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Urnazárás után 

Lapunk 4. oldalán közöljük a helyhatósági válasz
tás végeredményét. 

Ismét Tima Lászlót választották meg alpolgármesternek 

Megalakult az új képviselő-testület 
Megtartotta alakuló ülését Celldömölkön 

az új kép viselő-testület. Elsőként Smidéliusz 
Sándo r , a helyi választási bizottság elnöke 
ismertette a szavazás végeredményét, majd 
átadta a megbízóleveleket. Ezt követően 
előbb Makkos Is tván polgármester, majd 
pedig a képviselő-testület minden tagja letet
te a hivatali esküt. 

Makkos István rövid programbeszédet tar
tott. Ebben arra hívta fel a megválasztott kép
viselők figyelmét, hogy csak együtt lesz ké
pes az önkormányzat megoldani a rá váró fel
adatokat, ígérete szerint a részletes programot 
a városatyákkal együtt fogja kidolgozni. • 

A képviselő-testület a törvényben foglaltak 
szerint megállapította a polgármester havi f i 

zetését: 174 ezer forintot szavaztak meg. A l 
polgármesternek 14 szavazattal ismét a szo
cialista párti T ima Lászlót választották meg. 
Az ő havi illetménye 52 ezer forint. 

Pokorni Zoltán 
Celldömölkön 

Az Apáczai Kiadó meghívására okta
tási fórumot tartott Celldömölkön Po
korn i Zol tán oktatási miniszter. A lap
zárta után történt eseményről a követke
ző lapszámban részletesen tudósítunk. 

Segítség az adósoknak 
Celldömölk Város Önkormányzata megalkotta a 96/1998. (V. 13.) 

Korm.rendelet alapján 29/1998. (VI . 24.) számú rendeletét a szociá
lisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és 
lakhatási körülményeinek javításáról. A rendelet egy korábbi szá
munkban teljes terjedelmében megjelent. A Polgármesteri Hivatal 
Közigazgatási Osztályára 1998. december 1-jéig nyújthatják be ké
relmüket azok, akiknek 1998. május 21-éig bezárólag legalább hat 
havi közüzemi díj, illetve lakáshitel törlesztés-elmaradásuk van, és 
segítséget kérnek adósságuk rendezéséhez. 

Pályaválasztási vásár 
Pályválasztási vásárt tart a Vas 

Megyei Munkaügyi Központ 
Szombathelyen, az Oladi Műve
lődési Központban. Elsősorban 
az általános iskolák hetedik és 
nyolcadik osztályos tanulóinak 
igyekeznek segítséget adni a .pá
lya-, illetőleg a szakmaválasztás

hoz. A kiállítás keretében bemu
tatkoznak a megye középfokú 
oktatási intézményei, főiskolái, 
és ízelítőt adnak az oktatott szak
mákból. A most első alkalommal 
megrendezett vásár november 5-
én, 6-án és 7-én naponta reggel 
9-től délután 5 óráig látogatható. 

M 
.Jstc 

egemlékezés az októberi forradalom 42. évfordulóján 
„Isten, hazánkért térdelünk előtted..." éne

kelte a Liszt Ferenc Vegycskar és a Szent 
Benedek iskola kórusa az Ádám Jenő Zene
iskola fúvószenekara kíséretével az 1956-os 
forradalom 42. évfordulójára rendezett meg
emlékezésen Celldömölkön. 

Szavalat után Makkos Is tván, a város pár 
napja újraválasztott polgármestere köszöntöt
te az ünneplő közönséget. Beszédében párhu
zamot vont az 1848-as és az 1956-os forra
dalom előzményei között, majd arról szólt, 
hogy még ma sem tudjuk teljesen a helyére 
tenni az 56-os forradalmat. Ez abból is fakad, 
hogy talán még most is közlünk járnak a gyi l 
kosok, a kárpótlást és elégtételt nem kapott 
forradalmárok... 

- 1956-ban a „nemzet" fogalom ismét elő
térbe került. Felismerték, hogy csak saját ha
gyományainkra, történelmünkre és saját 
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Megemlékezés az októberi forradalom 42. évfordulóján 
(Folytatás az 1. oldalról) 

kultúránkra támaszkodva fejlődhet az ország. 
...Függetlenség és semlegesség! Ez a két szó 
vitte előre a tömegeket, hogy megpróbálják 
hazánkban a szovjet hatalmat megdönteni. 
Ma független az ország. Sokak véleménye 
azonban, hogy kialakult egy dél-amerikai for
májú osztálytagozódás, ami nem hiszem, 
hogy megfelel az 1956-os eszméknek. Egy 

olyan elmélet látszik eluralkodni, ami azt je
lentené, hogy a demokrácia kiteljesedése az 
egyenlőtlenséggel egyenértékű... Minél in
kább megismerjük 1956 tanulságait, annál 
nagyobb a valószínűsége, hogy nem csak be
szélünk az esélyegyenlőségről, hanem való
ság is lesz az - mondta egyebek mellett a 
szónok. 

Ezután a fiatal Koloszár Zoltánra emléke
zett, aki diákként a mosonmagyaróvári sortűz 

áldozata lett, s rajta keresztül valamennyi ál
dozat emlékét idézte. 

Megemlékezését azzal zárta: ahogy 1956 
eszméit minél inkább magunkévá tesszük, 
annál nagyobb a valószínűsége az ország fel
emelkedésének. 

Az ünnepség előtt a város vezetői megko
szorúzták a temetőben Koloszár Zoltán sírját. 
A megemlékezés után gyászmise volt a kato
likus templomban az áldozatokért. -völgyi-

Szeptemberben megkezdődött 

Magánének a zeneiskolában 
Banhidi Eszter, a zeneiskolai 

magánének szak fiatal tanárnője 
Zalaegerszegen született. Szülei 
már ötévesen zeneóvodába írat
ták. Tizenhárom évig tanult he
gedülni, majd zongorázott. T i 
zennyolc évesen kezdett komo
lyabban foglalkozni az éneklés
sel. 

A veszprémi konzervatórium 
elvégzése után 1992-ben sikere
sen felvételizett a Zeneakadé
miára, ahol Pászthy Júlia és Kut-
rucz Éva voltak a tanárai, 1997-
ben diplomázott. 

- Hogyan kerüli Zalaegerszeg, 
Veszprém, Budapest után Celldö
mölkre? 

- A Zeneakadémián ismerked
tem meg Bejcziné Németh Tün
dével. Beszélgetéseink során el
mondtam neki, hogy zenei és 
énektudásomat a mindennapok
ban szeretném hasznosítani. Ő 

Beszélt Sülé Ferenccel, a zeneis
kola igazgatójával a magánének 
szak indításáról. 

- Mit nyújt ez a szak a tanít
ványoknak? 

- É n a klasszikus ének alapjait 
tanítom. Ehhez másfajta éncktu-

dás kell, mint a népdalokhoz. 
Sok tanítványomat át kell szok
tatni a műdalok technikájára. 
Foglalkozom a hangterjedelmük 
növelésével, és szeretném fej
lesztem bennük a zenei kreativi
tást is. Megpróbáljuk együtt le
győzni a gátlásaikat. Nagyon 
fontos, hogy a diákjaim kommu
nikálni tudjanak a közönséggel, 
hiszen az előadó közbülső elem 
a zeneszerző és a hallgatóság kö
zött. 

-Jelenleg huszonöt tanítványa 
van, akik tizenkettő és tizennyolc 
év közöttiek. Köztük csak kettő a 

fiú. Milyenek a tapasztalatai ve
lük kapcsolatban? 

- Van, akinek gondot okoz a 
kottaolvasás, így hallás után ta
nulja a dalokat. Ez mindkettőnk 
feladatát megnehezíti, plusz 
energiákat emészt fel. Ezzel 
szemben akad olyan lány is, aki 

otthon, gyakorlás közben zongo
rán kíséri magát. Csak azt sajná
lom, hogy túl kevés a fiú a duett
énekléshez. 

- Hol hallhatjuk önt és tanít
ványait? 

- Tervezem musical és ko
molyzenei előadások megrende
zését akár gitárral, vagy más 
hangszerekkel együtt. De az; 
önálló estre csak tavasszal kerül
het sor, arra leszünk kellően fel
készültek. 

- Véglegesen itt szeretne ma
radni Celldömölkön, vagy más 
elképzelései vannak? 

- Én mindig teljesen rábízom 
magam az életre. A sorsomat sze
retném élni, nem az életemet. 
Ügy jöttem ide, hogy most itt van 
feladatom, ezt kell csinálnom, 
mert ezt vállaltam. 

És szeretem is ezt a várost: az 
emberek kedvesek, szere
tetteljesek. Budapest után tetszik 
nekem a kisvárosi élet. Amíg a 
körülmények engedik, szeretnék 
itt dolgozni. 

Kovács Nóra 

Megkérdeztük - válaszolt 
-A város egyes részein elszaporodtak a rókák. Mi az oka ennek? 

Mit lehet tenni ellene? 
Danka Imre , a Fekete István Vadásztársaság titkára: 
- ősszel az anyarókák elhagyják a kolyökrókákat, amelyeknek 

nincs rutinjuk a vadászathoz, így az élelmet lakott területen szerzik 
be. Mezőséggel határos, szemetes, nádas területen (például a tégla
gyári tónál) fordulnak elő. 

Az utóbbi években nőtt a rókák száma, mivel Magyarország 6 éve 
csatlakozott Európa azon országaihoz, amelyek a rókák immunizálá
sit végzik. A Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium vezeté
sével évente kétszer, tavasszal és ősszel repülőgépből leszórt csalétek 
formájában veszettség ellen kezelik az állatokat, így természetes pusz
tulásuk csökkent. 

Apasztásukat lőfegyverrel végzik a vadászok, de ez nem lehet elég
gé hatékony, lakott területen pedig tilos a fegyverhasználat. Régebben 
más módszerekkel (ködgyertyával) is irtották, de ezeket környezet
védelmi okokból betiltották. Lakott területen még a hatósági állator
vos gyérítheti az állatokat altalópuskával. Mindenképpen elővigyáza
tosan kell viselkedni, mivel a rókák az említett gyógyszeres kezelés 
ellenére is a veszettség hordozói. A házaknál lévő kutyákat be kell 
oltatni veszettség ellen, és óvatosan kell a kisgyermekeknek a macs
kákkal érintkezni. 

T.G. 

Halottainkra emlékeztünk 

Völgyi László felvétele meg a halottak napi gyertyagyújtás előtt készült 
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Régi vágyak válhatnak valóra az ezredfordulóra 
Beszélgetés a harmadszor megválasztott Makkos István polgármesterrel 

1990 és 1994 u t án 1998-ban is Makkos I s tván lett Cel ldö
mölk po lgármes te re . Az e lmúl t 8 évben nem tö r t én tek lá tvá
nyos, nagy dolgok, ennek ellenére a leadott szavazatok nagy 
százaléka a város eddigi po lgármes te re mellett szólt. Ez egy
ben azt is jelentheti, hogy a vá lasz tópolgárok pozi t ívan é r t é 
kelték az ö n k o r m á n y z a t tevékenységét , és a folytonosság az 
óhajuk. 
- Polgármester úr! Értékelje 

dióhéjban az elmúlt 8 évet! 
- Amikor a polgármesteri 

posztra kerültem, a legfontosabb 
feladatunk az volt, hogy kihasz
náljuk a város javára azokat a le
hetőségeket, amiket a kormány 
biztosít. így tudtuk létrehozni pá
lyázatok segítségével az alsósági 
tornacsarnokot, valamint a 
szennyvíztisztítót. Az e l ső ' c ik 
lusban ez a két nagy lehetősé
günk volt. A második ciklusban 
a legfontosabb beruházás a 
szennyvízcsatorna megépítése 
volt, ami nem látványos, sok kel
lemetlenséggel járt, és sok pénz 
kellett hozzá. Emellett még hely¬
rehozattuk néhány utca útburko
latát, és új orvosi rendelőket is 
nyitottunk. A ciklus végén pedig 
leraktuk a turizmus fejlesztésé
nek lehetőségeit. 

-A celldöinölkiek az ipartele
pítést és a termálvíz kihasználá
sát hiányolják a legjobban,.. 

- A celldömölki üzemek v i 
szonylag jól mentették át magu
kat a rendszerváltáskor. Bár tör
téntek létszámleépítések, a mun
kalehetőség lényegében megma
radt. A jövőben olyan ipar idete
lepítése a cél, ami szakképzet
tebb munkaerőt követel. A ter
málvíz kihasználása eddig való
ban nem történt meg, de a legelső 

1 

teendőink közé fog tartozni en
nek a pótlása. 

-Mit tart Ön az elmúlt időszak 
legnagyobb sikerének? 

— Talán az egyik legfontosabb, 
hogy intézményeink jó színvona
lon múködő hálózatot alkotnak, 
ami megyei viszonylatban is 
megállja a helyét. A másik, ami 
nagyon fontos: a szenny vízháló
zat megépítése. 

— Balszerencsés döntések? 
— Részben kudarc az olajtáro

ló, mert egy nagyberuházás oda 
települt, ahová mi nem szereltük 
volna. Az adómegosztási problé
ma továbbra is fennáll, de véle
ményem szerint megoldható 
anélkül, hogy bíróság elé kerülne 
az ügy. A kevésbé jó , de végső 
soron hasznos döntések közé 
sorolom még a liget álalakítá-

MUNKARUHA, 
CSEMPE, JÁRÓLAP 

KISKERESKEDÉS 
Celld., Mikes K. u. 27. 

Munkaruhák, 
munkavédelmi cipők. 

Csempék, járólapok 
széles választéka. 

Fürdőszoba-berendezések, 
szaniterek, csaptelepek, 

fugázóanyagok, 
csempe-, 

járólapragasztók. 

v Szeretette/ várjuk 
\ kedves I 
\ vásárlóinkat! \ I 

Egy iljú polgár u szavazófülke elütt: 
Tessék mondani, polgármester bácsi, 
mikor strandolhatok végre Celldö
mölkön...? 

sát, valamint a szemétszállítás 
ügyét. 

-A következő ciklusra melyek 
a legfontosabb elképzelései? 

— Az ipari park létrehozása 
mindenképpen szükséges, nem 
maradhat vágyálom! Bízom ben
ne, hogy a termálvíz hasznosítási 
program kidolgozása a jövő év 
elején megkezdődik. Először a 
távhőszolgáltatásban szeretnénk 
hasznát venni. Úgy gondolom, 
hogy egy-egy ilyen nagy beruhá
zás megvalósítására nem a saját 
fejlesztési pénzünket kell fel
használni. Más cégek, bankok 
bevonásával gazdasági társasá
gokat keli létrehozni, és pályázati 
pénzeket is igénybe veszünk a 
célok megvalósításához. Régi 

vágyálma a celldömölkieknek a 
strandfürdő létrehozása. Biztos 
vagyok benne, hogy a következő 
négy évben ezt a hiányt is pótolni 
tudjuk. 

- Mit vár a polgármester az új 
képviselő-testülettől? 

- Az új testület legtöbb tagját 
jól ismerem. Azt várom, hogy öt
leteikkel, javaslataikkal, meglé
vő kapcsolataikkal és építő kr i t i 
kájukkal mindent meg fognak 
tenni városunk fejlődése érdeké
ben. Egyúttal szeretném megkö
szönni a kedves celldömölkiek
nek, hogy a választáson ilyen 
szép számmal mellém álltak. 
Legjobb tudásommal igyekszem 
a bizalmuknak megfelelni. 

Völgyi László 

Ne feledje; 
Új Kemenesalja kéthetente! 

Nálunk ingyen hirdethet 
Jövő február végéig ö n ingyen teheti közzé apróhirdetéseit az Új Ke

menesalja kéthetente megjelenő számaiban. Nem kell mást tennie, csak 
töltse ki az alábbi hirdetési bonuszt, és küldje el szerkesztőségünk címére: 
Új Kemenesalja, Celldömölk, Szentháromság tér 1. (9500). A borítékra 
kérjük ráírni: APRÓHIRDETÉS. Csak azokat a hirdetéseket fogadjuk cl 
ingyenes közlésre, amelyeket a lapból kivágott, eredeti bonuszon juttatnak 
el hozzánk, fénymásolatokat tehát ne küldjenek. 

Ez a legolcsóbb, mert ingyen van! 
Csak arra kell figyelnie, hogy beleférjen a szöveg a betűk részére 

készített négyzetrácsokba. (A hirdetésben közöltek valódiságáért a szer
kesztőség és a lap kiadója nem vállal felelősséget.) 

-
Hirdetési bonusz - Uj Kemenesalja 

A hirdetés feladója: 

címe: 

dátum aláírás 
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Az érvényes szavazatok száma jelöltenként 
Kereszténydemokrata Néppárt Az a l ább iakban közöljük a helyhatósági vá lasz tásokon indult 

celldömölki je löl tekre leadott érvényes szavazatok számát . K i 
emelten szerepel összeál l í tásunkban az adott vá lasz tókerü le tben 
győztes, i m m á r megválasz to t t képviselő neve. 

Polgármesterjelöltek 
1. Balogh László Független 1578 
2. Fehér László Magyar Szocialista Párt 928 
3. László Tibor FIDESZ-MPP-MDF-FKgP 351 
4. Makkos Is tván Együtt Celldömölk Városért Egy. 2443 

1. Balogh Károly 
2. Benkőné 

Remport Li l la 
3. Berta László 
4. Czigány Gyula 
5. Móger József 
6. Nagy Péter 
7. Szabó Endre 
8. T ima László 

1. Csizmaziáné 
Hubert Mária 

2. Jáger Tibor 
3. Karádi Mihály 
4. Karvalics Imre 
5. László Tibor 
6. L i m p á r József 
7. Németh Dénes 
8. Szendrei István 
9. Dr. Tamásné 

dr. Berdál Mária 

Képviselőjelöltek 
1. sz. vá lasz tókerü le t 

Független Kisgazdapárt 

Független 
Magyar Igazság és Élet Pártja 
Létminimum Alatt Élők Társasága 
Kemenesalja Ipartestület 
Kereszténydemokrata Néppárt 
Együtt Celldömölk Városért Egy. 
Magyar Szocialista Párt 

2. sz. vá lasz tókerü le t 

Független 
Független Kisgazdapárt 
Független 
Munkáspárt 
F IDESZ-MPP-MDF 
Magyar Szocialista Párt 
Együtt Celldömölk Városért Egy. 
Magyar Igazság és Élet Pártja 

7. Vinter József 

1. Bedy Zsolt 
2. Bejczi Károly 
3. Dr. Nagy János 
4. Péter Géza 
5. Sebestyén Csongor 
6. Somlai Mihály 
7. Szálai József 
8. Vajda Tibor 
9. Zsolnai István 

sz. vá lasz tókerü le t 
Kemenesalja Ipartestület 
FIDESZ-MPP-MDF 
Kereszténydemokrata Néppárt 
Független Kisgazdapárt 
Magyar Szocialista Párt 
Magyar Igazság és Élet Pártja 
Független 
Együtt Celldömölk Városért Egy. 
Létminimum Alatt Élők Társasága 

1. Fehé r László 
2. Hetényi László 
3. Dr. Kovács Antal 
4. Kuthi Márta 
5. László István 
6. Süle Nándor 
7. Szőllősi Attila 
8. Velekey József 

Kereszténydemokrata Néppárt 

3. sz. vá lasz tókerü le t 
Magyar Szocialista Párt 
Kereszténydemokrata Néppárt 
Együtt Celldömölk Városért Egy. 
Kemenesaljái Baráti Kör 
Létminimum Alatt Élők Társasága 
Független 
Magyar Igazság és Élet Pártja 
Független Kisgazdapárt 

4. sz. vá lasz tókerü le t 

67 
29 
83 
10 
SS 

291 
76 
22 

42 

211 
114 
122 
39 
41 
55 
19 
57 

1. Balázs Béla 
2. Czckman Péter 
3. Fábián József 
4. Géczy Zol tánné 
5. Palotai Tünde 
6. Dr. Sükösd Éva 
7. Tarczi Sándor 

1. Erdélyi Antal 
2. Farkas István 
3. Molnár Lajos 
4. Rákóczi Elemér 
5. Szálai Attila 
6. Szálai Imre 
7. Zsirai József 

1. Deé Ervin 
2. Farkas Zol tán 

8. sz. vá lasz tókerü le t 
Magyar Szocialista Párt 
Kereszténydemokrata Néppárt 
Független Kisgazdapárt 
Együtt Celldömölk Városért Egy. 
Magyar Igazság és Élet Pártja 
FIDESZ-MPP-MDF 
Kemenesalja Ipartestület 

9. sz. vá lasz tókerü le t 
Együtt Celldömölk Városért Egy. 
Független Kisgazdapárt 
Magyar Szocialista Párt 
Létminimum Alatt Élók Társasága 
FIDESZ-MPP-MDF 
Kereszténydemokrata Néppárt 
Kemenesalja Ipartestület 

10. sz. vá lasz tókerü le t 
MSZP-KDNP 
Független 

1. Benke Csaba Független 74 3. Dr. Pesti Lajosné Magyar Igazság és Élet Pártja 
y-2. Gasztonyiné 4. Sebestyén Ferenc Független Kisgazdapárt 

Fódi Zita Magyar Szocialista Párt 101 
3. Hetényi Endre Kereszténydemokrata Néppárt 227 A kompenzációs l is tán megválasz to t t képviselők 
4. Dr. Hollósy István Együtt Celldömölk Városért Egy. 83 V. Szabó Endre Együtt Celld. Városért Egyesület 
5. Dr. Kiss Annamária Független 121 2. Németh Dénes Együtt Celld. Városért Egyesület 
•6. Kovács Zoltánné Kemenesalja Ipartestület .12 3. Somogyi Gyula Magyar Szocialista Párt 
7. Lónainé 4. Hetényi László Kereszténydemokrata Néppárt 

Kondics Zsuzsanna FIDESZ-MPP-MDF 33 5. Móger József Kemenesalja Ipartestület 
8. Somorjai István Független 18 6. László Tibor FIDESZ-MDF 
9. Takács Lászlóné Magyar Igazság és Élet Pártja 30 7. Pőcze Istvánná FIDESZ-MDF 
10. Tánczos Miklós Független Kisgazdapárt 7 
11. Venczellák András Független 79 11. Venczellák András Független 

Az uj önkormányzat összetétele 
5. sz. vá lasz tókerü le t 

156 

57 
118 
77 
41 
83 

9 
146 

77 
12 

24 7. sz. vá lasz tókerü le t 
1. Boznánszky László Kemenesalja Ipartestület 62 

96 2. Döme László Kereszténydemokrata Néppá r t -
16 Magyar Igazság és Élet Pártja 101 
71 3. Farkasné 

101 Zsámboki Csilla Független 14 
52 4. Fenyő Miklós Létminimum Alatt Élők Társasága 7 

127 5. Heiner Imréné Együtt Celldömölk Városért Egy. 26 
148 6. Horváth Csaba FIDESZ-MPP-MDF 49 

7. Oszkó Imre Magyar Szocialista Párt 64 
8. Szabőné Vörös É /a Független 14 
9. Tóth Lajos Független Kisgazdapárt 7 

16 
20 
14 

110 
7 

92 
43 

236 
4 

36 
8 

55 
24 
13 

64 
142 

4 

I 

1. I f j . Bakó László FIDESZ-MPP-MDF 84 
2. Lampért Attila Független 75 
3. Nagy K á l m á n Magyar Szocialista Párt 213 
4. Németh Jenő Lajos Független Kisgazdapárt 10 
5. Szakács László Kemenesalja Ipartestület 

Együtt Celldömölk Városért Egy. 70 
6. Szálai Dezső Magyar Igazság és Élet Pártja 15 

Po lgá rmes te r : M A K K O S ISTVÁN 
Képviselők: T I M A LÁSZLÓ, LIMPÁR JÓZSEF, FEHÉR LÁSZ

LÓ, HETÉNYI ENDRE, N A G Y KÁLMÁN, SZÁLAI JÓZSEF, VC 
M E LÁSZLÓ, GÉCZY ZOLTÁNNÉ, ERDÉLYI A N T A L , FARKV 
ZOLTÁN, SZABÓ ENDRE, N É M E T H DÉNES, SOMOGYI GT 
L A , HETÉNYI LÁSZLÓ, M Ó G E R JÓZSEF, L Á S Z L Ó TIB< 
PŐCZE ISTVÁNNÉ 
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Nyelvi labor 
a Gáyerban 

A celldömölki Gáyer Gyula Általános Is
kolában évek óta kiemelt szerepe van az ide
gennyelv-oktatásnak. Az iskola NAT-prog-
ramjában ez a szándék - ha lehet - még hang
súlyozottabban jelentkezik. Nem csak a vá
laszték nagysága, a nyelvi órák száma jelzi 
ezt, hanem az oktatás színvonalának eme
lése is. 

Ennek érdekében egy évvel ezelőtt pályá
zatot nyújtottak be a Vas Megyei Közalapít
ványhoz nyelvi labor kialakítására. A pályá
zat sikeres volt, 300 ezer forintot kapott az 
iskola. Az önkormányzat 500 ezer forinttal 
járult hozzá a korszerűsítéshez. Az iskola 
névadójának fia, dr. G á y e r Gyula ügyvéd 
további 200 ezer, a szülői munkaközösség pe
dig 100 ezer forinttal segítette a cél megva
lósítását. 

A helyiség kialakítását a felújítási keretből 
fedezték. A munkálatokat a Városgondnok
ság szakemberei végezték el. A tanév kezde
tére készen volt a 16 személyes nyelvi labor, 
amely egy másfajta, minőségében magasabb 
szintű oktatás lehetőségét teremtette meg. 

Bakó István iskolaigazgató elmondta, 
hogy a közeljövőben multimédiássá kívánják 
fejleszteni a labort, hogy aztán a nyelvtanárok 

továbbképzésének helyi központja lehessen. 
Ezenkívül be kívánnak kapcsolódni a felnőtt
képzésbe is a T I T kereteiben. V.L. 

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGALAT 
Központi orvosi ügyelet 

C í m : Cson tvá ry -pa t ika • Telefon: 95/423-742 

6. péntek 
7. szombat 
8. vasárnap 
9. hétfff 

10. kedd 
11. szerda 
12. csütörtök 
13. péntek 
14. szombat 
15. vasárnap 
16. hétfő 
17. kedd 
18. szerda 
19. csütörtök 
20. péntek 
21. szombat 
22. vasárnap 

N O V E M B E R 
Dr. Kovács Zoltán 
Dr. Kiss Imre 
Dr. Sükösd Éva 
Dr. Hlotyák Katalin 
Dr. Frommer Barnabás 
Dr. Szabó Ildikó 
Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Gonda Péter 
Dr. Nagy János 
Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Frommer Barnabás 
Dr. Ádám Ilona 
Dr. Nagy János 
Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Szabó Ildikó 
Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Mestcrházy Gábor 

Kurányiné K . Szilvia 
Horváth Katalin 
Hajba Dezsőné 
Horváth Katalin 
Kurányiné K. Szilvia 
Hajba Dezsőné 
Hajba Dezsőné 
Kurányiné K. Szilvia 
Hajba Dezsőné 
Kurányiné K. Szilvia 
Hajba Dezsőné 
Kurányiné K. Szilvia 
Horváth Katalin 
Horváth Katalin 
Hajba Dezsőné 
Horváth Katalin 
Hajba Dezsőné 

23. hétfő 
24. kedd 
25. szerda 
26. csütörtök 
27. péntek 
28. szombat 
29. vasárnap 
30. hétfő 

Dr. Gáyer Tatjána 
Dr. Sükösd Éva 
Dr. Nagy János 
Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Kovács Zoltán 
Dr. Pánykó Magdolna 
Dr. Gonda Péter 
Dr. Bérdi Gusztáv 

Hajba Dezsőné 
Kurányiné K . Szilvia 
Horváth Katalin 
Kurányiné K . Szilvia 
Hajba Dezsőné 
Horváth Katalin 
Hajba Dezsőné 
Horváth Katalin 

S Z A K R E N D E L E S E K 
Szemészet 

Vezetője: dr. Gá t i É v a szemész adjunktus 
Rendelés ideje: naponta 8-14 óráig 
(Minden páros héten szakmai nap miatt a rendelés szünetel) 

Psychiá t r ia 
Vezetője: dr . T ó t h Katal in psychiáter adjunktus 
Rendelés ideje: mindennap 8-14 órá ig 
(Minden második és negyedik hét péntekén szakmai továbbkép

zés miatt a rendelés szünetel.) 
Bőrgyógyászat 

Vezetője: dr. M o l n á r I ldikó bőrgyógyász adjunktus 
Rendelés ideje: Hétfő 8-14 óráig 

Szerda 8-14 óráig 
Csütörtök 8-14 óráig 

s 

Decemberben: Uj Kemenesalja falinaptár 
Lapunk szerkesztőbizottsága - az olvasók és a hirdetők körében 

végzett felmérésekre, valamint az előző évek tapasztalataira hagyat
kozva - elhatározta, hogy megjelenteti az Uj Kemenesalja 1999. 
évi falinaptárát. A mellékletként készülő falinaptár a korábbiakhoz 
hasonlóan önköltséges, ami esetünkben azt jelenti, hogy a rajta 
szereplő hirdetések bevételeiből fedezzük az előállítás költségeit, 
így az olvasók ingyen kapják meg. A falinaptáron mintegy húsz, 
névjegykártya méretű hirdetés elhelyezésére van lehetőség. Ez per
sze csak átlagos méret, akik ennél .nagyobb felületet szándékoznak 
vásárolni reklámjuk elhelyezésére, ennek sincs akadálya. A korlá
tozott megjelenési hely miatt azonban fontos, hogy a vállalkozók, 

a vállalatok és esetleg magánszemélyek idejében jelentkezzenek 
igényeikkel. 

A hi rdetések l eadásának ha tá r ide je : 1998. november 20-a, 
helye: Polgármes te r i Hivatal , Cel ldömölk, m ű s z a k i osztály, 
Nagy Antal . A hirdetési ta r i fák: 

90 x 50 mil l iméter - név jegykár tya m é r e t 6500 for int + áfa 
90 x 100 mil l iméter - kétszeres mére t 12 000 for int + áfa 
A hirdetésben fekete-fehér fényképet is el lehet helyezni, a három 

alkalmazott alapszín: piros, kék, fekete. Az 1999-es falinaptár ez 
évi utolsó lapszámunkban jelenik meg, s amint közöltük, ingyen 
jut el az Új Kemenesalja minden olvasójához. 
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A polgári védelemről 
- mindenkinek (2.) 

Hogyan kell elkészíteni a szükségcsomagot? 
Ha várható a katasztrófahely

zet kialakulása, előre összeké
szíthetjük a szükségcsomagot. 

Milyen legyen a szükségcso
mag? 

Legjobb a szükséges holmikat 
hátizsákba rakni, mert így 
hosszabb úton könnyebben szál
lítható. A hátizsákot lássuk el 
névvel és címmel. A pakolásnál 
külön csomagba tegyük, amire 

-naponta többször van szükség, 
- nincs szükség naponta 
- amire csak ritkán van szük

ség. 
Jelöljük meg mindegyiket 

úgy, hogy tudjuk, mit tartalmaz. 
Fontos, hogy mindent, aminek 
nem szabad átnedvesednie, víz-
hatlanul csomagoljunk be. 

Mi t tartalmazzon a szükség
csomag? 

- 2-3 napra elegendő, nem 
romlandó élelmiszert, 1-2 liter 
ivóvizet; 

- fehérneműt, lábbelit és az 
évszaknak megfelelő ruházatot; 

- tisztálkodási és önsegély
nyújtó eszközöket, valamint a 
legfontosabb gyógyszereket (láz
csillapító, fájdalomcsillapító 
stb.); 

- egyéni védőeszközök, taka
ró, gumimatrac stb. 

Külön mappában rakjuk el 
az alábbi iratokat vagy másolatu
kat: 

- Személyazonossági iratok és 
igazolványok; 

- szakmai bizonyítványok; 
- orvosi leletek; 
- biztosítási kötvények, szer

ződések; 
- oltási bizonyítványok, vér

adó-igazolvány; 
- csekkek, értékpapírok; 
- pénz; 
- csekk-kártya. 
Különös gonddal csomagoljuk 

gyermekeink ruháit, és legkedve
sebb játékaikról se feledkezzünk 
meg! 

Készítsünk elő egy vészhely
zeti felszerelést is! Ebben legyen: 
hordozható rádió, zseblámpa, 
tartalékelemek, elsősegélydoboz, 
konzervnyitó és hasonló nélkü
lözhetetlen kellékek. Az állandó 
gyógyszerhasználatra szorulók a 
szükséges gyógyszereiket szin
tén tartsák összekészítve egy kis 
csomagban. 

• (Folytatjuk) 
(VL) 

Mit szól ehhez 
az öreg vekker? 

Már ahhoz, hogy a szokásoknak megfelelően október vég. 
visszatértünk a téli időszámításhoz, vagyis egy órával visszahajtottuk 
az órát. A tv-ben csinos riporterhölgyek örömmel újságolták, hogy 
egy órával tovább alhatunk. Bizonyosan oka van, hogy az órák átál
lítását éjfél után 3 órára teszik, bár ezt többségében már előtte este 
vagy másnap, felkelés után rendezzük el. Óra bőven van minden 
háznál, tehát akad teendő. 

Pár éve ajándékba kaptam egy nagyon régi vekkert, amelyet re; 
behozott jóbarátom, a kiváló mester, M . Pál. Ez a vekker azért i 
kedves számomra, mert gyermekkoromra emlékeztet, főleg annyib 
hogy nagyon „hangos". 

így csak a konyhában van a helye, hisz a ketyegésétŐl hoss 
megszokás után tudnánk csak aludni. Ébresztésre való alkalmaz 
sem tanácsos, mert az egész háztömb lakóit felriasztaná. Családit: 
ban hajdanán a hasonló régi óra létfontosságú volt. Apám minden es 
pontosan azonos időben húzta fel és állította be a reggeli ébreszt 
Ez méltóságos mindennapi pillanat volt, hisz mi , gyerekek nem k 
zclhettük az órát. 

A mostam visszaállításnál a többivel együtt a konyhában lévővé! 
kerre is sor került. S bekövetkezett a „hosszú" éjszaka. Szomjam 
oltani éjfél után úgy két óra tájban a konyhába mentem, ránéztem 
borosüvegre, de csak szódát ittam. Az öreg vekker végezte a dolgá 
Egy-egy éjszaka részemre általában két álom jut , most a megnövek 
dett egy óra miatt háromra is futotta. És ez a harmadik álmom ko 
reggelre ért véget. Szőlőföldet ástam, mint előtte nap valóságosan i 
Beleizzadtam, a szokásos mondás szerint: „holtfáradtan" ébredte 
Hiába alhaltam tovább. 

Felkeléskor a jó öreg vekkerre néztem, amely számolta az i 
perceit. Bár szakavatott óraigazítók biztosan kiszámolták a nyári id 
számítás gazdasági előnyeit, ennek ellenére a vén ketyegŐóránk 
is sugallta: hiába minden, eljön az utolsó óránk, minden előre-há 
igazítás nélkül is. Ám ha szerencsénk van, akkor még lehetnek s 
és ígéretes álmaink, rövidebb vagy hosszabb éjszakáink. 

Dala JÓ 

FELHÍVÁS 
televíziót üzemeltetők részére 

Adóhatóságunk megkapta a Magyar Posta Rt.-től azon televízió
készüléket üzemeltetők listáját, akik az üzemeltetési díjat fizetik. 

A listán nem szereplő, de díjfizetésre kötelezettek körében - a 
Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi 
C X L V I . tv. 74. § (3) bekezdésével módosított 1996. évi I . tv. 82/A 
§ (1), (3), (4), (5) és (6) bekezdései alapján - a helyi önkormányzat 
adóhatósága kötelezett és jogosult helyszíni ellenőrzést tartani. 

A helyszíni ellenőrzések megkezdése előtt kérjük azokat az állam
polgárokat, gazdálkodó szervezeteket, akikre nézve a jogszabályok 
nem biztosítanak mentességet, szíveskedjenek kötelezettségüket 
rendezni. 

Tájékoztatásul néhány mentességre jogot adó körülmény: 
Nem kell üzemben tartási díjat fizetni: 
1. a magánszemély - és vele közös háztartásban élő személyek 

- által üzemben tartott második és minden további, 
2. az egészségügyi és gyermekintézmények, a fegyveres erők, 

rendvédelmi szervek, szanatóriumok, óvodák, oktatási és közmű
velődési intézmények, közgyűjtemények, diákszállások (kollégiu
mok), személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények által 
ugyanabban az épületben, épületcsoportban használt második és 
minden további, 

3. a bérelt, 
4. a legfeljebb tizenöt napra átvett, 
5. a műsorszolgáltató, a műsorelosztó, a műsorszétosztó, a mű

sorszóró rendszer üzemeltetője, illetőleg a Testület vagy a Hírköz

lési Főfelügyelet által üzemi vétel-megfigyelési és ellenőrzési cél
ból telephelyen, illetve vétel meg figyelési helyen és gépkocsiban 
üzemben tartott, 

6. az ország területén legfeljebb harminc napig tartózkodó kül
földi állampolgár által üzemben tartott, 

a diplomáciai képviselet, a konzuli képviselet és a nemzetközi 
szervezet, valamint ezek tagjai, nem magyar állampolgárságú al
kalmazottai és családtagjaik, valamint egyéb nemzetközi szerződés 
alapján díjfizetés alóli mentességre jogosult szervek és személyek 
által üzemben tartott, 

7. a zárt televíziós rendszerben, monitorként üzemeltetett televí
ziókészülék után. 

Mentes az üzemben tartási díjfizetése alól: 
1. az egyedül élő hetven éven felüli személy, 
2. önálló háztartásban élő házaspár, illetve az élettársak, ha egyi

kük hetven, másikuk hatvan éven felüli, 
3. az a hatvan éven felüli személy, aki önálló nyugdíjjal, kere

settel vagy egyéb jövedelemmel nem rendelkező közeli hozzátar
tozója (PLk. 685. § b pont) eltartásáról gondoskodik, 

4. a hadirokkant és hadiözvegy, 
5. a súlyosan látás- vagy hallássérült, az I . és JJ. csoportbeli 

rokkant. 
Adóhatóságunk által feltárt mulasztás esetén a mulasztási bírság 

a fizetési kötelezettség elmulasztásának idejére (max. 30 hónap) 
számított üzemben tartási díj kétszerese. 

Az utólagos bejelentés igazolását kérjük adóhatóságunknál be
mutatni. Ezáltal elkerülhetőek a helyszíni ellenőrzés kellemetlen
ségei és főképpen a mulasztási bírság alkalmazása. 

Baranyai Attilán c drí 
az adóhatóság vezetője 
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Képes beszámoló 
a női Szuper Liga 

asztalitenisz mérkőzésről 

A kii/iiiisi'ü csoportja Horvátli Zolika üdvözli példaképét, Jónyvr Istvánt 

A mírközö csapatok 
Braun Éva bravúros győzelmet ara
tott Arisi ellen Fotó: Hctényi László 
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Két „életrevaló" celldömölki csapat 
Idén ötödik évé indí to t ta el a Pharmavit Rt . a N E V I t á m o 

gatásával az Életrevaló Plussz elnevezésű versenyt á l ta lános 
iskolák 5-6. osztályosai s z á m á r a . 

A Gáye r iskolából az Éppmi t í zen és a V I T A - M I N T A csa

patok neveznek a többfordulós versenyre, ahol környezetvé
delemmel, testi-lelki egészséggel, közélettel foglalkoznak. A 
két csapat egy-egy r ipor t ta l jelentkezik a j á t é k r a , ezeket kö
zöljük az a l á b b i a k b a n . 

Bemutatjuk dr. Györkös Pétert, 
térségünk országgyűlési képviselőjét 

M i , az Éppmi t ízen csapat 
tagjai dr. Györkös Pétert, 
té rségünk országgyűlési 
képviselőjét ke re s tük meg, s 
k é r t ü n k tőle először egy rö 
vid bemuta tkozás t . 
- 4 3 éves vagyok, Celldömöl

kön születtem. Itt jártam iskolá
ba, majd Budapesten, az Állator
vosi Egyetemen végeztem. 1984 
februárjáig a Lajtahansági Ter
melőszövetkezetben dolgoztam, 
1985-től pedig a Nagysimonyi 
Mezőgazdasági Szolgáltató Szö
vetkezetnél vagyok állatorvos és 
állattenyésztő. Parlamenti mun
kám ideje alatt fizetés nélküli 
szabadságon vagyok. Ezenkívül 
lakóhelyem, Nagysimonyi Ön
kormányzatának tagja, a helyi 
FIDESZ-szervezet elnöke, a he
lyi sportkör egyik vezetője va
gyok, s vállalkozóként pulyka
hizlalással foglalkozom. Ez utób
bit most leginkább a feleségem 
végzi, aki három gyermekünk 
mellett főállású anya. 

- Hogyan tudja ezt a sokféle 
teendőt egyeztetni? 

- Általában hétfőtől szerdáig 
tartózkodom Budapesten. A hét 
második fele, a hét vége az ittho
ni munkámé. Az önkormányzat 
tagjaként foglalkozom a község 
életével, de itt is és a sportköri 
munkámban is sokat segítenek a 
munkatársaim. A családdal álta

lában vasárnap tudunk együtt 
lenni. 

- Mik a tervei térségünk kép
viselőjeként? 

- Kemenesaljáról két képvise
lő vesz részt az országgyűlés 
munkájában. Mindketten a F I 
DESZ tagjai vagyunk, de a váro
sért végzett tevékenységünkben 
ezt figyelmen kívül kell hagyni, 
ez nem lehet pártpolitika kérdé
se. Fejleszteni kell a régiót, h i 
szen Celldömölk nem sokat fej
lődött az elmúlt években. A kép
viselő-testületnek és a polgár
mester úrnak kell olyan koncep
ciót kidolgoznia, amiben mi se
gíteni tudunk. A városnak kelle
ne egy strandfürdő. A képviselő
testületnek kell összefogni a he
lyi vállalkozókat, akik hajlandók 
erre pénzt áldozni. 

-Mely parlamenti bizottságok 
munkájában vesz részt? 

- A szakmám miatt a mező
gazdasági bizottság tagjaként 
dolgozom. Magyarországon a 
mezőgazdaság támogatottsága 
alacsony, de az újfajta fejlesztési 
rendszerrel az ország kiemelkedő 
adottságait és a szakértelmet k i 
használva tervszerűséget lehet 
belevinni. Januárban készül az 
állatvédelmi törvény, ezzel egy 
meglévő hiányt pótolunk. Van
nak elképzeléseink növényekből 
készült üzemanyag, olaj készíté

sére, ami ugyan nem olcsó -
ezért adókedvezmény vonzatá
nak kell lennie - , de mindenkép
pen környezetkímélő megoldás. 

- Mit lehet tenni szűkebb kör
nyezetünk védelméért? 

- Komoly eredménynek tar
tom a szennyvíztisztító létreho
zását, ez égető probléma volt, és 
az EU-s csatlakozás egyik felté
tele is a megléte. Viszont nem 
eléggé kihasznált, a kapacitása 
ennél nagyobb. A községeknek is 
keresni kell a megoldást, például 
Nagysimonyi-S itke-Gérce-Vásá-
rosmiske összefogásra készül. 

- Mit jelent ön számára az 
egészséges életmód? 

- A gyerekeimnek elsősorban 
a rendszeres étkezést és a sporto
lást szoktam javasolni. Rohanó 
világunkban, amikor a gyerekek 
ideje is programokkal zsúfolt, az 
idegi és lelki fáradtságot legjob
ban mozgással lehet kipihenni. A 
parlamenti munka is nagyfokú 
koncentrálást igényel, pihenés
képpen én is szeretek sportolni. 
Régebben tekéztem, itthon lejá
rok a futballcsapat edzésére és 
futni. Megalakult a Parlament 
Sportkör, ahol többféle szakág 
működik. A feszített tempójú 
munka mellett meg nem volt 
időm, de mindenképpen sportol
ni fogok ott is. Fontosnak tartom 
a család összetartó erejét, a gene-

Jankovics László, aki állt már 
a dobogó legmagasabb fokán 

A V I T A - M I N T A csapat tag
j a i szere tnénk bemutatni Jan
kovics Lászlót, aki nem is olyan 
rég még az iskolánk t anu ló ja 
volt. Most a Berzsenyi Dániel 
G i m n á z i u m 3. osztályos tanu
lója, Cel ldömölkön él szüleivel. 
Ez ideig kétszer kapta meg a j ó 
tanuló , jó spor to ló díjat . 

- Mióta sportolsz? Milyen 
sportágakkal foglalkozol? 

- M á r az általános iskolában is 
rendszeresen sportoltam, kézi

labdáztam és atlétizáltam. Kézi
labdában csapatommal többször 
is a diákolimpia országos elődön
tőjébe, atlétikában pedig az or
szágos döntőbe jutottam. Most a 
CVSE-Cellcolor NB JT-es ificsa
patában kézilabdázom, és márci
ustól versenyszerűen atlétizálok 
a Haladás színeiben. Sprintszá
mokban (100 és 200 méteren), 
esetlegesen távolugrásban ver-
senyzek. Hobbiból szoktam fo
cizni és kosárlabdázni is. 

- Hogyan kerültél a Haladás
itól? 

- A diákolimpia megyei selej
tezőjén a gimis csapattal vettem 
részt, ahol Bors László testneve
lő tanár úrnak köszönhetően 
nyertem. Ekkor figyeltek fel rám, 
és kérdezték meg, lenne-e ked
vem náluk versenyezni. 

-Milyen eredményeket értél el? 
- A diákolimpia országos dön

tőjén az iskolával és az egyesü
lette! is szerepeltem, 5., illetve 8. 

rációk közötti összhangot. Meg
szorító intézkedésekkel szeret
nénk visszaszorítani a kábító
szerfogyasztást. Megfelelő élet
célt kitűzve, olyan munkát vé
gezve, amilyenhez kedve van 
Összhangba kerül az ember saját 
magával és másokkal is. 

- Ki Ön szerint az „életre¬
való"? 

- Életrevaló az, aki egész
ségesen él - mert a sokszor nehéz 
körülmények ellenére is lehet 
egészségesen élni - , aki szereti a 
környezetét. Munkámból adódó
an tudom, hogy aki ismeri a ter
mészetet, a növényeket és állato
kat, az szereti is, és védeni is fog
ja. De ezt csak kint, a termé
szetben lehet megismerni, meg
tanulni, k i kell menni a termé
szetbe. 

- Köszönjük szépen, munkájá
hoz sok erőt és kitartást kívá
nunk. Éppmitízen csapai 

helyet szereztünk. Jó érzés volt 
az országos ifibajnokságon is fut
ni, ahol hasonló eredményt értem 
el. Felkészülten álltam rajthoz, 
szerettem volna még jobbat pro
dukálni, de fejben még nem vol 
tam ott, nagy volt számomra 
lelki teher. Szeretném elÉ 
hogy az esélyesek között tart 
nak számon. 

- Melyik eredménynek örültél 
a legjobban? 

- Mindegyik értékes a 
momra, de talán leginkább eí 
négy ország (Ausztria-Magyí 
ország-S zl o váki a-S zlo vénia) 
között zajló viadal emlékezet 
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Jankovícs László vult a megyei diákolimpia első helyezettje 

+ + 
amelyet Koperben rendeztek, itt 3. helyezett 
lettem. 

-Milyen rendszerességgel edzel? 
- Iskolaidő alatt, áprilistól június elejéig 

hetente kétszer edzettem Szombathelyen, 
nyáron heti négy alkalommal volt edzés. 
Most kevesebbet edzek, a téli alapozást no
vember 15-én kezdjük edzőmmel, Halmosi 
ZoltánnévaL 

- Hogyan tudod az idődet megosztani a 
tanulás és a sport között? 

- I sko la idő alatt elég nehéz Összeegyeztet
ni. Nem is az edzés, hanem inkább az utazás, 
a napi 2-2,5 óra vesz el időt. A délelőtti ta
nulás után indulok Szombathelyre, edzés után 
haza, este pedig készülök másnapra. Vigyá
zok, a sportolás ne menjen a tanulás kárára. 

- Milyen terveid vannak a sport, illetve a 
tanulás terén? 

- Sokat gondolkoztam a távlati terveken, 
beszélgettünk erről a családdal. Majd az élet 
hozza a megoldást, de valószínűleg nem csak 
sportból szeretnék élni később, hiszen akkor 
másra nincs idő. Érettségi után szeretnék to-rvábbtanulni Sopronban, a Faipari Egyete
men. Konkrét céljaim között szerepel a 
nyelvtanulás, németet és angolt tanulok. Egy-
egy nemzetközi versenyen is kellemesebb, ha 
tudok társalogni. Atlétikában most eggyel 
magasabb korcsoportban versenyzek, a 4.-ből 
az 5. korcsoportba kerültem. Itt egyelőre ná
lam idősebbekkel futok, nehezebb lesz a ta

valyi eredményt elérni, de érzek magamban 
lehetőséget az ismétlésre. 

- Szerinted ki az „életrevaló" ? 
- Életrevalónak tekintem, aki testileg és 

szellemileg egyaránt a lehető legtöbbet k i 
hozza magából. Ez előnyére válik mindenki
nek. Jő ötlet számotokra ez a vetélkedő, h i 
szen ebben a korban már kezdenek a gyere

kek másfelé kacsingatni, káros dolgokkal 
foglalkozni. Szégyellik például a sportot, in
kább otthon tévéznek, diszkóba járnak, 
örülök, hogy t i is részt vesztek ebben a já
tékban. 

- Köszönjük. „Életrevaló" üdvözlettel kí
vánunk Neked jó eredményeket, szép sikere
ket. VITA-MINTA csapat 

Már csak a CVSE-Antók Nyomda csapata veretlen 
az NB I I I . Bakony-csoportban 

116 sor: Major András gyúró, Fehér László ügyvezető elnök, Pintér György kapusedző, Lukács Fde, Bognár Zoltán, Latyák Tamás, Kelemen Kornél, Antók 
oltán szakosztály-Igazgató, Fedor Sándor vezetőedző, Csákvári Zsolt, Lengyel Miklós, Sebestyén Attila pályaedző, Szabó Ferenc technikai vezető. Guggolnak: 
agy Zoltán, Szálai Zoltán, Győrvári Gábor, Pécz Károly, Stiber Gábor, Elekes Attila, Szőllősi Róbert, Bodor Tibor, Orsós Zsolt, Molnár Tibor, Szép Tamás. 
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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 köríi 
bemuta tásáva l h í r adások , tudós í tások f o r m á j á b a n . K é r ü n k tehái 
mindenkit , különösen is Kemenesalja te lepüléseinek krónikása i 
küldjék el megemlékező í rása ikat . 

A Szerk. 

Dobos János egyenesági leszármazottai Celldömölkön 

Kossuth Lajos és a ceglédi százak 
Kossuth 1848. szeptember 24-én, vasárnap, az országgyűlésben napi

rend előtti felszólalásra kért engedélyt, és egyebek közölt a következőket 
mondotta: „Én lelkemben fel vagyok indulva azon gondolattól, hogy az 
ármánynak, az árulásnak nevetséges satyrájának nemzet feletti győzelme 
csaknem sikerül; vagyis az, hogy 40-50 ezer hitvány ember bejön az 
országba, s úgyszólván kardcsapás nélkül foglalja el a hazát. Én nem érzek 
magamban annyi erőt, hogy ezt tűrjem. Fél óra múlva megyek s kezdem 
Czeglédcn felhívni a népet, hogy tömegesen keljen fegyverre." 

Szeptember 27-én jelent meg újra az országgyűlésben és jelentette, 
hogy alföldi körútja során - Ceglédet, Kőröst, Kecskemétet, Abonyt, 
Szolnokot és Szegedet megjárta, s a nép kész megvédeni hazáját és al
kotmányos szabadságát. 12 ezer ember máris harcra kész hadrendben van. 
Ekkor jelentette be a házelnök, hogy a somogyi kanászok Jcllasich futárait 
megtámadták és elfogták, s a náluk lévő leveleket elkobozva azokat eljuttatták 
hozzá. E levelek alapján fény derült az országgal kapcsolatos ütkos tervükre, 
és meg kellett tenni a nemzet szabadságának megvédésére szükséges lépése
ket. Ennek eredménye volt a Pákozd térségében Jcllasich rabló seregének 
szétverése, majd kiűzése az ország területéről: szabadságharcunknak győze
lemmel való megindulása. Ennek éppen 150 esztendeje! 

Cegléd lakossága soha nem felejtette el azt a nagy megtiszteltetést, 
hogy Kossuth honvédtoborzó körútjának első állomásaként őket kereste 
fel. Ahogyan szívükbe zárták, azonnal cselekvő tetté is váltották az érzel
met és értelmet mozgató, lélektől lélekig ható beszédet. S a férfit nemkü
lönben, aki olyan áthevült szívvel szólt hozzájuk a hazáról, a szabad
ságról, mely végveszélyben van a váratlanul reája tört, orvul támadó 
ellenség miatt. Az újabb nemzedékeknek is átadott, szívekbe plántált élő, 
eleven emlék csodálatos, megrendítő, az országot is megrázó eseménnyel 
koronázta meg a Kossuthtal való találkozás élményéi. Cegléd népe a 
kiegyezés után, az 1876-ik évi országgyűlési választások alkalmával Kos
suth Lajost választotta meg képviselőjének. Bátor választás volt ez akkor! 
De a bizalom, a hűség és a szíveket betöltő, el nem múló, maradéktalan 
szeretet forróságának nem hamvadó valósága is! 

Döntés született arról, hogy a hiteles megbízó levelet küldöttség vigye 
el és adja át személyesen Kossuth kezébe azzal a reménnyel, hogy nem 
csupán Cegléd népének, hanem az egész nemzeüiek megbízását, óhaját 
és szeretetét tapasztalva, a nemzet atyja hazatér önként vállalt száműze
téséből, Itáliából! A küldöttségbe 103 ceglédi polgár jelentkezelt, és ennek 
a hatalmas küldöttségnek a vezetőjéül, szónokául Dobos János reformá
tus lelkészt kérték föl. A választás valóban arra méltó férfira esett. Rá
adásul Kossuth által sem ismeretlen lelkészre. Dobos János ugyanis az 
1847/48-ik évi utolsó pozsonyi diétán - ahogy akkor a király állal ösz-
szehívott országgyűlést nevezték - a rendek meghívott prédikátora volt, 
aki a korabeli s régi szokás és előírt rend szerint az igehirdetési szolgá
latokat a diéta ideje alatt végezte. Ki volt tehát a ceglédi százak küldött
ségének nagytckinlélyű vezetője? 

Dobos János 1804. április 14-én szüleiéit Ó-Budán. Apja, István az 
ottani református gyülekezet lelkipásztora volt. A korabeli kiadványokban 
megjelent jellemrajzok szerint igazán sajátságos, „élesen kifejezelt" egyé
niségek közé tartozott. Kiváló egyházi szónok, egyházkerületi főjegyző, 
azaz püspökhelyettes, a közélet nagy tiszteletnek örvendő munkás bajno
ka, szellemes tudós, író, kritikus, tolla hegyes és éles s ahol kellett, költői 
és majdnem ecsetszerűen színező, a vaskalaposságot csípős szarkazmus
sal üldözte. Hat testvérével nevelkedett az óbudai szerény jövödelmű 
parochián. Iskoláit Kecskeméten és Debrecenben végezte, ahol bátyjai is 
tanultak. Bátyjai után búsulva és vágyva egy szigorúnak vélt fenyítés után 
elindult Ő is Debrecenbe egy könyvet csapva a hóna alá. Meleg nyári 
napon egy tüzér transport érte utol, s az egyik tűzmester - megszánva a 
pilledt fiút - felültette maga mellé, mondván: elviszlek, mi is Debrecenbe 

megyünk. Vecsésen éjszakáztak, de 
reggelre a tüzérek eltűntek, s meg
hagyták' a házigazdának, hogy a fiút 
hazavigyék. így aztán harmadnapra 
a Debrecenbe indult gyerek haza
téri, kit nem a kalandvágy, hanem a 
szeretet indított el egy nem kis útra. 

Elvégezve teológiai tanulmá- • 
nyait. édesapja halála után az óbudai 
gyülekezet választotta meg lelké
szének, majd több gyülekezetben való szolgálal után 1854-ben került 
egyhangú meghívással a nagymúltú ceglédi gyülekezetbe. A Kossuthtal 
való személyes találkozások élményével a szívében ápolta maga is a 
ceglédiekben élő hagyományt, és bizonyosak lehetünk abban, hogy teljes 
energiával benne volt abban a szervezkedésben, abban a ,jótékony forra
dalomban", amely Kossulhtot a nagy népességű város képviselőjévé vá
lasztotta. A szebb magyar jövendőt csak Kossuthtal tudták elképzelni! 

Először levélben ment a híradás Olaszországba a Turin szom
szédságában fekvő BARACONNE Di COLLÉGNE-ben lévő házba a 
kormányzónak, úgy gondolva, örömhírt visz: Cegléd emlékező népe or
szággyűlési képviselőnek választotta. S jött a válasz keserű csalódást okozva: 
„Nincs más hálra, minthogy megújítva hálás köszönetemet az irántam 
tanúsított jóindulatú kegyért s bizalomért, tisztelettel kijelentsem - amint 
ezennel ki is jelentem, hogy képviselővé választásomat el nem fogadom." 

A visszautasítás nem fagyasztotta meg a ceglédiek lelkében a szeretet 
melegét, és nem hervasztotta el a reményt: kisarjadt a gondolat, szemé
lyesen kell elvinni a megbízó levelet. A küldöttségbe 103 ceglédi, 10 
nagykőrösi és 2 abonyi polgár jelentkezett Ennek a küldöttségnek a 
vezéregyénisége és szószólója lett Dobos János, az országos hírű ceglédi 
református lelkipásztor. A küldöttség 1877. január 24-én indult el izga
lommal teljes reménnyel. A hideg januári téli időjárás, a fáradságos utazás 
megviselte a jobbára idős férfiakból álló küldöttséget s különösen a 74 
esztendős Dobos Jánost. Kossuth váltakozó benső indulatokkal a szívében 
fogadta a küldöttséget. Háza kertjén keresztül magyar zászló alatt vonult 
be a küldöttség. Kitárult a veranda ajtaja, s elébük lépett Kossuth fekete 
ruhában. Meghajtják a zászlót, zeng-zúg az Éljen Kossuth! ö észrevéve 
a roskatagon álló öreg lelkészt, karosszéket hozat számára. Egyenként 
bemutatják a küldöttséget, s utána várakozással néznek Dobosra, ki szinte 
aléltnak tűnik, aligha tud egyetlen szót is mondani, nemhogy beszédet. S 
aztán szinte csodát látnak és hallanak. A roskatag öreg pap felemelkedik 
a karosszékből, kiegyenesedik, és előbb halk, majd egyre erősödő hangon 
csodálatos lendülettel, lenyűgöző meggyőzéssel beszél. Izzanak a szavak 
a szeretet melegétől, Kossuth és a küldöttség tagjainak szeméből hullanak 
a könnyek. 

A válasz azonban ezútlal is nemleges! Kossuth azt mondja: ó csak 
független hazában akar élni, inkább él idegen földön száműzetve, semmint 
saját hazájában idegenként és látva a népét az elnyomó igájában. A válasz 
keserű csalódás ugyan, de el kell fogadni, és vinni a reménykedő vára
kozással teli hazába mégis azzal a boldog érzéssel, hogy személye; 
találkoztak azzal a csodálatos férfival, akit a nemzet apjául fogadott! 

Ámde ehhez az eseményhez Celldömölknek is van némi köze. Itt élt, 
dolgozott évtizedekkel ezelőtt Dobos János dédunokája, tehát cgyenesá; 
leszármazottja, dr. Dobos László járásbíró, s a legutóbbi időkig, halálái 
felesége, aki elsőnek írta alá a gimnázium szervezésével kapcsolatos íve 
És hazajár ma is ide az ükunoka, Dobos Irén (Balogh Józsefné), a gim 
názium első osztályának kitűnő tanulója! 

Cegléden évtizedekig ápolták a hagyományt!! Vajon ma él?! 
Nádasdy L 
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Qtven éve halt mes dr. Maráczi Jenő 

A munka volt az élete (1.) 
LABORANTES SUNT E X T I N C T I , vagyis 

a munka volt az életük - hirdeti egy jelmon
dat a celldömölki evangélikus temetőben az 
50 esztendővel ezelőtt, 1948. november 8-án, 

147 éves korúban elhalálozott dr. Maráczi Jenő 
belgyógyász főorvos, kórházigazgató és az 
1959-ben elhunyt hitvese földi maradványai t 
őrző családi sírbolt márványtábláján. 

50 esztendő távlatából már kevesen vannak, 
jjdk még emlékeznek, illetve koruknál fogva 
még emlékezhetnek arra az orvosra, aki egész 
életét a kemenesaljai nép gyógyításának és a 
celldömölki kórház fejlesztésének szentelte. Az 
évforduló alkalmából leszármazóttainak szíves 
közlése és a család iratainak tanúsága alapján 
ismerjék meg olvasóink ennek a nem minden
napi embernek az életűtját, munkásságát. 

Maráczi Jenő 1901. szeptember 29-én szüle
tett az akkor még csak Miske nevet viselő mai 
Vásárosmiske községben régi kemenesaljai kis
birtokos családban. Az elemi népiskola 1-5. 
osztályát szülőfalujában, a gimnázium 1-8. osz
tályát pedig a ma már ausztriához tartozó Fel
sőlövőn, az ottani Evangélikus Főgimnázium
ban végezte. Ott is érettségizett 1921-ben az 
utolsó magyar évfolyammal. 

Orvosegyetemi tanulmányait Budapesten 
kezdte, Debrecenben folytatta, majd Budapes
ten fejezte be, közben 1924. szeptember l-jétől 
1927. október 4-éig tanulmányai folytatása mel
lett a I I . sz. Kórbonctani és Kórszövettani Inté
zetben gyakornokoskodott. Az egyetemen olyan 
kitűnő és híres tanárai voltak, mint például dr. 
Lenhossék Mihály és dr. Krompechcr Ödön. 

.Közép- és főiskolai tanulmányaimat szüleim 
szegény helyzete miatt csak úgy végezhettem el, 
hogy lakásért, ellátásért gyermekeket tanítot
tam" - olvashatjuk egy későbbi önéletrajzában. 

1928. január 13-án avatták egyetemes orvos-
doktorrá, és 1928. február l-jén állt Vas Várme
gyének Nagy Sándor alapította Celldömölki 
Közkórháza szolgálatába, mint helyettesítő se
gédorvos. 

A celldömölki kórház 1925 márciusában ke
lült át alapítványi kezelésből vármegyei tulaj
donba, mivel az alapítvány vagyona az I . világ
háború és az azt követő inflációs időszak alatt 
semmivé vált. Ebben az időszakban azonban a 
vármegyének sem volt pénze, így nem csoda, 
hogy a celldömölki kórház igen rossz anyagi 
körülmények és elmaradott szervezeti keretek 
között működött. Osztatlan volt, vagyis nem ta
gozódott külön-külön kórházi osztályokra. 

1923-tól dr. Szumrák (Szomraky) Zoltán se
bész főorvos látta el az igazgató-főorvosi teen
dőket, s rajta kívül csupán egy, „nem véglege
sített' segédorvos végezte az orvosi munkát. A 
segédorvost mindig csak 2 esztendőre nevezte 
y a vármegye főispánja, mely kinevezést ugyan 
időről időre meghosszabbíttatták, de a segédor¬
vosi állás egy ilyen kis kórházban semmiféle 
előmeneteli lehetőséget nem biztosított. A se
gédorvosok ezért amint kedvezőbb lehetőségük 
Wodott, rögtön távoztak. Egy ilyen távozó se-
gedorvos helyét foglalhatta el egyelőre csupán 
Helyettesi tóként dr. Maráczi Jenő, aki azonban 
fosokkal ellentétben egy életre elkötelezte ma-

Kemenesalja kórháza mellett. 
, , o k t ó b e r 8-án nevezték ki első ízben 

e s időtartamra, nem véglegesített segédor-
snak. A kórház szervezeti és működési sza

bályzata szerint a segédorvos köteles volt a kór
házban lakni. Feladatai közé tartozott egyebek 
mellett, hogy a kórházban fekvő betegeket va
sár- és ünnepnapokon is a reggeli és a délutáni 
órákban meglátogassa, a műtéteknél asszisztál
jon, a szüléseknél, abortuszoknál jelen legyen. 
A segédorvos vezette a kórlapokat, végezte az 
összes laboratóriumi és röntgenvizsgálatokat, a 
boncolásokat és mindezek adminisztrációját 

Maráczi doktor segédorvosi kinevezését 
előbb 1930-ban, majd azt követően többször is 
meghosszabbították. Egy idő után bensőséges 
kapcsolat alakult k i közte és Szumrák főorvos 
között, olyannyira, hogy főnökét nem csak atyai 
jótevőjének, de második édesatyjának is tar
totta. 

1933. február 15-étől dr. Maráczi Jenőkétévi 
fízetésnélküli tanulmányi szabadságot kapott a 
vármegye alispánjától, hogy szakmailag to
vábbképezhesse magát. Ekkor főnöke úgy érez

te, hogy örökre elveszíti, nem fog már többé 
visszatérni a kórház falai közé. 

Másként történt! 
Dr. Maráczi Jenő másfél esztendőt töltött el 

díjtalan gyakornokként a I I . sz. belklinikán, Bu
dapesten, közben egy hónapig a budakeszi tü
dőszanatóriumban tüdőgyógyászati továbbkép
zésben is részesült, majd báró dr. Kétly László 
egyetemi tanár ajánlásával fél esztendőn át Ber
linben Gustav von Bergmann professzor belkli
nikáján gyakornokoskodott. 

Új ismeretekkel felvértezve, kitűnő ajánlóle
velekkel és számos szakkönyvvel felszerelkez
ve tért vissza 1935. februárjában Celldömölkre. 
Tudása és ajánlólevelei alapján talán rangosabb, 
kényelmesebb és gyorsabb előmenetelt biztosító 
állást is kaphatott volna, ö azonban visszatért a 
távolléte alatt Szumrák-ról Szomraky-ra nevet 
változtató főnöke mellé nem véglegesített se
gédorvosnak. Konkrét tervekkel érkezett haza, 
hogy megvalósítsa élete nagy álmát, a belgyó
gyászati osztály felállítását, s olt a betegek kl i 
nikai szintű ellátását. Főnöke, akit egyre elha
talmasodó betegsége miatt többször is helyette
sítenie kellett, mindenben mellette állt és támo
gatta. Ügycsen használta k i a Budapesten kiala
kult baráti kapcsolatait és összeköttetéseit, me
lyek révén sikerült a kórházakat felügyelő bel
ügyminisztériumtól a kórház számára egy na
gyobb pénzösszeget kiutaltatni. 

Két esztendő elteltével, 1937. február l-jén 
dr. Szomraky Zoltán így értékelte beosztottja 
munkáját: 

„Mint főnöke örömmel bizonyítom, hogy ha
zai és külföldi klinikákon szerzett tapasztalatait 
a kórház fejlesztése érdekében (a chemiai qua
litativ és quantitativ laboratórium saját tervei 
szerint való beállítása, electrocardioraphia. 

diaetás konyha, rövid hullámú és egyéb phisi-
cális gyógymódok bevezetése) oly eredménnyel 
gyümölcsöztette, hogy a kőrházfenntartó ható
ságok részéről is a legnagyobb elismerést érde
melte k i . " 

Az elismerés egyik formája az volt, hogy 
1935 szeptemberében tiszteletbeli főorvosi cím
mel ruházták fel. Státusát tekintve azonban to
vábbra is csak nem véglegesített segédorvos 
maradt. 

Annak ellenére, hogy a belgyógyászati osz
tály dr. Maráczi Jenő munkája nyomán a 
gyakorlatban már 1935 őszétől működött, a 
hivatalos jóváhagyás még váratott magára. 
Végül hosszas huzavona után megtörtént az 
engedélyezés, dr. Maráczi Jenő tiszteletbeli 
főorvost pedig 1937. március 27-én kinevezték 
az osztály élére végleges osztályvezető alor
vossá. 

1935 decemberében dr. Maráczi Jenő újabb 
óriási feladatot is kapott A Tuberkulózis Ellen 
Védekező Vas Vármegyei Egyesület elnöksége 
rábízta a celldömölki tüdőgondozó intézet veze
tését. 

.Azzal, hogy a Tüdőgondozó Intézet vezeté
sét most már éveken keresztül havi 25,-P-ért 
vállaltam, Kemenesalja magyar, nagyrészt sze
gényebb népének - melynek magam is gyer
meke vagyok - kívántam szolgálni." Ezt írta 
1938. december 27-ei keltezésű* önéletrajzában. 
Ezt a nemes szolgálatot haláláig ellátta. A tüdő
beteg gondozási munkát rövid idő leforgása 
alatt gyökeresen átszervezte, a rettegett népbe
tegségnek számító tuberkulózist néhány eszten
dő alatt látványosan visszaszorította. 

A belgyógyászati osztály betegforgalma rö
vid idő alatt oly mértékben megemelkedett 
hogy már 1939-ben főorvos által vezetett osz
tállyá kellett átszervezni. Időközben azonban 
súlyos csapás érte a kórházat 1938. január 18-
án elhalálozott dr. Szomraky Zoltán igazgató 
sebészfőorvos. Halála után végakaratának meg
felelően szívét Maráczi doktor kioperálta, és a 
kórház számára szent ereklyeként megőrizte. A 
szívet őrző urna feliratát is ö fogalmazta meg a 
ravatalnál mondott búcsúbeszédében, amikor 
azt mondta, hogy ez a szív „mindig ezért a há
zért dobogott" 

Dr. Szomraky Zoltán utóda, dr. Jósa László 
egyetemi magántanár így jellemezte a belgyó
gyász főorvosi állásra pályázó dr. Maráczi Je
nőt: 

„Nagyrészt az Ó érdeme, hogy a kórház ma 
olyan diagnosztikai és kezelési segédeszkö
zökkel rendelkezik, amelyekkel nem minden 
hasonló méretű kórház dicsekedhet ...Kiváló 
szaktudásának köszönhető, hogy a kórházi be
tegek klinikai színvonalú gyógykezelésben ré
szesülnek. Maráczi doktorban szerencsésen 
egyesül az új elgondolásokra kész, korral haladó 
elme a lehetőségeit mérlegelő, terveit gondosan 
kivitelező gondolkodásmóddal. ...Ó ezen állásra 
nem csak alkalmas, hanem érdemeket is szer
zett, mert a főorvosi munkakört a valóságban 
évek óta általános megelégedésre látja el." 

Dr. Maráczi Jenő 1939. június 3-án nyerte el 
a belgyógyász főorvosi állásra kiírt pályázatot 
Pályázatában egyebek között ezt írta: 

„Tizenegy éves celldömölki kórházi szolgá
latom alatt mindig arra törekedtem, hogy kis 
kórházunk hímevét a körülöttünk lévő nagy 
kórházak nívójára emeljük, hogy akik bizalom
ból kórházunkat felkeresték, ebből reájuk soha 
semmi hátrány ne szármázhassák." 

(Folytatjuk) 
(F.T.) 
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Gyermekkönyvhét '98 
Képzőművészeti és irodalmi pályázat 

A celldömölki Kresznerics Ferenc Könyvtár gyermekkönyvtára 
hagyományos képzőművészeti és irodalmi pályázatát a gyermek
könyvhét alkalmából hirdeti meg az 1848—49-es magyar forrada
lom és szabadságharc tiszteletére a Vas megyei általános iskolák 
1-8. osztályos tanulóinak és a gimnáziumok 10-14 éves korosztá
lyának. 

A pályázat célja, hogy a tanulók megismerjék: 
- a szabadságharc történetét, azokat az irodalmi és képzőművé

szeti alkotásokat, amelyek felidézik, közelebb hozzák a dicső múlt 
emlékeit, 

- Vas megye e korhoz kötődő történelmi emlékhelyeit, kiállítá
sait. 

FelMvásurikkal olyan alkotások készítésére ösztönözzük a tanu
lókat, amelyekben a szabadságharchoz kötődő élményeiket, gon
dolataikat a következő formában fejthetik k i : 

a) Képzőművészeti alkotás (pl. illusztráció irodalmi műhöz, tör
ténelmi emlékhely, emlékmű stb. ábrázolása) 

Jövő év augusztus 11-én 

Teljes napfogyatkozás 
A jövő nyári napfogyatkozás

ról tartott előadást októberben a 
KMK-ban Vértes E r n ő , a szom
bathelyi Gothard Amatőrcsilla
gászati Egyesület elnöke. 

A különleges égi esemény Ma
gyarországon csak 150-250 
évente látható. 1999. augusztus 
11-én a Hold eltakarja majd a 
Napot, így egy széles ámyékcsík 
ereszkedik a Földre. A sötét sáv 
mintegy 735-736 km/sec sebes
séggel fog végigszáguldani a 
Csendes-óceántól Európán ke
resztül az Indiai-óceánig a Szom
bathely-Celldömölk-Szeged vo
nal meghosszabbításán. Ezt az 
utat mindössze 1 óra 4 perc 5 má
sodperc alatt teszi meg. 

Mint tomboló vihar, úgy sza
lad felénk az árnyék a horizont 
alól. Hirtelen besötétedik, a csil
lagok és a csillagképek jól látsza
nak majd, ha szép, felhőtlen idő 
lesz. A hőmérséklet akár 10 fokot 
is csökkenhet pillanatok alatt. Az 
állatok a megszokottól eltérően 
viselkednek, hirtelen csönd áll 

be. 12 óra 47 perc 28 másodperc
kor feltűnik a fénykoronával kö
rülvett Hold a sötétben, hogy 2 
perc 22 másodperc múlva már 
„szaladjon" is tovább. A teljes 
sötétség megszűnik, de a részle
ges napfogyatkozás még másfél 
óráig látható lesz. 

A teljes napfogyatkozás meg
tekintéséheznem kell semmilyen 
szemellenző, de a részleges 
napfogyatkozásban csak he
gesztőszemüveggel vagy speciá
lis szemvédővel gyönyörköd
jünk. 

M i , celldömölkiek szerencsé
sek vagyunk: csak meg kell áll
nunk az utcán, vagy csak a 
Sághegyre kell felmásznunk, 
hogy teljes mivoltában élvezhes
sük e különleges eseményt. Leg
utóbb 1842-ben láthattak hason
lót Kemenesalján, legközelebb 
pedig csak 2200 után lesz ilyen 
a Nap, a Hold és a Föld együtt
állása. 

Ne szalasszuk ell 
Kovács N. 

A M Ú L L E X K F T . Cel ldömölk város te rü le tén 

LOMTALANÍTÁST 
ÉS VESZÉLYESHULLADÉK-GYŰJTÉST TART 
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 keletkezett, feleslegessé vált 
lomokat a szállító járművel megközelíthető közterületre helyez
zék k i . A veszélyes hulladékokat ugyanilyen módon, de a lomok
tól elkülönítve tegyék k i az ingatlanok elé. 

Technikája: grafika, festmény (akvarell, pasztell, tempera stb.), 
kollázs, fotográfia 

Mérete: 35 x 50 cm; 50 x 70 cm (paszpartuval) 
Egy pályázó maximum 3 alkotást küldhet be, a sorozat 1 képnek 

számít (1-3 darabból állhat). 
b) Elbeszélés, novella, vers 
Terjedelme: legfeljebb 4 A/4-es oldal. 
c) Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc a magyar iro

dalomban címmel verselemzéseket várunk magyar költök müvei 
alapján. 

Terjedelme: legfeljebb 4 A/4-es oldal. 
Kérjük a tanulókat, hogy adataikat (név, iskola, osztály, az iskola 

címe) a pályamunkán feltüntetni szíveskedjenek. 
Beküldési h a t á r i d ő : 1998. november 27-e. 
C ím: Kresznerics Ferenc Könyvtár CELLDÖMÖLK, 
Dr. Géfin Lajos tér 1. Pf.: 162. 9501 
Eredményh i rde t é s és a könyvjutalmak átadása a gyermek

könyvhéten, 1998. december 8-án, kedden 14 órakor lesz a könyv
tárban. 

A legsikerültebb alkotásokból kiállítást rendezünk. 
A kiállítást megnyitja az a két tanuló, aki a legjobb irodalmi 

pályamunkát küldte be a b) és c) kategóriában. 

A meggyógyult 
kútásó 

Nagy István tollrajza 
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H A R M O N I A 
Hol kezdődik a harmónia? 

Nehéz a gondolkodásmódun
kon változtatni. Ha nem ég a fe
jünk felett a ház, észre sem 
vesszük a készülő" tüzet. 

Ez a probléma a környezetünk 
tönkretételénél fokozottan jelent
kezik. Adatokat zúdítanak ránk a 
szakemberek, riportokat látha
tunk, olvashatunk egy-egy 
pusztuló tájról, de csak legyin
tünk. Hol leszünk mi már akkor, 
amikor nem lesz művelésre al
kalmas terület, amikor az ember 
még hamarabb betegszik meg, 
amikor nem lesz helye az élet
nek...? 

Ez nem egyes országok gond

ja, ez a világ gondja. Magyaror
szágon egyelőre kifizetődőbb k i 
fizetni a környezetszennyezés 
miatti büntetéseket, mint kör
nyezetvédő felszereléseket fel
szerelni. Kényelmesebb mindent 
kidobni, újat venni, mint átgon
dolni a következményeket. Van
nak jó példák is. A Sterifant el
nevezésű mobil vészé lyeshulla-
dék-áramtalanítő berendezés a 
kórházak veszélyes hulladékát 
alakítja át veszélytelen kommu
nális hulladékká. 

Celldömölkön hosszú évek óta 
újra lesz helye a papírhulladék
nak. Versenyszerűen gyűjthetik 

az iskolások, és odaadhatjuk mi 
is a gyerekeknek. Kis lépések ve
zetnek a változásokhoz. Alakít
sunk k i a gyerekekben olyan 
gondolkodásmódot, ahogyan 
már nekünk is gondolkodnunk 
kellene. 

J a n k ó Zol tánná tanárnő arról 
mesélt, hogy a környezetvédelmi 
tevékenység hozta össze Celldö
mölköt a svéd Skalleftehamn-
mel. 

Ők hamarabb felismerték a ve
szélyeket, és gazdasági fejlettsé
gük miatt is magas szintű kör
nyezetvédelmi kultúrát valósítot
tak meg. Fűtésrendszereik ener
giatakarékosak, visszaváltják az 
el emeket, a f áradtól aj a t és a 
használt étkezési olajat is gyűj
tik, alkalmanként szállítják, fo-
lyójuk tiszta vizu. 10-15 éve a 
Botteni-öböl partján egy kohóval 
működő rézgyár tönkretett egy 

közeli szigetet, fenyői, cserjéi, 
gombái eltűntek. Miután kötelez
ték a gyárat környezetvédő szű
rők beállítására, a sziget megint 
él. 

A svéd tavaknak csaknem egy
negyede savasodik, a kilencven
ezer tó közül négyezerben már 
nem élnek halak. 

Látomásnak tűnik, vagy be is 
következik, hogy a Föld felszí
nének felmelegedése miatt ka
tasztrofális aszályok várhatók, si
vataggá válnak a még élő terii
letek, pálmafák nőnek Celldö
mölkön? Hol leszünk mi már ak
kor? 

Mindenesetre a M Ü L L E X Kft . 
1998. október 31-én a celldömöl
k i városrészen, november 7-én az 
alsósági és izsákfai városrésze
ken veszélyeshulladék-gyűjtést 
tartott, illetve tart. 

T . G . 

Eötvös-túra a hagyomány és az újdonság jegyében 
Huszonhetedik alkalommal 

rendezett túrát névadójának em
léke előtt tisztelegve az Eötvös 
Loránd Általános Iskola. Októ
ber 9-én a borús idő ellenére a 
reggeli rövid megemlékezés után 
az iskola apraja-nagyja nekivá
gott, hogy elérje kitűzött úti cél
ját, mely a harmadik osztályo
soknál idősebbeknek már a Ság
hegy volt. 

Követve a sokéves menetren
det, osztályonként hatfős tűracsa-
patok versengtek egymással. A 
feladatok során számot kellett 
adniuk arról, hogy mennyire is
merik Eötvös Loránd életét, 
munkásságát, valamint a Ság
hegy történetét. Ezen verseny 
győztesei a 7. a osztályosok és a 
8. c osztályosok lettek holtver
senyben. A hetedikesek így meg 
tudták védeni tavalyi elsőségü
ket. A győztes csapatokat a kö
vetkező tanulók alkották: 8. c: 
Balogh Hajnalka, ó n o d i Andrea, 
Szabó Renáta, Schreiner Balázs, 
Stári Szabolcs, Szélesi Norbert. 
7. a: Németh Jolán, Rába Andrea, 
Zsömlye Diána, Pongor Zoltán, 
Rozmán Gergő, Szabó Zsolt. A 
harmadik helyet a 8. b osztály 
csapata érdemelte k i . 

Az utóbbi években már a kivá
lasztott csapatok mellett az osz
tályok is kapnak külön feladatot. 
Eddig az aradi vértanúk életére 
terjedtek ki a kérdések, idén v i 
szont a pákozdi csata százötven 
éves jubileumára való tekintettel 
az 1848-49-es forradalom és sza
badságharc eseményei képezték 
a számonkérés tárgyát. Ezen ver

seny eredménye így alakult: 1. 
helyezett lett holtversenyben a 6. 
b és a 8. a osztály, a harmadik 
helyet a 8. b osztály szerezte 
meg. 

A címben említett hagyomány 
mellett újdonságot is tartogatott 
az idei Eötvös-túra. A korábbi 
évek közös rendezvényeinek kö
szönhetően jó kapcsolat alakult 
ki a Magyar Geofizikusok Egye
sülete és az Eötvös Loránd Álta
lános Iskola között. Ezen kapcso
lat apropóján ajánlotta fel a má
jus végén rendezett fizikaverse
nyen Stomfai Róbe r t geofizi

kus, tanár, hogy magyarázattal 
egybekötött bemutató méréseket 
tart egy mágneses graviométérrel 
a Sághegyen. A műszer a mág
neses térerősséget méri. Az élve
zetes magyarázat és bemutató 
egyaránt megragadta mind a ta
nulók, mind pedig a tanárok f i 
gyelmét. Ez utóbbit még megerő
sítendő a Vas Megyei Pedagógiai 
Intézet kihelyezett továbbképzé
sére is sor került, amelyen a me
gye fizikatanárai ismerkedtek a 
fent említett műszerrel, illetve 
annak egy generációval későbbi, 
hordozható változatával, mely 

számos nagyságrenddel ponto
sabb mérést tesz lehetővé. Stom
fai Róbert elmondta azt is, hogy 
a későbbi pontosabb mérések tar
togathatnak további olyan érde
kességeket, melyek méltán tart
hatnak számot az érdeklődésre. 

Érdekességként említendő 
meg, hogy október 20-án Eötvös 
Loránd munkásságát bemutató 
állandó kiállítás nyílt a Magyar 
Geofizikusok Egyesülete buda
pesti központjának földszintjén, 
a Columbus u. 17-23. sz. alatt. 
Látogatható kedden, csütörtökön 
és szombaton 10-től 16 óráig. 

LEVELEZŐLAI 

AZ ELSŐ TEREPI EOTVOS-IPiOA MERES 

4>*SÁGtiEGY, 1891 
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A kiállítás megnyitása alkalmából kiadutt levelezőlap, első napi bélyegzéssel 
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LABDARÚGÁS 
A Répcelak egy órán keresztül 

állta a celli rohamokat 
Répcelak! S E - C V S E - A n t ó k Nyomda 0-2 (0-0) 

Répcelak, 500 néző. Vezette: Lóránth Sándor (Szombathely), 
pj. Katona, Kolompár 

:-'i.'-f̂ =.í ié&GúSí i&tsuaé i 

Répcelak: Derdák - Horváth 
B., Szabó, Tompos, Varga G. -
Horváth T., Varga J., Halász, 
Zsirai - Takács, Tar. Edző: Csor
ba János. 

Celldömölk: Szép - Latyák, 
Csákvári, Lukács - Győrvári, 
Bognár, Bodor, Szőllősi - Ele
kes, Szálai, Lengyel. Edző: Fe-
dor Sándor. 

Csere: Bodor helyett Orsós az 
58., Tar helyett Pungor a 63., 
Varga J. helyett Varga T. a 70., 
Lengyel helyett Molnár a 80., 
Horváth T. helyett Tompek a 83., 
Győrvári helyett Asbóth a 88. 
percben. 

Sárga lap: Latyák rátartásért a 
24., Varga J. akasztásért a 29., 
Győrvári lerántásért a 43., Varga 
G. rúgásért az 50., Takács rúgá
sért az 53., Elekes reklamálásért 
az 57. percben. 

Szögletarány: 8:8 (3:4) 
Az első félidőben a hazai csa

pat - eltekintve az első negyed
órától - csak a védekezéssel volt 
elfoglalva. Szerencséjükre a celli 
csapat elpuskázta a lehetőségeit, 
és csak egy kapufát lőtt. 

10. perc: Bodor tette ki a jobb 
oldalon remek labdával Elekest, 
aki futtából eresztett lövést kapu
ra, amely a jobb oldali kapufáról 
vágódott a mezőnybe. Derdák 
kapus már verve volt, de Fortuna 
istenasszony kisegítette. 

23. perc: Lengyel végzett el a 
bal oldalról partdobást, a bedo
bott labdát Bodor a kapu előteré
ben álló Szálaihoz fejelte, de a 
csatár fejese elkerülte a kaput. 

34. perc: Győrvári jó 25 mé
teres lövését Derdák csak kiütni 
tudta. A labdára Szőllősi csapott 
rá, de egy kicsit alányúlt a labdá
nak, amely a kapu fölött hagyta 
el a játékteret. 

38. perc: Latyák a félpályánál 
észrevette, hogy Győrvári üresen 
áll a jobb oldalon. A labdát pon
tosan eléje ívelte, a középpályás 
8 méterről lőtt, de Derdák a rövid 
felső sarokba tartó labdát az ol 
dalvonalon túlra öklözte. 

45. perc: Bognár szerzett az 
ellenfél térfelén labdát, mellyel 

Elekest indította, akit azonban az 
utolsó pillanatban az ötös sarká
nál Szabó látványos becsúszással 
tudott szerelni. 

Szünet után is a celldömölki 
csapat lépett fel támadólag, és 
egy jó órányi játék után sikerült 
feltörnie a répcelaki reteszt. A 
hazai csapat a második félidőben 
sem teremtett gólveszélyt a 
CVSE-Antók Nyomda kapujánál. 
Sőt, az egyre jobban fáradó Rép
celakot újabb hibára késztették a 
hajrában a celli kék-sárgák. A 
mérkőzésen egy pillanatig sem 
volt veszélyben a győzelem, a fiúk 
megérdemelték a mérkőzés végén 
a nagyszámú celü szurkolósereg
től a köszönetet a jó játékért. 

62. perc: Elekes végezhetett 
el 22 méterről szabadrúgást, a 
jobb alsó sarokba tartó lövését 
azonban Derdák szögletre tenye
relte. A bal oldalról Elekes 
kisszögletet kezdeményezett 
Szőllősivel, majd a labdát átível
te az ellenkező oldalra. Latyák 
fejelt a középen érkező Csákvári 
elé, akinek közeli lövésével 
szemben Derdák már tehetetlen 
volt (0-1). 

75. perc: A jobb oldalon fel
futó Orsós helyett Szálait hozta 
támadásba Lengyel, aki azonban 
8 méterről a kifutó Derdákba 
rúgta a labdát. 

87. perc: Tompos szabályta
lankodott Orsóssal szemben a 
jobb oldali alapvonal és a 16-os 
magasságában. A megítélt sza
badrúgást Elekes ívelte kapu elé. 
A labdát Szőllősi csúsztatta to
vább Bognárhoz, akinek gólba 
tartó lövését Szabó még menteni 
tudta, de a visszapattanó labdát 
Szálai megszerezte, és egy csel 
után kilőtte Derdák kapujának a 
bal sarkát (0-2). 

Fedor Sándor: A második fél
idei eredményes játékunkkal si
került két vállra fektetni a foggal
körömmel védekező ellenfelün
ket. Jók: Lukács, Csákvári, La
tyák, Elekes, Szálai. 

E L Ő M É R K Ő Z É S : Répce
l ak -Ce l ldömölk 0-1 (0-1). Ve
zette: Katona István. Celldö

mölk: Baráth - Sebestyén, Nagy 
Szabó L . , Stiber - Szabó A., Pin
tér, Szabó M . - Vass, Kunos, 
Horváth. Edző: Boznánszky Gá

bor. Küzdelmes mérkőzésen 
megérdemelten nyert a celldö
mölki ifjúsági csapat. Góllövő: 
Pintér. 

Irreális talajon reális győzelem 
CVSE-Antók Nyomda-Csepregi SE 3-2 ( l - l ) 

Celldömölk, 800 néző. Vezette: Ábrahám Tibor (Őriszentpéter), 
pj. Kovács Z., Ráduly 

int 
t& 
tat 

lő; 
hú 

Celldömölk: Szép - Latyák, 
Csákvári, Stiber - Kelemen, 
Bognár, Lukács, Szőllősi - Ele
kes, Szálai, Lengyel. Edző: Fe
dor Sándor. 

Csepreg: Gosztom- Mészáros 
- Szabó, Szemes, Mátyás, M o 
nostori - Gyurácz, Desits, Stei¬
ner - Varga, Ambrus. Edző: 
Nagy Mihály. 

Csere: Elekes helyett Győrvári 
a 60., Ambrus helyett Békés a 
64., Monostori helyett Seper a 
70., Lengyel helyett Asbóth a 
80., Szőllősi helyett Molnár a 87. 
percben. 

Sárga lap: Elekes reklamálá
sért a 32., Monostori rúgásért a 
44., Lukács és Desits dulakodá
sért a 60., Szép akasztásért a 64., 
Steiner rúgásért a 74. percben. 

Szögletarány: 10:2 (5:1) 
A mérkőzés előtti és alatti eső

zés, valamint az ifjúsági mérkő
zés következtében irreális talaj 
fogadta a pályára lépő csapato
kat. Ez az apróbb termetű és köny-
nyebb súlyú ellenfeleknek kedve
zett. A védekezésre és kontrajá
tékra berendezkedett Csepreg 
lelkes játékkal kiegyenlítetté tette 
az első félidőt, annak ellenére, 
hogy mezőnyfölényben volt a cel
li csapat. 

20. perc: A jobb oldalon egy 
szép csellel került Elekes a 16-
oson belülre, és a kapujából k i 
mozduló Gosztom fölött a bal 
felső sarokba akart emelni, de 
ívelése elkerülte volna a kaput. 
Ezt felismerve Szálai rámozdult 
a labdára, és közelről a kapuba 
fejelte (1-0). 

22. perc: Tovább növelhette 
volna előnyét a hazai csapat, de 
Lengyel 35 méteres szabadrúgá
sából Latyák öt méterről senkitől 
sem zavarva a kapu mellé fejelt. 

35. perc: Szálai fejessel indí
totta Lengyelt, aki átívelt az el
lenkező oldalra Szőllősihez, de a 
középpályás fejesét Gosztom ka
pus szögletre tornázta. 

40. perc: Gyurácz remek lab
dájával Varga a jobb oldalon a 
felezővonaltól leszaladta a celli 
védelmet, és 14 méterről kilőtte 

Szép kapujának a jobb alsó sar
kát ( l - l ) . 

43. perc: Szép kapus mentette 
meg a csepregiek vezetésétől a 
celli csapatot. A védők megingá
sát Varga jól használta k i , a meg
szerzett labdával megiramodott, 
és a tisztán érkező Gyurácz elé, 
játszott. Szerencsére Szép felis
merte a helyzetet, és kijött a ka
pujából. Remek vetődéssel szed
te le Gyurácz lábáról a 16-osnál 
a labdát. 

A második félidőt három celli 
szöglet vezette be, de ezen a mér
kőzésen nem sikerült egyet sem 
kihasználni. Azonban a gyorsan 
elért vezető gól azt engedte sej
teni, hogy sima győzelem szüle
tik. A játékvezető azonban nem 
így gondolta, mert Varga színészi 
alakítása után a büntetőpontra 
mutatott. Az ellenfél második 
egyenlítése után ádáz küzdelem 
folyt a győztes gólért, melyet vé
gül a jobb erőkből álló celli csa
patnak sikerült megszereznie. 

56. perc: Az ellenfél 16-osán 
belül pattogott a labda, melyet 
végül Szőllősi szerzett meg, és 
játszott vissza az érkező Bognár 
elé, aki 17 méterről a jobb alsó 
sarokba talált (2-1). 

65. perc: Az éppen csak pá
lyára lépő, volt Antók Nyomda
játékos, Békés emeltebe a labdát 
a 16-oson belülre, melyre Varga 
és Szép startolt. A csatár elnyom
ta a vetődő kapus mellett a lab
dát, de látva azt, hogy az hosz-
szúra sikerült, már átlépve a ka
puson látványosan eldobta ma
gát. A kapus keze ugyan hozzáért 
a csatár lábához, de lerántásról 
szó sem lehetett. Ennek ellenére 
a játékvezető a 11-es pontra mu
tatott. A megítélt büntetőt Varga 
a bal sarokba vágta (2-2). 

67. perc: Egy újabb játékveze
tői ítélet borzolta a nézők kedé
lyét. Csákvári távolról végzett el 
egy szabadrúgást, mely a védők
ről a 16-osnál Lengyel elé p 
tant, aki a labdát a hálóba tova 
bította. A játékvezető elŐszc' 
gólt ítélt, majd Ráduly partjelz 

cs 
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intésére, les címén azt visszavon
ta. A közönség néhány percig v i 
tatta az ítéletet. 

75. perc: Szálai indította Szől-
lósit, aki a jobb oldalon egyedül 
húzott kapura, és megcélozta a 

hosszú sarkot, de a kapuson túl
jutott labda megállt a gólvonal 
előtt a sárban. Szerencsére Szálai 
követte a támadást, és az álló lab
dát a kapuba továbbította (3-2). 

Fedor Sándor: A talaj nem 
kedvezett alkotó játékunknak, de 
a fiúk a mély talaj ellenére is re-

J 
mekül harcoltak. Jók: Stiber, 
Bognár, Szálai. 

E L Ő M É R K Ő Z É S : Celldö-
m ü l k - C s e p r e g 8-0 (3-0). Vezet
te: Ráduly Róbert. Celldömölk: 
Baráth (Tóth) - Sebestyén, Nagy, 
SZABÓ L . , Mórocz (Balhási) -
Szabó A. (Kiss), Pintér, HOR

VÁTH - Vass (Fáró), Kunos 
(Németh), Szabó M . Edző: Boz-
nánszky Gábor. Ilyen arányban is 
megérdemelten nyert a celldö
mölki csapat. Góllövők: Szabó 
L . (3), Horváth (2), Kunos, Pin
tér, Baráth (1 l-esből). 

- tim -

Megyei I. osztály 
Továbbra ís „gödörben vannak" Kemenesalja megyei I . osztályú 

csapatai. A legutóbbi két forduló mérlege: 1 győzelem, 3 vereség. 
T a n á r k é p z ő - R a s z t e r - J á n o s h á z a 1:4 (0:3) 
Szombathely, 100 néző, vezette: Laki . 
Tanárképző: Hoffer - Pintér, Kamarás, Czigány (Váradi), Nagy -

Farkas, Szőke, Kovács (Tóth), Lakner (Botfa) - Maurer, Pápai. Edző: 
Sákovics Péter, Vörös Miklós. 

Jánosháza: Szenté - Pázsi, Takács T., Bors B., Rétfalvi - Tóth S. 
(Varga), Horváth J., Takács Zs. (Gombos), Tóth L . -Lenorics (Vaj
da), Bors T. Edző: Schcily József. 

A vendégeknél győzelemmel debütált az új edző, a képzősök na
gyon halványan játszottak. Góllövők: Pápai, ül. Bors T. (2), Takács 
Zs., Lenorics. I f i : 1:3. • 

Kemenesa l j a -T r ika - Ike rvá r 1:2 (1:0) 
Vönöck, 100 néző, vezette: Takács. 
Kemenesalja: Fűzfa L . - Dénes, Nagy, László, Princzes - Pacsi, 

Kolonics, Berta (Vincze), Szálai - Rúzsa, Szomorkovics (Lőrincz). 
Edző: Marsai József. 

Ikervár: Hegedűs - Horváth J., Nyéki, Tamás, Schermann - Tarr 
Dala (Kovács), Szép, Megyeri (Marozsán) - Zugonics, Bejczi (Baj
nok). Edző: Takács Árpád. 

Alacsony színvonalú mérkőzésen a lelkes vendégek ellen a tarta
lékos hazaiak meddő fölénye kevésnek bizonyult. Góllövők: Nagy, 
| . Szép (2). I f i : 10:0. 

J á n o s h á z a - K ö r m e n d FC-Bo ld i z sá r -T rans 1:2 (1:2) 
Jánosháza, 100 néző, vezette: Lukács. 
Jánosháza: Szenté - Pázsi, Takács T., Bors B. , Rétfalvi - Tóth 

(Varga), Horváth, Takács Zs., Tóth L . - Lenorics (Vajda), Bors T. 
Edző: Scheily József. 

Körmend: Sass D. - Sass G. (Gyuricza), Csillag P., Horváth I . , 
Papp - Nagy, Bogár, Gémyi - Nyári (Joó), Horváth R., Kocsis (Csil
lag L.). Edző: Molnár Károly. 
_ Nem sikerült hozzájárulniuk a búcsúi hangulathoz a jánosházi fo
cisiáknak. Bár a második félidőt végigtámadták, még csak egyenlíte
niük sem sikerült. Góllövők: Takács Zs., i l l . Bogár, Kocsis. I f i : 6:0. 

Nagyrákos -Kemenesa l j a 5:1 (2:1) 
Nagyrákos, 200 néző, vezette: Klujber. 
Kemenesalja: Fűzfa L . - László (Döbröntei), Sebestyén, Dénes, 

Huszár - Pacsi (Berta), Varga, Kolonics - Szálai, Rúzsa, Fűzfa R. 
(Vincze). Edző: Marsai József. 

A második félidő egyértelműen a hazaiaké volt, akik megérdemel
ten nyerték a mérkőzést. Góllövők: Laczó (2), Albert A., Albert T., 
Bohus, i l l . Fűzfa R. I f i : 1:5. 

Megyei II . osztály 
Csapataink nem remekeltek a megyei I I . osztályban sem; főként a 

legutóbbi fordulóban, amikor azon kívül, hogy az asszonyfaiak és a 
Slmonyiak megosztoztak a pontokon, valamennyien pont nélkül ma
radtak! 

Kenyeri-Szeleste 4:2 (1:1) 
Góllövők: Csordás (2), Kóbor, Németh, i l l . Szele, Rozmán. 
Mersevát -Pecöl-Hozer 5:3 (1:2) 
Góllövők: Gulyás (2), Gyurák, Kovács, Németh, i l l . Kovács, Vajda, 

Czibók A. 

Szergény-Hegyfa lu 0:1 (0:0) 
Góllövő: Takács. 
KŐ r isme nti-Ostffy asszony fa 5:1 (2:1) 
Góllövők: Fazekas (3), Rozmán, Tóth, i l l . Varga. 
Nagys imony i -Sá rvá r i Vasas 0:1 (0:0) 
Góllövő: Szigeti. 
Ostffyasszonyfa-Nagysimonyi 3:3 (2:2) 
Góllövők: Varga, Simon, Vörös K.» i l l . Gosztola, Major T., Major B. 
J ák fa -Sze rgény 1:0 (1:0) 
Góllövő: Plausevszky. 
Szeleste-Kemenesmagasi 2:1 (2:0) 
Góllövők: Szár, Szele, i l l . Szabó Cs. 
Pecö l -Hoze r -Cse rhá t SE 3:1 (1:1) 
Góllövők: Szemes E. (2), Szemes B. , i l l . Csordás. 
Sá rvá r i Vasa s -Mér sevá t 3:2 (1:1) 
Sárvár, 300 néző, vezette Szerdahelyi. 
Nagyiramú mérkőzésen megérdemelten nyerte a rangadót a két 

alkalommal is vezető vendégek ellen a sárvári együttes. Góllövők: 
Horváth B. , Horváth P., Szabó, i l l . Horváth T. (2). 

Körzeti bajnokság 
Egyházashe tye-Alsóság 2:1 (0:1) 
Góllövők: Markos (2), i l l . Kolompár. 
S i tke -Nemeskeresz tú r 5:0 (1:0) 
Góllövők: Farsang, Péntek (2-2), Hartmann. 
Csönge-Hosszúperesz teg 0:3 (0:1) 
Góllövők: Hetényi, Nagy, Kovács. 
Hegyhá t SE-Boba 1:3 (1:1) 
Góllövők: Tinka, ¡11. Szabó (2), Legli . 
Nemeskocs -Csénye 1:2 (0:0) 
Nemeskeresz tú r -Nenieskocs 3:5 (1:5) 
Góllövők: Nagy, Geiger, Molnár, i l l . László D . (2), Nyoszoli, 

László E., Mógor. 
Hosszúperesz teg-Egyházashe tye 3:1 (1:1) 
Góllövők: Hetényi (3), i l l . Markos. 
Alsóság-Hegyhá t 6:3 (2:0) 
Góllövők: Kolompár (3), Nagy, Fekete, Varga I . , i l l . Hőbér, Vörös, 

Iszák. 
Csénye-Csönge 1:2 (0:1) 

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

17 000 forint 
9 500 forint 
6 000 forint 
4 500 forint 
2 800 forint 

A hirdetési díjakat 25 százalék áfa terheli 
A többször, változatlan szöveggel hirdetők megjelenésenként 

10% kedvezményt kapnak. 

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. 
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<0» SPORT ^ eredmények - események 4> SPORT 4> 

KÉZILABDA 
C V S E - C E L L K O L O R - G y ö r i Széchenyi Főiskolai SC 

30:15 (11:7) 
Október 17. Celldömölk, 200 nézd. Férfi mérkőzés. 

Vezette: Badicsné Nagy Csilla, Szabó József (Veszprém) 
CVSE: DÉNES - T Ó T H (9), vei a vendégcsapatból Fodor Ro-

Németh (2), Ludvig, Koronczai 
(1), B A K O N Y I (7), SaÜ (2). Cse
re: Lendvai (7), Kormos (1), 
Csizmazia (1), Danka. Edző: Má-
tés István. 

Nagy kedvvel és akarással 
kezdett a hazai csapat. A félidő 
végére már megnyugtató előnyre 
tett szert. A második félidő 2. 
percétől 20 percig állt a játék, mi-* 

land súlyos sérülést szenvedett. 
A kényszerszünet után a CELL-
KOLOR felgyorsította a játékot, 
és ezzel felőrölte ellenfelét. Sok 
vendégjátékos kiállításával tarkí
tott mérkőzésen nem várt, de 
megérdemelt, fölényes győzel
met értek el a celli fiúk, melyet 
a közönség vastapssal jutalma
zott. 

FUTAS 
Az 50. Nemzetközi Bécsi 

HöhenstraBenlauf amatőr futó
verseny 15 km-es távján 
GOMBÁSI CSILLA korcso
portjában 3. helyezést, G O M 

BÁSI ISTVÁNNÉ korcsoport
jában szintén 3. helyezést ért 
el. A jó eredményeket díszes 
kupákkal ismerte el a rendező
ség. 

Alsóőrs H T - C V S E - C E L L K O L O R 17:16 (7:8) 
Ok tóbe r 24. Alsóőrs, 200 néző. Férfi mé rkőzés . 

Vezette: H o r v á t h J á n o s (Várpa lo ta ) , Német Csaba (Veszprém) 
CVSE: DÉNES - Tóth (2), következtében egyre idegeseb-

J 

Németh (1), Ludvig, Koronczai 
(2), VARGA (6), Sali (2). Csere: 
Horváth, Fonyó (3), Danka, Kor
mos. Edző: Mátés István. 

Jól kezdett a celli csapat, az 
első 15 percben már három góllal 
vezetett, melyet a félidő végére a 
hazaiak egy gólra ledolgoztak. A 
második félidőben sok helyzetet 
puskáztak el a celli fiúk, aminek 

ben játszottak. Ha nyugodtabbak, 
akkor meglepetést okozhattak 
volna a jól képzett játékosokból 
álló Alsóőrs ellen. Igaz, egy k i 
csit „lejtett" a hazai pálya is, h i 
szen Németh játékvezető volt já
tékostársainak igyekezett kedvet 
csinálni! Ifjúsági mérkőzés : A l 
sóőrs H T - CVSE-CELLKO-
LOR 21:25 (10:12). - t i m -

ASZTALITENISZ 
Linde Aladdin-CVSE-MÁVÉPCELL 10:8 - Dunaújváros, NB Il-es 

férfi mérkőzés. A jó erőkből álló dunaújvárosiaktól most sem tudtak 
pontot szerezni a celliek. 

Győztek: Felleg Gábor (3), Nagy Gábor (2), Ölbei Péter (1), Bihari 
Lehel (1), és a Felleg-ölbei páros. 

CVSE-MÁVÉPCELL-SZAK-Vasútör H . 17:1 - Celldömölk, NB 
Il-es férfi mérkőzés. Az esélyesebb hazaiak magabiztosan győztek a fiatal, 
lelkes szombathelyi csapat ellen. 

Győztek: Felleg Gábor, Nagy Gábor, Bihari Lehel (4-4), Tekét Attila 
(3), a Felleg-Teket és a Nagy-Bihari páros. 

CVSE-MÁVÉPCELL I I . -Mosönmagyaróvár 15:3 - Celldömölk, 
NB Ill-as férfi mérkőzés. Sima győzelem a tartalékos óvári csapat ellen. 

Győztek: Tekét Attila, Máthé Gyula (4-4), Balázs Gyula, Balázs Béla 
(3-3), és a Teket-Máthé páros. 

CVSE-MÁVÉPCELL-Herend 14:4 - Herend, NB Hl-as férfi mér
kőzés. A lényegesen jobb játékerőt képviselő celli együttes könnyedé: 
nyert Herenden. 

Győztek: Ölbei Péter, Tamás László (4), Máthé Gyula (3), Bal. 
Gyula (2), és az Ölbei-Máthé páros. -vl 

LEGFRISSEBB: K a p u v á r - C V S E - A n t ó k Nyomda 0-5 (0:2) 

Lakástakarék-értékesítés a postán! 
A Lakáskassza Rt. és az OTP-Lakástaka

rékpénztár Rt. lakástakarék szerződéseit vala
mennyi postánál megkötheti. 

A lakástakarék-szerződés lehetőséget nyújt 

rendszeres megtakarítás után vissza nem térí
tendő állami támogatásra és alacsony, 6%-os 
kamatozású hitel felvételére. 

A lakástakarék-szerződés segítséget nyújt 

lakásproblémái megoldásához. Felhasználható 
lakás-, házépítéshez, vásárláshoz, bővítéshez, 
felújításhoz, közművesítéshez. Lakástakarék-
szerződéssel hozzájárulhat gyermeke, unokája 
otthonteremtéséhez. 

Felvilágosításért forduljon postáinkhoz. 
Soproni Postaigazgatóság 

ENGEDMÉNYES VÁSÁR 
az ÁFÉSZ 5. sz. VAS-MÜSZAKI boltjában 
Elektromos fűnyíró i£ -9efTFt 13 300 Ft 
Beépíthető páraelszívó 15 800 Ft 
M O U L I N E X 

gyümölcscentrifuga 
LÁNCFŰRÉSZEK; 

7 900 Ft gyümölcscentrifuga 
LÁNCFŰRÉSZEK; 

55-öeé-Ff PARTNER 36 55-öeé-Ff 47 700 Ft 
HUSQVARNA 40 62 200 Ft 
H U S Q V A R N A 5 1 82 900 Ft 

Láncok, vezető, reszelő, olaj nagy választékban! 

V Á R J U K KEDVES V Á S Á R L Ó I N K A T ! 
Tel . : 421-223; 422-223 

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

Celldömölkön a S á g i u. 16. sz. alatt! 
Celli szerviz: 95/420-084; Soproni Központ: 99/318-587 

- T V - VIDEÓ - 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. 

F O D O R T A M Á S oki. üzemmérnök 

mj W CELLDÖMÖLK VAROS 

U W ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
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