-CELL 28:25
-tlm-

SZEMÜVEGKERET AKCIÓ
iskolásoknak!
30%-os kedvezménnyel
OPTIKA
CELLDÖMÖLK, VASÚTÁLLOMÁS
INGYENES SZEMVIZSGÁLÁT • SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS,
-JAVÍTÁS • SZTK-, MÁV-VÉNYEK BEVÁLTÁSA • KON
TAKTLENCSE ÁPOLÓSZEREK • EGYÉB OPTIKAI CIK
KEK, KIEGÉSZÍTŐK ÁRUSÍTÁSA • AJÁNDÉK • FOTÓ
TELEFON: 06-95/423-800
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LABDARÚGÁS
MEGYEI I . OSZTÁLY
Kemenesalja-Körmend FC 2:2 (0:2) - Vönöck, 200 nézd, vezette:
Mészáros. Kemenesalja: Lampért - Nagy, Sebestyén, Huszár, Princzes Döbröntei, Pacsi, Kolonics, Fűzfa - Rúzsa, Berta. Edző: Marsai József.
Körmend: Sass D. - Horváth, Somlai, Papp, Sass G. - Bogár, Csapó,
Petrózi, Horváth R. - Nyári, Gyuricza. Edző: Molnár Károly. Góllövők:
Berta, Nagy, ill. Nyári, Sass G. Kiállíva: Nyári. Ifi: 2:1.
Nagyrákos-Jánosháza 0:0 - Nagyrákos, 200 néző, vezette: Lukács.
Nagyrákos: Czeglédi - Meixner, Pusztai, BedŐs, Gersli - Tihani, Tóth,
Albert (Fölnagy), Fitos - Németh, Koczor (László).^Edző: Bita Gyula.
Jánosháza: Szenté - Tóth, Takács T., Bors B., Gombási (Nagy Sz.) Jánosa, Vajda, Bors T., Tóth J. - Tóth S., Lenorics. Edző: Horváth Imre.
Csörötnek-Kemenesalja 3:3 (2:1) - Csörötnek, 300 néző, vezette:
Komláti. Csörötnek: Kocsis - Laczó, Ráncsik, Soós M., Nagy - Kársai,
Papfalvi (Merkli), Krajczár - Kovács, Petrovics, Soós A. Játékos-edző:
Merkli József. Kemenesalja: Fűzfa L. - Nagy, Sebestyén, Princzes, László
- Berta (Pacsi), Varga, Kolonics, Dénes (Szálai) - Rúzsa, Fűzfa R. Edző:
Marsai József. Góllövők: Soós A., Petrovics, Merkli, ill. Rúzsa (3!). Ifi:
0:0.
Jánosháza-Szentkirály-Gyöngyöshermán 2:1 (1:0) - Vönöck, 100
néző, vezette: Klujber. Jánosháza: Szenté - Tóth L., Takács, Rétfalvi,
Bors B. - Tóth S. (Jánosa), Gombosi (Tóth J.), Varga - Vajda (Szomorkovics), Bors T., Lenorics. Edző: Horváth Imre. Gyöngyöshermán: Hor
váth T. - Dénes, Czerják, Fodor, Szárnyas (Antal) - Lukács (Niksz), Bődi.
Edző: Bődi János. Góllövők: Bors T. (2), ill. Lukács. Ifi: 3:1.
MEGYEI n. OSZTÁLY
Kemenesmagasi-Ostffyasszonyfa 3:0 (1:0) - Kemenesmagasi, 100
néző, vezette: Polgár. Kemenesmagasi: Balogh - Károly, Bodor, Hérincs
(Marton), Szabó Cs. - Molnár T. (Búzás), Szántó, Molnár Á. - Velencei,
Berghoffer, Szabó K. Edző: Szuh József. Ostffy asszony fa: Eőry - Bognár,
Stárics, Kiss, Simon - Vörös T., Németh D., Jákói Takács - Vörös A.,
Németh J. Edző: Szabó Sándor. Góllövők: Szabó Cs., Szabó K. Búzás.
Cserhát SE-Gérce-Vásárosmiske 0:0 - Kenyéri, 150 néző, vezette:
Pajor. Kenyéri: Lakatos - Császár I., Csordás, Svedics K., Szabó T. Svedics T., Szabó I., Mesterházi, Császár S. - Kóbor, Módos (Németh).
Edző: Svedics Tibor.
Szergény-Nagysimonyi 0:1 (0:1) - Szergény, 70 néző, vezette: Gaz
dag. Szergény: Ágoston - Elek T., Horváth P., Piri B., Mező K. - Szabó
(Elek P.), Horváth B., Piri L., Barna (Németh) - Kovács, Figerl (Sali).
Edző: Verrasztó Károly. Nagysimonyi: Dénes - Hajas, Hajas Attila, Pethő. Molnár Z. - Szakáll (Lőrincz), Major, Kovács, Czöndör - Gosztola,
Jánossy (Molnár F.). Edző: Balhási István. Góllövő: Gosztola.
A MÜLLEX KFT. Celldömölk város területén

LOMTALANÍTÁST
ÉS VESZÉLYESHULLADÉK-GYÜJTÉST TART
¡998. október 31-én (szombaton) a celldömölki városrészen
1998. november 7-én (szombaton) az alsósági és izsákfai
városrészeken
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a megadott helyen a megjelölt
napon reggel 8 óráig a lakásban, háztartásban keletkezett, feleslegessé vált lomokat szállító járművel megközelíthető közterü
letre helyezzék ki. A veszélyes hulladékokat ugyanilyen módon,
de a lomoktól elkülönítve tegyék ki az ingatlanok elé.

Wff W CELLDÖMÖLK VÁROS
U
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Mersevát-S imaság 6:3 (1:2) T- Mersevát, 80 néző, vezette: Dani. Mersevát: Horváth A. - Orbán, Győrváry, Fűzfa, Németh - Molnár (Kovács),
Marsai (Somogyi), Horváth T., Gyurák - Gulyás, Csoóri (Takács). Edző:
Nagy Csaba. Góllövők: Gulyás (3), Horváth T., Marsai, Gyurák, ill. Zeke,
Pálffy, Tama.
Ostffyasszonyfa-Szergény 2:0 (1:0) - Ostffyasszonyfa, 80 néző, ve
zette: Domrán. Ostffyasszonyfa: Eőry - Jákói, Stárics, Simon, Bognár Németh (Cseszó), Hajba, Vörös K„ Takács Gy. - Vörös A., Takács I ,
(Gregorics).Edző: Szabó Sándor. Szergény: BiróT.-ElekT., Piri, Mező,
Horváth - Elek P., Kovács, Kaisinger, Ágoston - Kutasi. Edző: Búzás
Imre. Góllövő: Takács I., Vörös A.
Hegyfalu-Mersevát 2:2 (1:1) - Hegyfalu, 200 néző, vezette: Pajor.
Mersevát: Horváth A. - Orbán (Somogyi), Győrváry, Fűzfa, Kovács Molnár (Takács), Marsai, Horváth T., Gyurák-Gulyás, Németh (Varga).
Edző: Nagy Csaba. Góllövők: Kövesdi, Takács, ill. Gyurák (2).
Simaság-Cserhát SE 3:2 (1:1) - Simaság 120 néző, vezette: Polgár.
Kenyéri: Lakatos - Császár I., Csordás, Szabó T., Svedics K. - Mesterházy, Szabó I . , Császár S. (Németh), Svedics T. - Kóbor, Módos.
Edző: Svedics Tibor. Góllövők: Szabó Z. (2), Tama, ill. Mesterházy,
Kóbor.
Nagysimonyi-Bö 5:4 (3:2) - Nagysimonyi, 50 néző, vezette: Kotsis.
Nagysimonyi: Hegyaljai - Lőrincz, Hajas, Molnár Z., PethŐ - Jánossy,
Czöndör (Szakái), Vincze, Gosztola - Kovács, Fodor (Molnár F.). Edző:
Balhási István. Góllövők: Gosztola (3), Kovács (2), ill. Balikó Z. (2),
Reseterics, Molnár (öngól).
Gérce-Kemenesmagasi 1:0
LEGFRISSEBB: Lenti-CVSE-Antók Nyomda 1-2 (0-2)

ŐSZI KÖNYVTÁRI H E T E K
1998. október 5-17.
A Kresznerics Ferenc Könyvtár ajánlata:
Az Ószi Könyvtári Hetek ideje alatt a beiratkozás ingyenes.
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával az egyetemes és magyar
filmművészet több mint félszáz kiemelkedő alkotásával gyarapodott
a könyvtár videoállománya. Ez a gyűjteményrész beiratkozással és
klubtagsági igazolvánnyal október 5-től lesz kölcsönözhető.
Az Irodalomórák idősebbeknek és haladóknak előadássorozat
folytatódik 1998. október 12-én (hétfőn) 18 órakor.
A könyvtár olvasói, a Kemenesaljái Berzsenyi Asztaltársaság tagjai
és minden érdeklődő ismét találkozhat Kiss Zsuzsanna tanárnővel.
Az összejövetelen Dénes Lajos Szilveszter művésztanár megnyitja
Barabás Lajos, a Kemenesaljái Alkotó Kör tagjának kamarakiállí
tását.

A G R O EN-TA
MEZŐGAZDASÁGI GÉPALKATRÉSZ SZAKÜZLET
IFA, M T Z , ZETOR, TZ--4K, alkatrészek, csapágyak,
ékszíjak, akkumulátorok (PERION)
GUMIKÖPENYEK (IFA, MTZ)
Celldömölk, Nemesdömölki u. 2.
Tel.: 06/60/376-768
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 8-16 óráig.
Hétvégi ügyelet telefonon: 06/60/376-768
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