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Átadták a megújult munkaügyi kirendeltséget 
Harrach Péter miniszter volt a díszvendég 

Ünnepélyesen felavatták CclI-
IdŐmölkön a Vas Megyei Munka
ügyi Központ helyi kirendeltsé
gének felújítóit epületét. Az ese
ményen Harrach Péter szociális 
és családügyi miniszter volt a 
díszvendég (felvételünkön közé
pen), aki elmondta: a jövőben a 
munkaügyi központok szociális 
jellege egyre nagyobb hangsúlyt 
kap. Fontosnak nevezte, hogy aki 
belép a kirendeltség épülelébe. 

az első pillanattól kezdve érezze: 
törődnek vele, valóban a segítsé
gére akarnak lenni. 

Makkos István polgármester 
köszöntőjében rendkívül fontos
nak nevezte, hogy továbbra is jó 
kapcsolat legyen a polgármesteri 
hivatal és a kirendeltség közölt. 
A felújított épületet Soós Ferenc 
kircndeltségvezető mutatta be a 
vendegeknek. (A lapzárta után 
történt eseményre visszatérünk.) 

Megalakult az izsákfai 
részönkormányzat 

November 10-cn az izsákfai városrész 380 lakosából mintegy 
nyolcvanan jöttek össze az új kultúrotlhonban arra a közgyűlésre, 
melynek feladata az öttagú testület négy tagjának megválasztása 
volt. A gyűlésen két új jelölt neve merült fel az előző ciklusban 
is működött testületi tagoké melleit, de sem Kocsis János, sem 
pedig C/.ilinger Gyula nem fogadta cl a jelöltséget, utóbbi mun
kahelyi elfoglaltsága miatt. Ezek után a nyílt szavazással megej
tett választáson a szavazók látható többséggel a régi testületi 
tagokat választották meg újabb négy évre. 

A részönkormányzat tagjai tehát: Hódai József, Horváth István, 
Horváth Róbert és Kosztolánczi Mária . A részönkormányzat ve
zetője isméi Farkas Zoltán lett, aki több mint húsz év óta látja el 
a falu, illetve városrész képviseletét, vezetését. -völgyi-

Nyilatkozik a veretlen csapat edzője 

Elismerés a fiúknak! 
A bajnoki rajt előtti bemutatkozáson elhangzottaknak megfe

lelően Fedor Sándor az őszi idényben bizonyította, hogy nem az 
elbizakodott edzők csoportjába tartozik. Abban viszont - a szur
kolók nagy örömére - tévedett, hogy csapata sem verhetetlen. 
Ugyanis játékosai nem csak az ősz folyamán, de egész éven át 
megőrizték veretlenségüket az NIÍ III-ban. Természetesen az őszi 
szereplés kiemelkedően nagy siker, Celldömölk labdarúgásának 
történetében pedig egyedülálló bravúr. 

- Minden elismerés a fiúké -
kezdic nyilatkozatát a csapat 
edzője. - Igazi csapatmunka 
eredménye e nagyszerű teljesít

mény. A játékosaim mérkőzésről 
mérkőzésre küzdötlck, egymást 
kisegítenék, ha kicsit gyengébben 

(Folytatás a 15. oldalon) 

Három 
szép lány 

egy hintón 
A Sághegy étteremben ren

dezett Katalin-bál szépeit más
nap sétakocsikázásra vitte a 
városban Rozmán Ferenc. A 
bál szépe címet Kovács Szilvia 
•Sopronban tanuló, 16 éves 
celldömölki diáklány nyerte el 
(felvételünkön balról). Udvar
hölgyei: Horvát/iné Balogh Tí
mea 20 éves vállalkozó (jobb
ról), és Poós Adrienn 19 éves 
vállalkozó (középen), mindket
ten celliek. V.L. 

Nyugdíjasok 
találkozója 
A Kemenesalja Ipartestület ve

zetősége november közepén nyug
díjas-találkozót szervezett. A löbb 
mint 50 meghívottból huszonhá
rom kisiparos megjelent a rendez
vényen. Az elnök köszönlöltc a 
résztvevőket és tájékoztatót adolt a 
vezetőség munkájáról. A rendez
vény ünnepélyességét növelte a 
Vörösmarty Úti Óvoda és az Ádám 
Jenő Zeneiskola műsora. A meg-
vcndégclést jó hangulatú beszélge
tés kövelte. A sikeres lebonyolílást 
segílő vállalkozóknak és a Vörös
kereszt celldömölki csoportjának 
köszönetét fejezi ki a vezetőség. 
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A Celldömölki Városi Önkormányzat 

Hetényi László (55 éves, fényképész) László Tibor (30 éves, vállalkozó) Limpár József (58 éves, gazdasági igazgató) 
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október 18-án megválasztott képviselő-testülete 

Makkos István (43 éves. agrármérnök, polgármester) Móger József (51 eves. nyugdíjas) Nagy Kálmán l-IÜ éves, ügyvezolóMgazg'áló) 

Németh Dénes (47 éves, igazgató) IVk-ze Istvánué (55 éves, nyugdíjas) Szabó L'iidre (71 éves, nyugdíjas) 

lózsef (60 éves, nyugdíjas Somogyi Gyula (49 éves, ntozdonylelvlgyázó) Tima László (70 eves, nyugdíjas, alpolgármester) 



Megalakították az állandó bizottságokat 

A legsürgetőbb feladat Jánosházán a csatornázás 
Megtartotta első' ülését a jánosházi 

képviselfl-testüiet. Dr. Gömbös Ferenc 
polgármester bevezetőjében összefog
lalta a nagyközségben a választások óta 
történt eseményeket. 

Mozgalmas napokat élt át Jánosháza a vá
lasztások óta eltelt rövid egy hónap alatt. A 
leköszönő polgármester. Molnár Géza kor
rekt módon adta át a folyó ügyeket. Egyben 
felajánlotta segítségét - mondta a település új 
polgármestere. Majd összefoglalta azokat az 
eseményeket, amelyek a nagyközség életében 
történtek október 18-a óta. 

Az ünnephez, méltó megemlékezést tartot
tak október 23-án. November első napjaiban 
megalakult a cigány önkormányzat. Fontos 
esemény volt a Szent Imre Altalános Iskola 
tornacsarnokának átadása. Ez az új intéz
mény szolgált helyszínéül a megyei sportna
pok rendezvénysorozatának is. A Batthyány 
iskolában rendkívüli tantestületi értekezletet 
hívlak össze: november 30-áig meg kell 
ugyanis választani az új iskolaigazgatót. A 
hónap első felében zajlott az ASZ átfogó 
revíziója a közintézményekben. Ennek ered
ményéről a későbbiekben lehet többet 
tudni. 

A folyó ügyek között első helyen szerepelt 
a szennyvízcsatorna építésének helyzetéről 

szóló beszámoló. Horváth Tibor, a VAS-
BER Rt. megbízottja "Válaszolt a képviselők 
kérdéseire. A beszámolójában elmondta: a 
beruházás egy evvel ezelőtt kezdődött meg. 
Az ALTÉRA Kft . , mint fővállalkozó megbí
zott egy alvállalkozót, hogy a munkákat még 
jobban meggyorsítsák. A képviselők első ész
revételei éppen e kérdés körül összpontosul
tak. A lakosság véleményét megfogalmazva 
mondták k i : az útlezárások sok helyen - a 
temető és a szeméttelep környéken - lehetet
lenné teszik a balesetmentes közlekedést. A 
jobban összehangolt munka nem küszöböl
né-e ki ezeket a gondokat? - kérdezték a kép
viselők. Horváth Tibor válaszában elmondta: 
továbbítani fogja az észrevételeket az illeté
kesek felé. A lakosság megértését és türelmét 
kérte a kellemetlenségek miatt. 

A képviselők további aggályai a csatorná
zási hozzájárulások mértékére irányultak. 
Miért kell azoknak a vállalkozóknak több be
kötési hozzájárulást fizetni, akiknek a lakása, 
illetve a vállalkozása egy helyen van? - fo
galmazták meg a település kisvállalkozóinak 
gondját. A VASBER Rl. vezetője válaszában 
elmondta: törvény írja elő ezeket a megkü
lönböztető díjszabásokat. Természetesen van 
lehetőség az egyéni kérelmek beadására. írás
beli fellebbezés elbírálása ulán lehet módosí
tani a díjtételeket. 

Felmerült annak kérdése is: vajon tényle 
szükség van-e minden utcában a csatorna 
korszerűsítésére? Ennek ugyanis komoly 
anyagi vonzata van, ami a lakosságot terhelj 
Horváth Tibor ígéretet tett arra, hogy aj 
szakértői vizsgálatok és eredmények utáry 
visszatérnek e kérdésre. Javasolta: fogadják 
cl a lakók ezeket a szakvéleményeket, ég: 
ha valóban szükség van rá, akkor ki kell 
váltani a régi csatornát egy új, jobb rend-* 
szerrel. 

A testületi ülésen a következőkben a Szer-| 
vezeti és Működési Szabályzat módosítását? 
javasolták. A jegyző javaslatára ezt a kérdést 
elnapolták. Megállapodtak a képviselők abi 
ban, hogy két hónapon belül érdemi javasla-f 
tot tesznek le az asztalra az SZMSZ módosP 
tását illetően. 

Ezt követően került sor a bizottságok fel-t 
állítására, illetve a bizottsági elnökök és taJ 
gok megválasztására. 

Eszerint: az önkormányzatban három szak
bizottság fog működni: A pénzügyi és gaz
dasági, a kulturális és sport-, valamint a szo
ciális bizottság. A pénzügyi és gazdasági bi
zottság elnöke Jakab Tibor, a kulturális est 
sportbizottság vezetője V a r g á n é Stdner 
Gyöngyi j j i szociális bizottság elnöke pcdigl 
Schöber Ete lka lett. 

Németh I, 

A C E L L I B E - K E BT. 
„PARTI" 

ÉKSZERBOLTJA 
ÜNNEPI ÁRUKÍNÁLATTAL 

VÁRJA K E D V E S VÁSÁRLÓIT 
CSODÁLATOS ARANYÉKSZEREK: 

Ö garnitúrák, 
O karrcifek, 
© fülbevalók, 
O nyakkendőtűk, 
Ö mandzsettagombok. 

M A R K A Z I T GARNITÚRÁK 
EREDETI SVÁJCI FESTI MA ÉS CALYPSO-KARÓRÁK, 
ÉKSZERÓRÁK. 

ÜNNEPI N Y I T V A TARTÁS: 
December 2-től mindennap 8-11.30; 12.30-17 

Szo: 8-12 
Dec. 6-án (bronzvasámap) 9-13 
Dcc. 13-án (ezüstvasárnap) 9-13 
Dec. 20-án (arany vasárnap) 9-13 
Dcc. 24-én. 8-14 

Ezúton kívánunk minden 
kedves régi és leendő vásárlóinknak 

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS 
BOLDOG ÚJ ÉVET!, 

ENGEDMÉNYES 
LÁNCFŰRÉSZ-

VÁSÁR 
ÁFÉSZ 5. sz. VAS-MÜSZAKI BOLT 

TeL/fax: 95/420-015 

Husqvarna 40 20-20(1 62 200 
Husqvarna 51 £U0Ü(T 82 900 
Partner 36 5$m$ 47 700 

Továbbá: láncok, reszelők, vezetők 
nagy választékban kaphatók 

Beépíthető páraelszívó 1Z-8ÖCT 15 800 
250 csatornás parabolaszett 21 000 
RTL Klub-antenna, szobaantennák, 

5 bemenetes erősítős közösítő, 
szélessávú erősítő, koax kábel, 

dugó, elosztó nagy választékban kapható. 

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT! 
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Mikulásváró a sportcsarnokban 
November 22-én délután óvodásokkal és kisiskolásokkal telt 

meg az ipari iskola sportcsarnoka. Mindannyian a Mikulást vár
ták. Nem sokkal három óra után el is kezdíídött a Buffalo Pro
dukció Mikulás-délutánja. A zsonglőr buzogányt és karikát do
bált, egy lenge öltözetű hölgy nyakában egy óriáskígyóval lejtett 
táncot. Frici bohóc néhány apukát is megviccelt. A késdobáló 
ezúttal sem hibázott. Mr. Magic, az illúziók mestere késeket szúrt 
egyik segítője fejébe, akinek természetesen semmi baja nem esett, 
a „vidám fiúk" pedig egy keréken bicikliztek. 

Persze a régi Ismerős, a Mikulás is eljött. A ruhája még mindig 
piros, a szakálla még mindig fehér. Nem változott semmit tavaly 
óta. Cukorkát hozott a gyerekeknek. A kicsik illetődöttsége ha
mar feloldódott, vidáman ugrálták körül a Mikulást és segítőit. 
Mindenki jól érezte magát. F o t ó : völgyi L. K.N. 

nn [ti 
JL Lőj 

m ing. H » r n i a n n . K F T i n a e r 
I P A R I S Z E R K E Z E T E K 

Mérlegképes könyvelőt 
keresünk 

Csöngén létesülő üzemünkbe 
önálló munkavégzésre 

Jelentkezni telefonon: 94/336-888 
Szendi Zoltánnál 

Egészségnevelési 
vetélkedő 

A Magyai" Vöröskcrcszl celldömölki 
városi szervezete kilenc csapat részvéte
lével rendezte meg a város és városkör
nyék általános iskoláinak részvételével a 
hagyományos egészségnevelési vetélke
dőjét, aminek az eredménye a követke
ző": 

1. helyezett - Gáyer Gyula Általános 
Iskola, Celldömölk. 

2. helyezett - Eötvös Loránd Általá
nos Iskola, Celldömölk. 

3. helyezett - Általános Iskola, Vö-
nöck. 

November 27-én a megyei döntőn a 
Döbörhegyi Nóra, Horválh Mónika, Var
ga László összeállítású gáycres csapat 
(felkészítőjük Jankó Zoltánné) képvisel
te a várost és a városkörnyéket, arról az 
eseményről a lapzárta miatt később szá-, 
mólunk be. 

Most 30%-kal 
olcsóbban köthet szerződést! 

Apróhirdetések 
• Építési telek eladó Celldömölkön, az 

Esze Tamás utca 20. szám alatt. (Ipsicsné) 
• Tíz darab választómalac eladó. Érdek

lődni: Celldömölk-Izsákfa, Kodó utca 2. Te
lefon: 95/423-724. 

• Autószerelés gyorsan, olcsón, szaksze-
rticn. Sebesi, Sitke. 
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Ötvenedik 
házassági évforduló 

Emberségből példás 

Jankovks József és Ueli M á r i a 1948. okióbcr 17-én koiötiek 
élctreszóló házasságot. Fél évszázad lelt el azóta, az ötvenedik évfor
dulót családi körben ünnepelték meg a négy gyermek és a hét unoka, 
valamint a többi rokon társaságában. DJ. Fotó: Hctényi L. 

A celldömölki Csadó család 
viszonylag rövid időn belül két
szer is megtapasztalhatta, hogy 
még nem veszett ki teljesen az 
emberekből a jószándék, a segí
teni akarás. 

Amikor kiderült, hogy legki
sebbik gyermekük lisztérzékeny, 
több helyen is érdeklődtek, 
hogy hol szerezhetik be számára 
a megfelelő étkezési alapanya
got. 

Végül a malom dolgozói siet
tek segítségükre, és azóta is rend
szeresen hozzák a fővárosból a 
gluténmentes kenyeret. 

Az újabb probléma akkor me
nüt fel, amikor óvodás lett a kis

fiú. M i lesz az étkeztetésével? A 
édesanya a Vörösmarty úti óvo
dához fordult, odajárt annak ide
jén a két nagyobb gyermeke is. 
Az óvónők, a gazdasági vezeti 
és a konyhai dolgozók egyaránt 
vállalták a probléma megoldá
sát, pedig a felelősség nem kicsi, 
elég néhány morzsa, s máris baj 
lehet. 

A szülők nem is tudják, ho
gyan köszönjék meg azt az em
berséget, amit az óvodában kap
nak. 

M i pedig örömmel írjuk l 
ezeket a sorokat lelkileg egyre si-
várabbá váló világunkban. 

V.L. 

Kalandozás az Andokban a Los Andinos zenekarral 
November 21-én este négy, a 

celldömölki szemnek különös öl
tözetű alak lépett a színpadra a 
KMK-ban. Fülbemászó andoki 
népzenét játszottak. Gitároztak, 
hegedüllek, dobollak, fújták a fu
rulyájukat és a pánsípjukat. Ok a 
Los Andinos Együttes. A nézőté
ren fiatalok és idősebbek együtt 
hallgatták a messzi dél-amerikai 
táj zenéjét. 

T á r n o k Ákos, a zenekar veze
tője elmondta. 1982-ben alakul
tak Székesfehérváron, akkor még 
diákzenckarkéht. A televízióban 
hallottak először andoki népze
nél. Megtetszett nekik, így bará
taival elhatározták, jobban meg
ismerkednek vele. A kutatások 
eredményesek voltak: 1986-ban 
együttesük elnyerte a Kaláka 

Nemzetközi Folklórfcsztivál 
nagydíját. Az igazi kiugrást 
azonban az 1988-as K i mit tud? 
jelentette számukra. 

A zenekar összetétele többször 
is változott. Tárnok Ákossal ma 
Horváth Áipád, Kiss Lajos és 
Lendvai Tibor zenél. Rend
szeresen lépnek fel Magyarorszá
gon, de gyakran szerepelnek kül
földön is. Jártak már Egyiptom
ban, Equadorban, Peruban, Ang
liában, Németországban, Olasz
országban és a szomszédos álla
mokban is. 

A fellépőutakon kívül már há
rom expedíciót szerveztek az An
dok területére. Ezek gyújtőutak 
voltak, ahol az indián népi ha
gyományokkal és népzenével is
merkedtek meg közelebbről. 

Ezen a szombati estén kép
zeletben mi is a Los Andinos-
szal kalandozhattunk Dél-Amc-
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Ugyanazzal az elszántsással, mint eddig... 

Erdélyi Antal az alsósági részönkormányzat vezetője 
A helyhatósági választáson Celldömölk 9. sz. választókerü

letében a legtöbb szavazatot Erdélyi Antal kapta, szám sze
rint 236-ot. Hat vetélytársa együttesen gyűjtött 140 voksot. 
Győzelme tehát egyértelmű volt, ami egyben jelzi, hogy elmúlt 
4 évi munkájával elégedettek a kerület lakói. A november 
9-én megalakult alsósági részönkormányzat a következő 4 
évre ismét neki szavazott bizalmat. 

Erdélyi Antal 1949-ben szüle
tett Alsóságon. Az általános isko
lát is itt végezte, majd a vasúthoz 
került dolgozni. Az érettségit mun
ka mellett szerezte meg 1979-ben. 
A MÁV-nál többféle beosztásban 
dolgozott. 18 éve gondnok és ener
getikus a celldömölki csomóponti 
főnökségen, ahol közéleti tevé
kenységét kezdettől fogva támo
gatták az elöljárói. 

4 felnőtt kom gyermeke és 3 
unokája van. 1985 óla vállal sze
repet a város közéletében: a rend
szerváltásig tanácstagként tevé
kenykedett, utána 4 évig képvi
sel ő-lestii let i tagként, majd ré
s/ön k ormán yza t-vezet óként. 

Amikor arról kérdeztem, hogy 
mit tart az elmúlt 4 év legfonto¬
sabb eredményének, gondolko
dás nélkül a közelmúltban át
adóit új orvosi rendelőt nevezte 
meg, de ezzel szinte együtt emlí
tene a 2 éve átadott lomacsarno-
kol. Érdekes módon - talán nem 
vélellenül - mindkét létesítmény 
az egészséget szolgálja. Az egyik 

az egészséges életmódot, az 
egészség megőrzését, a másik az 
egészség helyreállítását, vissza
szerzését. Erdélyi Antal közéleti 
sikereit éppen életerejének, ren
díthetetlen szívósságának kö
szönheti. Azt mondja, ha Alsó
ságról van szó, nem ismer lehe
tetlent. Nem érdekli, ha ötször el
lene szólnak, hatodszor is felveti 
ugyanazt a problémát, ha úgy vé
l i , hogy azzal a városrész jobbí
tását szolgálja. 

Tudja, hogy ami most követke
zik, az nem lesz látványos, népsze
rű dolog, de meg kell cselekedni. 
A szennyvízcsatorna megépítésérc 
(alsósági, pityervári városrész) 
pályázat útján 115 milliót kap a 
város, a teljes beruházás ennek 
több mint a kétszerese. 

- A csatorna megépítése sok 
kellemetlenséggel jár. Fel kell 
túrni az utakat. Ha esik, akkor sár 
lesz, szárazságban pedig porfel
hő. Átélték ezt a „bcnlick"'is, és 
biztosan ki tudják böjtölni a sá
giak is. Ráadásul szükség van az 

önrészre, a lakossági hozzájáru
lásra, és ez a pénz mind-mind a 
föld alá megy. Áldozat nélkül 
azonban nincs clőbbrelépés. Jó 
volna mindezt 2 év alatt befejez
ni - sóhajt fel - , mert az utak 
helyreállítása, rendbetétele csak 
ezután lehetséges, addig nem ér
demes rá áldozni. 

Lesz azért népszerűbb dolog 
is: az iparcikk bolt előtti teret rend
be kell tenni az Alsósági Tavaszi 
Napok kezdetére. A mikéntjéről 
lehet vitatkozni, a megvalósítás
ról azonban nem, mondja, aztán 
más dolgok kerülnek szóba: 

- A volt orvosi rendelőből 
bentlakásos szociális otthont 
szándékozunk kialakítani mint
egy 20-25 rászoruló idős ember 
részére. Az előző ciklusban nem 
sikerüli megoldani a városrészi 
könyviár sorsát, ebben a ciklus
ban ez sem maradhat cl. Ugyanez 
vonatkozik az iskola számítógé
pes programjának végleges meg
oldására is. 

Sok egyéb mclletl szó esett 
még a szociális jellegű bérlaká
sokról. A részönkormányzat ve
zetője ezekkel kapcsolatban el
mondta, hogy értékük egyenként 
4,5 millió forint. A hozzájutás 
feltételé 3 gyermek. Ebben az 
cselben 1,25 milliót kell fizetni 
érte. A 8 lakásból az interjú elké

szítéséig 6 kell el. Átadásuk de
cemberben, illetve januárban 
várható. Aztán előkerül, hogy 
többen kifogásolták az új orvosi 
rendelő környezetének rendezet
lenségét, a „a fabolt" jelenlétét... 

- A „fabolt" fontos alapellátá
si, közszükségleti feladatot lát el, 
ezért elbontására nem gondol
tunk. A környezetének rendbeté
telérc a legrövidebb időn belül 
sort kerítünk - mondja. 

Végül egy úgynevezett szokvá
nyos kérdés: Milyenek az első be
nyomásai az új részönkoiTnányzat-
ról? Jók. Mindenki tellrekész, és 
hatalmas lendülctlcl akar dolgozni. 
Ahogy ő is... Völgyi László 

esetleg Alsóságon nyissanak 
gyógyszertárt? 

- Nem. mivel egyrészt itt volt 
saját ingatlanunk, másrészt a Fi
ók-gyógyszertárt alkalmanként 
csak mintegy 20-an vetlek igény
be Ságon. Általában úgy véle
kedtek, hogy úgyis bejönnek a 
központba, majd otl kiváltják a 
gyógyszereket. Azt azonban fel 
tudjuk ajánlani az alsósági idős 
embereknek, ha az önkormány
zat állít egy személyt, aki behoz
za a receptjeiket, mi soron kívül 
kiszolgáljuk, személyre szólóan 
szortírozzuk és csomagoljuk a 
felírt gyógyszereket. 

- Milyenek lesznek az árak? 
- A gyógyszerek ára ugyanany-

nyi lesz. mint bárhol az ország
ban, ez ugyanis központilag sza
bályozóit. A gyógytermékek árá
ban lesznek különbségek, de a 
Kiscelli patikával azonos árkép
zést alkalmazunk. 

- Ügyeletet is vállalnak? 
- Igen, a három gyógyszertár 

egyenlő arányban látja cl az ügye
letet a városban. -völgyi-

Uj patika nyílt 
A Cson tvá ry -pa t iká t 

1987-ben ad t ák át rendelte
tésének Cel ldömölkön, 
majd 1991 nya rán megnyíl t 
a Kiscelli patika, amelyet 
h á r o m gyógyszerész; dr . 
Szabó Lajosné, Kiss Balázs 
és Varga Levente hozott lét
re. Nemrég ú jabb pat ikával 
gyarapodott a város . Az új 
gyógyszer tár a Szent M á r 
ton nevet vette fel, és a város 
központ jában , az Arizona 
söröző helyén ta lá lha tó . 
Az ingatlant a már említett 

gyógyszerészek vásárolták meg 
az államtól, amikor a Gelka meg
szűnt. Azóta az Arizóna bérelie. 
Miután megkapták az engedélyt 
a palika létrehozására, az előírá
soknak megfelelően átalakítot
ták. A 160 négyzetméteren ízlé
sesen berendezett officina (k i 
adó), vényező labor, hűvös raktár 
és szociális helyiségek kaplak 
helyet. Az új gyógyszertárban 2 

gyógyszerész, 4 asszisztens és 1 
takarítónő dolgozik. 

- Milyen elgondolás alapján 
nyitották meg ezt a gyógyszertá
rat, hiszen pár száz méteren belül 
másik kettő is található? - kér
deztük Varga Pétert. 

- Az utóbbi 4-5 évhen nagyon 

megemelkedett a betcglctszám, 
és a hetegeknek hosszú ideig kel
leti a gyógyszerükért sorban áll
ni. A gyógyszerészeknek sem j u -
totl elég idő a betegekre, hisz 
mindenki sielctt, senki sem akar
ta fenntartani a másikat. A Szent 
Márton gyógyszertár megnyitá
sával az állapotjavulását szerel
nénk elérni. 

- AVííí gondoltak arra, hogy 
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Dr. Gömbös Ferenc célja egy „virágzó" település 

Bemutatjuk Jánosháza új polgármesterét 
Új polgármester irányítja Jánosháza életét. A neve és tevé

kenysége közismert nem csak a nagyközségben, hanem jóval 
azon túl is. Gömbös Ferenc 1985-ben kapcsolódott be a poli
tikai életbe, és azóta is számos fórumon képviselte a térséget. 

Gömbös Ferenc tizenegy éve 
körzeti fogorvos Jánosházán. 
Felesége a főorvos asszisztense. 
Jobb keze" a munkában és a 
közéleti szereplések alkalmával 
is. Lányuk Pesten készül a fog-
oivosi diploma megszerzésére. A 
nagyközség új polgármestere a 
helyi MDF-szervezet megalaku
lása óta vett részt a politikai élet
ben. 1990-ben országgyűlési 
képviselőnek választották, 
ugyanebben az időben lett az 
MDF országos választmányának 
tagja. 1994-től négy éven keresz
tül töltötte be az egészségügyi bi
zottság elnöki tisztségét a me
gyei közgyűlésben. 

A választások után négy évig 
Jánosháza első embere lesz. 
Munkájának első lépéseit a meg
kezdett beruházások határozzák 
meg. Megkezdődött - és jó ütem
ben halad - a szennyvízhálózat 
kiépítése. A lakosság régen meg
fogalmazott igényét tudja kielé
gíteni az önkormányzat a magas-
peron megépítésével. A közvilá
gítás korszerűsítése is a rövid tá
vú célok között szerepel. Reális 
lehetőség van arra is, hogy a kö

zeljövőben bankautomatát tud
nak kihelyezni és működtetni a 
nagyközségben. 

A polgármester munkája meg
határozó elvét így fogalmazza 
meg: „Olyan községet szeretnék, 
ahol az emberek jól érzik magu
kat. Ennek elengedhetetlen felté
tele, hogy érezzék: a község ve
zetőinek fontos minden ember 
véleménye." Hogy ez megvaló
sulhasson, a képviselő-testület 
tagjai felosztották egymás között 
az utcákat. Mindenki igyekszik a 
saját körzetében élő emberek 
szavát meghallgatni, kéréseiket, 
véleményüket összegyűjteni, és a 
képviselő-testületi üléseken kép
viselni. Továbbra is vágatlan 
anyagot mutatnak be a helyi te
levízióban a képviselő-testületi 
ülésekről. Ez talán biztosítéka le
het a másik megfogalmazott elv
nek: „Szervezett, előkészített, a 
működési szabályokat betartó 
testületi üléseket szeretnék" - fo
galmazott Gömbös Ferenc. 

A polgármester távlati céljai is 
jól megalapozottak. Valóban fel
ölelik mindazokat a területeket, 
amelyek egy település és az ott 

FELHÍVÁS 
televíziót üzemeltetők részére 
Adóhalóságunk megkapta a Magyar Posta Rt.-lói 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 módosítóit 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 előli kérjük azokat az állam
polgárokat, gazdálkodó szervezeteket, akikre nézve a jogszabályok 
nem biztosítanak mentességet, szíveskedjenek kötelezettségüket ren
dezni. 

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, rend

védelmi szervek, szanatóriumoks'óvodák, oktatási és közművelődési 
inlézményck, közgyűjtemények, diákszállások (kollégiumok), szemé
lyes 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 műsor-

/ _ _ A 

ÉIÉ 
élő emberek hangulatai meghatá
rozzák. A „REND" megvalósítá
sa Jánosházán talán tágabb foga
lom, mint más településeken. A 
nagyközségben élő romák száma 
az összlakosság 15 százalékát te
szi k i . Nagyrészük alkalmazko
dik a tőlük elvált követelmé
nyekhez. Kisebb részük azonban 
nehezen illeszkedik be Jánosháza 
életébe. Ok azok. akik komoly 

fejtörést okoznak a település ve 
zctőinck. Szükségessé vált léha 
egy rendőrőrs felállítása. N y 0 ] c . 
tíz rendőr állandó jelenlétét j e ! 
lentené ez a nagyközségben, ami 
javítana az emberek bizton¬
ság érzet én. 

Mindezen célok megvalósít, 
talán garanciát jelent arra, h 0 

négy év múlva valóban „virág, 
zó" településsé váljon Jánosháza. 
Virágokkal, parkokkal, kellemes 
környezettel büszkélkedő köz
ség, ahol az emberek szívesen él 
nek. A „virágzás" magában fog 
lalja a munkalehetőségek számá
nak további bővítését. Erre igen 
jó lehetőségek állnak rendelke
zésre. A már meglévő üzemek 
mellett újabbak jelezték, hogy 
szívcsen telepednének le a nagy
községben. A polgármesteri hi
vatal nyitott a kérések felé. „A 
munka lehet őség megteremtő, 
vei nő a település lakosságmeg
tartó ereje" - állílja Gömbös Fi 
renc. Németh ti 
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Segítség az adósoknak 
A Celldömölki Polgármesteri Hivatal közigazgatási osztályára 

1998. december 10-éig nyújthatják be kérelmüket azok, akiknek 
1998. május 21-éig bezárólag legalább hat havi közüzemi díj, 
illetve lakásliitcltörlcsztés-elmaradásuk van, és segítséget kémek 
adósságuk rendezéséhez. 

szóró rendszer üzemeltetője, illetőleg a Testület vagy a Hírközlési 
Főfelügyelet által üzemi vétel-megfigyelési és ellenőrzési célból te
lephelyen, illetve vételmegfigyelési helyen és gépkocsiban üzemben 
tartott, 

6. az ország területén legfeljebb harminc napig tartózkodó küllüldi 
állampolgár által üzemben tartolt, 

a diplomáciai képviselet, a konzuli képviselet és a nemzetközi szefs 
vezet, valamint ezek tagjai, nem magyar állampolgárságú alkalma
zottai és családtagjaik, valamint egyéb nemzetközi szerződés alapján 
díjfizetés alóli mentességre jogosult szeivek és személyek által üzem
ben tartóit, 

7. a zárt televíziós rendszerben, monitorként üzemeltetett televízi^ 
Ókészülék után. 

Mentes az üzemben tartási díj fizetése alól: 
1. az egyedül é lő hetven éven felüli személy, 
2. önálló háztartásban élő házaspár, illetve az élettársak, ha egyikül^ 

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

vagy egyéb jövedelemmel nem rendelkező közeli hozzátartozója (Fik. 
685. 8 b pont) eltartásáról gondoskodik, 

4. a hadirokkant és hadiözvegy, 
5. a súlyosan látás- vagy hallássérült, az I . és I I . csoportbeli rokkanl 
Adóhatóságunk által feltárt mulasztás esetén a mulasztási bírság *| 

fizclési kötelezettség elmulasztásának idejére (max. 30 hónap) szá
mított üzemben tartási díj kétszerese. 

Az utólagos bejelentés igazolását kérjük adóhatóságunknál tertiUj 
látni. Ezáltal elkerülhetőek a helyszíni ellenőrzés kellemetlenségei cs 
főképpen a mulasztási bírság alkalmazása. 

Itaraiiyal Attiláin' dr. 
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Visszatekintés a beregszásziak celli vendégjátékára 

Kátya már gondolkodni is tanul magyarul 
Immáron harmadik alkalommal ven

dégszerepelt Celldömölkön a Beregszá-
I szi Illyés G y u l a Magyar Nemzeti Szín

ház. A nyári színházi esték sorozatban 
láthattuk először őket, akkor Boccac
cio-, illetve Csehov-darabbal szerepel
tek. E z alkalommal Madách Imre: Az 
ember tragédiája című müvét mutatták 

\ be. 
A nyári előadások alkalmával már megis

merhettük a színészeket, akik állandó tagjai 
a társulatnak: A neveket böngészve biztosan 
megakad a szemünk Kátya Alikina nevén, 
hiszen ő az egyetlen nem magyar tagja a szín
háznak. Ezúttal Madách Imre szókincsével, 
crzésvilágával kellett azonosulnia a színész
nőnek. (Az egyiptomi színben, illetve Borbá
la szerepében is láthattuk.) Orosz anyanyelvű 
színész - magyar színház tagjaként. Csak a 
kívülállónak látszik ez nehéz vállalkozásnak? 
Kátya Alikina így beszél erről: 

- Nem, ez tényleg nem olyan egyszerű do
log. Főiskolás koromban - Kijevben - ismer
kedtem meg színészkollégáimmal. A főisko
lán akkoriban három párhuzamos osztály 
volt: orosz, ukrán és magyar anyanyelvű. Én 
természetesen az orosz csoportba jártam, de 

gyakran találkoztam a magyar színinövendé
kekkel is. így ismerkedtem össze V i d -
nyánszky Attilával, a színház rendezőjével. 
Ismeretségünkből házasság lett. O biztatott, 
hogy csatlakozzam a megalakuló Illyés Gyu
la Színházhoz. Mondhatom: kcseives hóna
pok következtek. Egyszerre tanultam a ma
gyart, mint a hétköznapi élet nyelvét, és 
ugyanakkor kisebb szerepeket már kaptam a 
készülő színdarabokban is. Viszonylag 
könnyen tanultam a szövegeket. Egy gondom 
volt akkor is, és ma is. Amíg a magyar anya
nyelvű kollégáim érzik és ki tudjál: fejezni a 
szavak közötti árnyalatnyi különbségeket is, 
addig nekem az köti le minden energiámat, 
hogy a szövegre Figyelek, és igyekszem a le
hető legkisebb akcentussal beszélni. 

- Nehéznek találja a magyar nyelvet? 
- Nem. De azért voltak megmosolyogtató 

esetek. Egyszer hallottam egy szót, ami 
nagyon megtetszett. Lelkendeztem is a 
férjemnek, hogy milyen szép szó a: halál . 
Mire ő megütközve nézett rám, és megkér
dezte: Tudod azt is, hogy mit jelent? Amikor 
megmondta a jelentéséi, meglepődtem. Ilyen 
szép hangzású szó. ilyen szomorú tartalom
mal! 

- Az ember tragédiájának nyelve még egy 
magyar ember számára sem könnyű. Hogyan 
birkózott meg vele? 

-Nagyon nehezen. A szöveg megtanulása 
sem volt egyszerű feladat. Addig azonban 
nem lehet eljátszani a darabot, amíg nem ér
tem a szövegét. Tanultam tehát magyarul, 
miközben az anyanyelvemen gondoltam 
végig a mű mondanivalóját. Mondhatom, 
talán életem egyik legnehezebb szerepe 
ez. 

-Szeretne „orosz nyelven" játszani? 
-Ja j , nagyon! Annyiszor vágytam már rá, 

amikor láttam, hogy a többieknek mennyivel 
könnyebb helyzetük van. Megtanulják a da
rab szövegét, és utána már csak Finomítani 
kell rajta, már „csak" cl kell játszani. Szeret
nék egy olyan előadást, ahol „csak" játsza
nom kellene, és nem a „másságom" el-
felejtetése lenne az egyik legnagyobb gon
dom. Hamarosan készülünk megint Ma
gyarországra. Decemberben az oktatási 
miniszternek játszunk Dekameront. Nem is
meri véletlenül a miniszter urat? Mennyire 
tudja majd elfogadni a nem tökéletes kiejté
semet? 

Németh Ibolya 

CELLDÖMÖLK VAROS ÖNKORMÁNYZATA 
ÉS A MÜLLEX-CELLDÖMÖLK KFT. 

„Gyűjtsd a papírt egy tisztább jövőért!" 
címmel papírgyűjtés! versenyt hirdet 

a celldömölki általános iskolák osztályai 
részére. 

A papírgyüjtési verseny 1998. október 15-én kezdődött és 
* . 1999. május 15-éig tart. 

Az egész város területén gyűjtsétek össze az újságpapírt, 
a kartont, a csomagolópapírt stb. 

Az összekötözött hulladékpapírt a MÜLLEX KFT. 
Celldömölk. Temesvár u. 16. sz. alatti telephelyen lehet leadni 

páros hét csütörtökön 13-16 óráig. 

A leadott papírért pénzt kaptok, és értékes nyeremények 
várnak benneteket. 

FŐDÍJ: 

ISKOLÁNKÉNT l - l OSZTÁLYNAK 
2 NAPOS KIRÁNDULÁS 

Fogjon össze az egész osztály! 
Minél több papírt gyűjtötök össze, annál nagyobb esélyetek 

van a győzelemre. 

De azt se feledjétek, hogy az összegyűjtött papír 
újrahasznosításra kerül, és ezzel Ti sok fa életét mentitek meg, 

rengeteget tesztek a környezet védelméért. 

Mindenkinek jó munkát kívánnak a verseny kiírói 

Nálunk ingyen hirdethet 
Jövő február vegéig Ön ingyen teheti közzé apróhirdetéseit az Új Ke

menesalja kéthetente megjelenő számaiban. Nem kell mást tennie, csak 
töltse ki az alábbi hirdetési bonuszt, és küldje cl szerkesztőségünk címére: 
Új Kemenesalja, Celldömölk, Szentháromság tér 1. (9500). A borítékra 
kérjük ráírni: APRÓHIRDETÉS. Csak azokat a hirdetéseket fogadjuk el 
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.) 

--•3*- - - - -

Hirdetési bonusz - Új Kemenesalja 

A hirdetés feladója: 

címe: 

dátum aláírás 
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Százötven éve szabadságharcát vívta népünk I 
Az Új Kemenesalja önálló írások sorozatával emlékezik meg az 

1848-49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulójáról. 
Igyekszünk a lehető legteljesebb képet adni részint a korabeli 
kemenesaljai történések felelevenítésével, a forradalmi és szabad
ságharcos események résztvevőinek, vezéralakjainak megidézése-

m 
vei, másfelől a jelenkori megemlékezések minél teljesebb köríl 
bemutatásával híradások, tudósítások formájában. Kérünk tehát 
mindenkit, különösen is Kemenesalja településeinek krónikásait 
küldjék el megemlékező írásalkat. 

A Szerfc 

Visszakerültek Alsóságra Berzsenyi Lénárd börtönképei 
Az alsósági iskolában ünnepélyes keretek között tárták is

mét a tanulóifjúság elé az intézmény névadója, Berzsenyi Lé
nárd börtönképeit. 
Az 1848-as szabadságharc hu

szárezredese által az olmützi bör
tönben rabtársairól készített képe
ket Somogyi Zoltán ácsmester fe
dezte fel 1963-ban az akkori pos
taépület - hajdani Berzsenyi-ház -
padlásán. A leleteket Zongor Fe
renc iskolaigazgató rendbe tette. 
Az akkori nagyközségi elöljárók 
bekerctczletlék azokat, és a felettes 
múzeumi szervek hozzájárulásával 
a képek egy része az iskola tulaj
donába került. Ezeket a későbbi 
igazgató, Talabér Géza lelkes 
közreműködésével állandó kiállí
tássá rendezték, majd az iskola fel
vette Berzsenyi Lénárd nevét. Ros
ta Sándor igazgatása alatt a képek, 
és azok történele teljes mértékben 
beépült az iskola hagyományápolá
sába. Sorsuk tehát beíródott az is
kola történelébe. 

Ez év elején a Savaria Múzeum
ba szállították és restaurálták a ké
peket, majd a múzeum jubileumi 

kiállításán a széles körű nézőkö
zönség elé tárták a portrékat. Ez
után volt egy rövidebb időszak, 
amikor úgy tűnt, hogy az iskola le
mondhat róluk. Közben azonban 
változás történt. A celldömölki vá
rosi önkormányzat kifizette a 85 
ezer forintos restaurálási költséget, 
és a 41 kép szeptember végén 
visszakerült az alsósági iskolába. 

A muzeális ereklyéket az iskola 
új szárnyában helyezték el az elő
zőnél lényegesen jobb körülmé
nyek között. Az ünnepségen olt 
voltak az iskola régi tanárai is, va
lamint a város, a részönkormányzat 
és az egyház helyi képviselői. Az 
iskola falaira visszakerült börtön-
képeket Makkos István polgár
mester. Erdélyi Antal, a részön
kormányzat vezetője és Baranyai 
Attiláné dr. jegyző leplezte le jel
képesen az iskola tanulóinak és ta
nárainak lelkes lapsa kíséretében. 

Völgyi 

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGALAT 
Központi orvosi ügyelet 

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

D E C E M B E R 

3. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Marton Islvánné 
4. péntek Dr. Kovács Zoltán Hajba Dczsőné 
5. szomhat Dr. Kiss Imre Horváth Katalin 
6, vasárnap Dr. Gonda Péter Hajba Dczsőné 
7. hétfő Dr. Frommcr Barnabás Kurányiné K. Szilvia 
8. kedd Dr. SükÖsd Éva Hajba Dczsőné 
9. szerda Dr. Kovács Zoltán Kurányiné K. Szilvia 

10. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Hajba Dczsőné 
11. péntek Dr. Kiss Imre Horváth Katalin 
12. szombat Dr. Nagy János Kurányiné K. Szi via 
13. vasárnap Dr. Pánykó Magdolna Horváth Katalin 
14. hétfő Dr. Szabó Ildikó Hajba Dczsőné 
15. kedd Dr. Ádám Hona Hoiváth Katalin 
16. szerda Dr. Nagy János Hajba Dczsőné 
17. csütörtök Dr. Pánykó Magdolna Kurányiné K. Szi via 
18. péntek Dr. Kovács Zoltán Hajba Dczsőné 
19. szombat Dr. Fromnier Barnabás Kurányiné K. Szi via 
20. vasárnap Dr. Pánykó Magdolna Hajba Dczsőné 
21. hétfő Dr. Bérdi Gusztáv Kurányiné K. Szi via 
22. kedd Dr. Gayer Tatjána Horváth Katalin 
23. szerda Dr. Szabó Ildikó Hajba Dczsőné 

24. csütörtök Dr. Kovács Zoltán 
25. péntek Dr. Mesterházy Gábor 
26. szombat Dr. Pánykó Magdolna 
27. vasárnap Dr. SükÖsd Éva 
28. hétfő Dr. Gayer Tatjána 
29. kedd Dr. Szabó Ildikó 
30. szerda Dr. Kovács Zoltán 
31. csütörtök Dr. Kiss Imre 
December 18-án pénteken csak celldömölki ügyelet lesz. 
December 31-én 16 órától „nagy" ügyelet lesz. 

Horváth Katalin 
Hajba Dczsőné 
Kurányiné K. Szilvia 
Hoiváth Katalin 
Kurányiné K. Szilvia 
Hoiváth Katalin 
Kurányiné K. Szilvia 
Horváth Katalin 

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

Szemészet 
Vezetője: dr. Gáti Éva szemész adjunktus 
Rendelés ideje: naponta 8-14 óráig 

{Minden páros héten szakmai nap miatt a rendelés szünetel.) 

Psychiátria 
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 

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

Szerda 8-14 óráig 
Csütörtök 8-14 óráig 
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l'ályainló elnevezéssel novemberben pályaválasztási es 
képzési vásárt rendezett a Vas Megyei Munkaügyi Központ 
a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület együtt
működésével Szombathelyen. Salzburgi mintára, hagyo
mányteremtő céllal hozták létre az intézmények és támoga
tóik a munkáltatók bemutatkozását. 

Kiállítás 
Szombathelyen 

a pályaválasztás 
jegyében 

A rendezvény megnyitóján 
Sági József országgyűlési képvi
selő elmondta, hogy az Oktatási 
Minisztériumhoz tartozó szak
képzés kiemelt terület lesz a követ
kező években. Ennek során olyan 
felnőtteket kell nevelni, akik ma
gas fokon műveltek, képzettek, 
sok lábon állnak. Életpályánk 
megválasztásához ismernünk 
kell érdeklődésünket, képessége
inket, önmagunkat, és tájékozott
nak kell lennünk a szakmákról, 
hogy a számunkra legmegfele
lőbb területen hozzunk felszínre 
legtöbbet a bennünk levőből. 

A vásár standjain diákok, taná
rok mutatták be iskoláikat, a 
munkáltatók szakképzési lehető
ségeket ajánlottak nemcsak álta
lános iskolás, hanem középisko
lás korúak és felnőttek számára 
is. Aktív részvétellel a látogatók 
kipróbálhatták a gyakorlati tenni
valókat, kísérőprogramként pe
dig többek között művészeti és 
sportbemutatókkal, divatbemuta
tókkal, fúvószcnével készültek 
az iskolák. 

A kiállító intézmények közölt 
a 410. sz. Ipari Szakmunkáskép
ző és Szakközépiskola képviselte 

Celldömölköt. Varga László 
igazgaló elmondta, hogy a mun
kaügyi központ részéről tavasz-
szal felvetődött gondolat ősszel 
váll konkréttá, részvételi szán
déknyilatkozat után szeptember
ben kezdődött a felkészülés. Ter
mékekkel mutatták be a náluk 
oktatóit szakmákat. A kiállítod 
termékek közölt voltak újonnan, 
illetve régebben készüllek, Icch-
nikusi vizsgáról valók, és orszá
gos dijai nyert munkák is. Ruha-, 
fa-, építő-, vas- és fémipari esz
közök között kiállítottak ruha-
modclll, amit megvételre ajánla
nak, ballagási ruhát, faragott bú
tort, ez utóbbit rögtön meg is vá
sárolták volna a meghívóit ven
dégek. 

Decemberben Celldömölkön, 
a Kemenesaljái Művelődési Köz
pontban szerveznek egy bemu
tatkozó kiállítást, amit iskolások, 
szülők számára adott tájékoz
tatóval kötnek össze. 

Az oktatott szakmákban az is
kola azt a színvonalat nyújtja, 
mint a szombathelyi iskolák, 
hangsúlyozta az igazgató. Hoz
zátette: jól meg kell gondolni az 
iskolaválasztást, hiszen idén 
szcptemhertől már kilenc tanuló 
tért haza különféle okok miatt 
más iskolákból. 

A kiállítók fontosnak tartották, 
hogy megmutassák magukat, a 
látogatók számára pedig nagy se
gítség volt, hogy bejárták a vásár 
területét Tulok G. 

Az apátság 1879-ben nyitott új sírboltot a temetőben 

Hová temették el a celldömölki bencéseket? 
Ilyenkor, halottak napja tájékán, a temető

ket járva felmerülhet bennünk a kérdés: hol 
nyugszanak a bencések, hova temetkeztek a 
lötök utáni időklől kezdve? 

Már a 17. század végén újra birtokba vet
ték a Sághegy alján az elárvult és romokban 
heverő ősi apátságot. Mivel az apátság épü-
leic elpusztult, a templom padlásterében ala
kítottak ki 3-4 cellát. 1739-ben eztán átköl
töztek a Kopt ikOdó által épített fakó 1 ostorba, 
amely a mai templom közelében volt. 1764-
hen sor került a végleges székház ünnepélyes 
felavatására (most polgármesteri hivatal), 
ahol 1950-ig éllek. De hova temetkeztek? 

Az Ősi apátságban istentiszteletet - vasár
naponként egy misével - még az új apátságba 
Költözés után is tartottak egészen 1787-ig. A 
•égi templom előcsarnokában, a torony alatti 
részben kialakított kriptába temetkeztek 
lK34-ig. Ezen év október 25-én felszámolták 
a kriptái és a holttestek maradványait átvitték 
a kiscclli temetőbe. 7 bencés holttestét azo
nosították: Vavrik Jakab ( t l 7 8 7 ) . Fest 
l&örgy ( t i 787) , Háry Krizogon ( t l788) , 
Mákóczy Imre apát ( t l 783 ) . Nemes Gáspár 
apát ( t l801) . Németh Kelemen (+1801), Pa-
m Amand (+1810). Más feljegyzésekből 
! l l üjuk, hogy a kriptában korábban elhunytak 
l s valtak. Az alábbi nevekkel találkoztunk: 
D icncr Benedek (+1672). Fejes Lőrinc 
t+1710). Fülöp János ( t l 760) , Gcnszky Ra
jáéi (+1819). Hunyadi Reginald (+1765), 
fincsics Bonifác (+1737), Szabó Ágoston 
(+1714), Szakmáry Kolunbán (+1754). 

Azonkívül a kriptában volt még egy Vár-
donyi nevű család is eltemetve: apa, anya és 
egy 22 éves leány. A többi maradványokat 
nem tudták azonosítani. Joggal feltételez
hető*, hogy az ő hamvaikai is átvitték a teme
tőbe. 

1879-ben az apátság a cclli temetőben új 
sírboltot nyitott, amely fölé 1882-ben Hol-
lósy Jusztinián apát a ma is látható temető
kápolnát építette. 1913-ban a temetői kápol
nát felújították, és a benne elhelyezőit két 
márványtáblán az alábbi bencéseket nevezik 
meg, mint akik a kápolna alatti kriptában vár
ják a feltámadást: Wekerle Godfríd apát 
"(+1836), pácser Leó apát (+1855), PethŐ 
Dámján apát (+1873), Jahn Mainrád apát 
(+1874), Kollár Amand (+1878), Intay Vazul 
(+1884), Wcndler László (+1885), Witzmann 
Gyula (+1890), Tavaszy Móric (+1893). Hun
falvi Bonaventura (+1896), Hollósy Jusztini
án apát (1900), Serédi Marcell (+1902). La¬
bach Berthold (+1905), Vinczc Paulin 
(+1906), Gulyás Elek (+1906), Szentimrei 
Márton (+1909), Wagner Lőrinc apát 
(+1910), Pető Menyhért (+1910), Jagicza La
jos (+1911), Rácz Endre (+1914), Horváth 
Mátyás (+1915), Bálint Venánt (+1915), Hol
lósy Rupcrt apát (+1918), Ruzsicska Aurél 
(+1919), Récsey Farkas (+1922). Lingl Valé
rián (+1922), Lendvay Hugó (+1922), Ke
mény Fülöp (+1929), Mórocz Emilián 
(+1930), Luncz Alajos (+1930). Schurmann 
Szörény (+1932), Tomasich Odó (+1935). Pe
rcnyi Othmár (+1940), Boros Alán (+1945). 

Etiol a kápolnától dél-keletre van egy hár
mas síremlék, melynek középső tábláján a 
név: dr. Horváth Károly esperes-plébános 
(+1941), a jobb oldalon Németh Rafael 
(+1941). A bal oldalon pedig ez olvasható: 
„A regi bencések sírhelye." Minden valószí
nűség szerint ide gyűjtöttek össze a dömölki 
apátságból álhozottak csontjait. (Szalay Já
nos Albert plébános (+1964) a közelben, csa
ládi sírban nyugszik). 

Fel kell tételeznünk, hogy Lancsics Boni
fác, az egyik legtiszteletreméltóbb celli ben
cés porai szintén itt nyugosznak. Emléktáblá
ja, amelyet Csorna János prépost úr, Celldö
mölk szülöttje és Lancsics nagy tisztelője ál
lított, a templomban a kegyoltár bal oldalán 
hirdeti emlékét. Vele szemben pedig az első 
mellékoltár előtt vannak elhelyezve Jándi 
Bcrnardinnak, az utolsó celdömölki apátnak 
és Nemes Vazulnak, az utolsó celli plébános
nak a hamvai. Az 1990-es évek elején Vár
szegi Asztrik főapát hozatta át poraikat a pan
nonhalmi kriptából, hogy abban a templom
ban pihenjenek, amelyért és - celldömölki 
híveikért - annyit teltek, áldoztak. 

Ezeket az adatokat sikerült összegyűj
teni. Ha valaki meg konkrét adatok birtoká
ban lenne, a főapátság hálás lesz a kiegészí
tésért. 

Oltalmazza a celli Szűzanya mindezeket a 
bencéseket, akik között annyi hűséges Fia, 
tiszteletének apostola volt! 

Dr. Sólymos Szilveszter 
OSB 
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A polgári védelemről 
- mindenkinek (3.) 

Ha összeomlik az épület... 
Talán a sors fura fintora, vagy 

talán az élet „piros aláhúzása", 
hogy amikor ezeket a sorokat gé
pelem, a Felső-Tiszavidéken ár
vízveszély miatt sok embert ki 
kellett költöztetni otthonából; a 
gátakon több ezren dolgoznak, 
hogy medrében tartsák a folyót; 
a szomszédos Ukrajnában több, 
mint 200 lakóház dőlt össze... 

Valóban, milyen veszéllyel 
jár, ha összeomlik az épület? 

Az épületben tartózkodó em
berek mindenképpen veszélynek 
vannak kitéve, rendszerint a ro
mok betemetik őket, elzárják a 
külvilágtól, és általában meg is 

sérülnek. Ilyenkor nem csak a 
falak dőlnek le, hanem sérülnek 
a különböző vezetékek is. Ezek 
még külön veszélyt jelentenek 
a romok alatt maradókra. M i 
lyent? 

A víz vízbefúlást, lehűlést; a 
gáz mérgezést, meg fulladást, 
robbanási; az elektromos áram 
áramütéses halált, szikraképző
dést. Ezek megszüntetéséről - ha 
lehet - haladéktalanul gondos
kodni kell. 

Milyen magatartást tanúsít
sunk az épület összeomlásá
nál? 

- Ha a földfelszín alatt tartóz

kodunk, guggoljunk le a külső fal 
egyik sarkában, lakarjuk be ar
cunkat (szájunkat és orrunkat) 
ruhánkkal, így erős porképződés 
eseten is tudunk lélegezni. Tart
suk karunkat vagy valamilyen 
tárgyat a fejünk fölé, hogy védel
met nyújtson a lehulló törmelék 
ellen. 

- Ha a földfelszínen tartózko
dunk és lehetséges, meneküljünk 
ki a szabadba. Ha nem, akkor 
ugyanazt a magatartást tanúsít
suk, mint a földfelszín alatt. 

- H a a földfelszín felett tartóz
kodunk, a középfal közelében, 
vagy egy ajtónyílás alatt gug
golunk le, takarjuk be arcunkat 
ruhánkkal, tartsuk karjainkat, 
vagy valamilyen tárgyat a fejünk 
fölé. 

Mi t tegyünk, ha betemettek 
bennünket a romok? 

Lélegezzünk nyugodtan, és ta
karékoskodj unk a levegővel. 
Kezdetben igen sok a por a leve

gőben, ezért mindaddig, a m j -
szükséges, ruházatunk szövetre, 
szein keresztül lélegezzünk 
hogy kiszűrődjön a por. 

Őrizzük meg nyugalmunkat 
ne essünk pánikba, ne adjuk fel 
areményt! Ha beszorultunk, pré, N 

báljunk meg kiszabadulni, vag\ 
legalábbis kényelmesebb test C g S ' 
helyzetbe kerülni. Próbáljuk mei 
ellátni a sérüléseinket, amennyire'' 
lehet. 

Küzdjük le a fáradtságot és a i 1 0 0 1 

álmosságot. Ha nem így teszünk ' ? 

a mentőosztag jelzéseit ese t ié i , 7 i X i ' 
nem halljuk meg. Adjunk hívó,!J.'n 

kopogtató jelzéseket! 'í 
Ne csüggedjünk el, ha jelzése 

inket azonnal nem hallják meg ̂ ! j 
vagy ha a kapcsolat létrejötte 
után nem azonnal mentenek k j ^ 
bennünket. Biztosak lehetünk 
benne, hogy mindent elkövetnek11^'1' 
a megmentésünkért . 

(Vége) h : 
( v . ü F L l 

k i i / . 
Í ! ! ! S -

den 

Hogyan dolgoztak a részönkormányzatok? 
Izsákfa 

Az október i helyhatósági 
választások el/itt az alsósági 
és az izsákfai r é szönkor 
mányza t is beszámolt az el
múlt négy évi m u n k á r ó l . A 
választási k a m p á n y miatt 
ezekből csak most tudunk 
összeállítást közölni. 

Az izsákfai részönkormányzat 
vezetője. Farkas Zol tán aláírá
sával jegyzett beszámolóból 
megtudhatjuk, hogy a részönkor
mányzat legfontosabb feladatá
nak azt tartolta, hogy közvetítse 
a városrészben élő állampolgá
rok gondjait, igényeit a döntés
hozók felé; hogy képviselje a vá
rosrész érdekeit a képviselő-tes
tület döntései során; hogy dönt
sön a hatáskörét illető szociális 
ügyekben. 

A településrészen - helyi mér
cével mérve - jelentős változá
sok következtek be. Részön¬
kormányzati szervezéssel 1995-
ben 4845 méter földgázvezeté
ket építettek több mint 8 millió 
forint értékben. Járdaépítés 170 
méter hosszan történt az 
Izsákfa utcában, értéke 250 
ezer forint volt. 1997-ben a RÁ-
BA-COM sok izsákfai családhoz 
vezette be a telefont. A lakosság 
egészségügyi ellátása a faluház
ban új orvosi rendelőben törté
nik. 

Izsákfán az elmúlt 4 évben is 
működött az egycsoportos óvo

da. Az óvodások étkeztetése az 
alsósági iskola konyhájáról törté
nik. Többször felvetődött, hogy 
az intézmény az alsósági óvodá
hoz tartozzon, ám erre - a rész
önkormányzat kérése alapján -
nem került sor. 

A városrész lakossága szóra
kozásában jelentős szerepe van a 
körzeti bajnokságban általában 
2-3. helyen szereplő labdarúgó-
csapatnak. A működési költsége
ket részint pályázati pénzekből, 
részint önkormányzati támoga
tásból fedezik. 

A településrész közművelődé
sét helyileg az ifjúsági klub és a 
könyvtár biztosította. Jelentős 
helytörténeti esemény volt, hogy 

dr. Tungli Gyula, Izsákfa szülötte 
szerkesztésében 1995-ben meg
jelent a község monográfiája. A 
kiadvány bemutatása ünnepélyes 
keretek között zajlott. A város
rész nagy gondja oldódott meg 
ebben az évben a faluház meg
építésével. A részben új, részben 
átalakított épületben kulturális, 
közösségi és társadalmi rendez
vényeket egyaránt tarthatnak. Az 
ünnepélyes átadás június 12-én 
volt. 

A részönkormányzat 70 ezer 
forinttal hozzájárult az izsákfai 
templomharang villamosításához 
és hangosító berendezésének k i 
alakításához is. 

A beszámoló a polgármesteri 

í hivatal feladatellátását jónak ér
tékeli. A közigazgatási osztál; 
kihelyezett ügyfélfogadásai né 
szentek voltak, és igény van e; 
a következő időszakban is. 

A lakosság ugyancsak igény 
hogy a város vezetői, a po 
gámiester, a jegyző a továbbiak 
ban is közvetlenül tájékoztassák 
Őket a településrészt érint m < 

ügyekben. 
A beszámoló a részönkor

mányzat munkáját úgy ítél 
meg. hogy az a feladatának meg 
felelt. (Az alsósági részönkor- ^ 
mányzat beszámolójáról a követ: 1 

kező számunkban adunk tájéko: 
tatót.) 

V ö l g v i Láf 

naK 
me| 
k e / 

lön 
me 

ital 

[vec 

tan 



1ÚJ 
ré-
A 

at, 
fe] 
•ó-
gy 
st
ég 
irc 

H A R M O N I A 
Életkor és egészség 

L.] 

Nincs tehctcllen öregség, be-
legség, ha megtanulunk alkal
mazkodni azokhoz a természeti 
erőkhöz, amelyek mindig a fejlő
dést segítik bennünk. Felelőtlen, 
könnyelmű kijelentésnek tűnhet 
;z egy fiatal és egészséges ember 
szájából, aki még nem találkozott 
sem az öregség, sem a betegség 
állapotával. Ezt azonban olyanok 
vallják, akik mindkettőt megta
pasztalták. 

Benke M á r i a és Etka orszá
gos hírű relaxációs tornát dolgoz
lak ki a jóga alapjaira építve. A 
nyugati ember részére más a jó 
ga, mint a keleti számára, a belső 
elmélyedés, az önmagunkra Fi
gyelés azonban esetünkben is jó 
közérzetet, fizikai és szellemi 
frissességet nyújt életünk min
den pillanatában. Sokan gyógyít

hatatlannak tartott szívbeteg
ségből épültek fel, mások 
gyógyszerekkel, ízületi gyulladá
sokkal, egyéb zavarokkal teli éle
tüket változtatták meg. Ötven
éves koruk után kezdték a tornát 
- addig szinte alig tudtak mozog
ni a fájdalomtól - , és hetvenéves 
koruk után is frissen mozognak, 
testük rugalmassága, erőssége 
irigylésre méltó. „Ahhoz viszo
nyítva, hogy mit érhetünk el ön
magunkkal, ha felismerjük a ben
nünk és minden élő sejtben 
együtt lüktető építő, kifogyhatat
lan természeti erőket, az a legke
vesebb, hogy megteremtjük a 
magabiztos fizikai és szellemi 
egészséget" - vallják a könyvük
ben. 

1990-ben Celldömölkön is tar
tottak előadást és gyakorlati be

mutalót. Borsos Péterné egész-
scgnevclőként vett részt egy to
vábbképzésen, ezután hívta meg 
Őket városunkba. Gizike azóta 
vezeti relaxációs-egészségvédő 
tornát végző csoportjait. 

Az élettanilag helyes légzés, a 
laza-aktív gerinctartás, a belső 
szervi torna erősítő, nyújtó, lazító 
gyakorlatokkal frissen tartja a 
vérkeringést, gyógyító hatású, 
csontritkulást megelőző. Heti 
egy alkalommal van csoportfog
lalkozás, de a megtanult gyakor
latok nem hely-, mégcsak nem is 
túlságosan időigényesek, így ott
hon is, illetve mindennapi tevé
kenységeink közben is gyakorol
hatók. 

Nem korfüggő, de ezen a tor
nán inkább az idősebb korúak 
vesznek részt. Öt éve heti két al
kalommal Callanetics nevű in
tenzív mélyizomtornát is vezet a 
fiatalabb középkorosztály szá
mára. Ez általános közérzetet ja
vít, alakot formál, a mélyizom 
erősödésével a külső izmok is 
erősödnek, zsír alakul át 

izommá, a bőr is regenerálódik. 
Fontosnak tartja az akaraterőt, 
hisz a gyakorlatok szintjét, szá
mát fokozatosan emelik, és fon
tos az is, hogy mindenki Önma
gához képest fejlődjön, jól essen 
a kicsi változás is. 

A csoportfoglalkozások kelle
mes légkörében a résztvevők 
egymást erősítik az akarat
erejükkel. 

A kétféle torna különböző je l 
legű, mégis Összefügg. Egyrészt 
bemelegítő gyakorlatként az 
egyik oldalról, erősítő gyakorlat
ként a másikról vannak átvételek 
a kettő között. Másrészt a torna, 
a mozgás kortól függetlenül min
denki számára fontos. 

Van egy ősi mondás: „A tes
ted, alkatod, arckifejezésed, 
mozdulatod olyan hangosan kia
bálja, ki vagy, hogy emellett alig 
hallani, amit mondasz." A legha
tásosabb segítség mindig ben
nünk van, az agyunkban, az el
ménkben, a reális életszemléle
tünkben. 

Tulok G. 

Népi praktikák a múlt századból 
• • Torokfájás ellen igen hathatós szer, ha 

céklát megreszeled, s levét kezeddel kifacsa
rod, s kevés timsót tészesz bele, s ezzel gar
garizálsz. 

•"Szemíícsöt elpusztíthatsz, ha zöld dió
nak a héját megreszeled, s ennek levével jól 
megáztatod - egypár napig - naponta kétszer 
kezecskédet. 

•"Kól ika - gyomorgörcs - ellen igen rög-
löni s halhatós a friss diónak a belső hártyája, 
melyből mintegy 10-15 dióról levett hártyát 
egy fél iteze pálinkába tészesz. Amikor a kó
lika előáll, egy kortyot iszol e felette keserű 
italból. 

• "Orrod vérét megszüntetheted, ha nyel
ved alá itatós papirost tészesz, s egy ideig ott 
lartod. Ezt a sikert nyered, ha bal kezed kis 
ujját megkötöd szorosan, s tűvel egy kis vért 
eresztesz belőle. 

•"Rézedénybe nem jó gyümölcsöt s külö
nösen szőlőt szedni, mert halált okoz, amire 
sok példa van. 

• "Kopaszodás ellen legbiztosabb szer a 
gyakori hajvágatás, s ezt mindig újhold első 
hetében kell megtenni, nem hold fogytán, mikor 
a hold nagy befolyással van a hajritkulásra. 

• "Domború kenyered lesz mindig, ha ár
nyékban megszárított zöld káposztalaput sü-
tós alkalmával fonó, sós vízbe mártva a ke
mencébe bevetni szándékozott kenyérre bo-
n' l (>d, s azzal együtt teszed be. 

• "Burgonyád nem lesz keserű, ha jó idő-
* n ásalod, s ahogy kiástad, úgy nedvesen, 
0 5 nem megszáradva, azonnal pincébe vagy 
é rembe teszed. 

•"Húsos ennivaló sza lonnát kapsz, ha a 
K a i é n a k hat véka törökbúza után három vé-
Xa- rozsot adsz hízás alkalmával. 

'•"Elégetett ujjod a hosszas fájdalomtól 
megmentheted, ha azonnal sóspálinkába te
szed, és szítatod. 

• " M o l y ellen bundádat vagy bármi bőrrel 
bélelt ruhádat aként biztosítod, ha megtört ap
ró kántort, tört borsot, paprikát, vagy portu-
bákot hintesz béléseibe, s így teszed el a nem 
viselés idejére. 

• " M é h e k ra jzása idején egy karóra köss 
fel veres posztót, vagy bármi erősen veres 
ruhaneműt: rajod kertedből nem megy k i , an
nak közelébe leül. 

• "Cseresznyét , szólöt és gaboná t meg
őrizni madarak: ellen kitömött macskát, héját, 
öjvet kell egy fára tenni, s nem mer arrafelé 
közeledni semmi madárféle. 

• "Gesz tenyé t búza közt esztendőnél 
tovább is el lehet tartani minden romlás nél
kül. 

• " K á p o s z t a l e p k e ! cl lehet űzni, ha a ká
poszta közé egy szál dohányt vagy kendert 
vetünk. 

• " T e n t á s üvegedet soha se dugd be, hogy 
így friss levegő érjen hozzá, mi által fekete
dik. Bedugva mindig fehérebb lesz. 

• " F e h é r nad rágbó l vagy ingedből a ten-
tafoltokat nyár idején kivchcled, ha kerti sós
kalevéllel jól megdörgölöd, s megmosatod 
hideg vízben. 

• "Gyümölcs fá t termésbe lehet hozni ek
ként: ősszel körülásod gyökereit ügyelve, 
hogy meg ne sérüljenek, s nagyságokhoz ké
pest egy vagy két iteze sót hintesz a gyökerek 
közé földdel elegyítve. 

(E gyógyítási eljárások hatékonyságát az 
orvostudomány nem igazolja.) 

Közreadja: 
Káldos Gyula 

Sajtónyilatkozat 

* 
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TELEHÁZUNK 

KAPCSOLAT A JÖVŐVEL OTT. AHOL A SZÜKSÉG ÚRIÁSI, 

A LEHETŐSÉG KEVÉS; A KISTELEPÜLÉSEKEN 

TÉRÍTÉSMENTESEN MEGRENDELHETŐ: 
- ^ j : OKORHllNYIllOH 15 CIVIL ítlUtMENYÍÍiSÍK llfflOMElOSlOlPOKIJÍ 

06 80 200-746 (zöldszám) é£ 

Az Önkormányzatok és Civil Kezdeménye
zések Innovációs Központja megbízásából az 
Amerikai Egyesült Államok Nemzetközi Fej
lesztési Hivatala (USAID) támogatásával ké
szült M I TELEHÁZUNK című dokumentum
film igen nagy sikerrel mutatkozott be. Ország
szerte mintegy 800-an rendelték meg a video
kazettát, 25 helyi televízió vetítette és 21 napi-, 
illetve hetilap tájékoztatott a film megjelenésé
ről. 

Szakmai eredménye: A PRince Award '98 
nemzetközi filmfórum a közérdeklődést befo
lyásoló dokumentumfilm kategóriában bevá
lasztották az idei év legjobb öt filmje közé. 

Megrendelhető: 06 80 200 746 (zöld szám) 
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Veretlen maradt 1998-ban a CVSE-Antók Nyomda 
Petőházi Cukorgyári S E -

CVSE-Antók Nyomda 0-3 (0-3) 
Petőháza, 800 néző. Vezette: Lévai Sándor (Ajka), 

pj.: Venczel, i t j . Gaál 
Petőháza: Takács - Horváth, szőtt, de a játékos 14 méterről a 

Csonka, Németh, Fűzi - Erdős, 
Rádler, Polgár V. , Bcgovits -
Stckovics, Tóth. Edző: Pánczél 
Sándor. 

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

Csere: Polgár V. helyett Kó-
czán és Bcgovits helyett Bencze 
a szünetben. Elekes helyett Orsós 
az 55., Lengyel helyett Molnár a 
65., Szép helyett Nagy a 75. 
percben. 

Sárga lap: Bcgovits lerántásért 
a 65., Latyák lerántásért az 55., 
Stckovics labdaclrúgásért a 87. 
percben. 

Szöglctarány: 5:4 (2:4) 
Bajnokcsapat! Bajnokcsapat! 

Ezt zúgta biztatásként a celldö
mölki szurkolótábor. Az első ne
gyed órai ismerkedés után roha
mozott is a kék-sárga együttes, 
aminek eredménye a félidő végé
ig háromgólos vezetés lett. 

23. perc: Kelemen indította a 
jobbszélen Elekest, aki a 16-osig 
felérve az oldalvonal mellől pa
zar labdát adott a támadást köve
tő Szálai elé. A csatái' - felismer
ve a helyzetet - jó hat méterről a 
kapu közepébe lőtt (0-1). 

29. perc: A hazai csapatból 
Horváth lőtt előre egy labdát, a 
lövés Lengyel fején megcsúszott, 
és Füzihez pattant, aki a tiszta 
helyzetben lévő Bcgovits elé ját

bal kapufa mellé durrantott. 
34. perc: Bal oldatról ívelt be 

szögletet Elekes a rövid saroknál 
álló Szálaihoz, aki fejjel kö
zépre csúsztatott, az érkező Ke
lemen pedig 8 méterről egyből a 
jobb sarokba bombázta a labdát 
(0-2). 

38. perc: Bodor-Elekes össz
játék után Bodor lepett ki a jobb 
oldalon a védők közül. Átívelt az 
ellenkező oldalra, ahol Lengyel 
látványosan fejelte vissza a lab
dát a 16-osra az érkező Elekes 
elé. Elekes egyből lőtt a bal sa
rokra, de lövéséi Takács bravú
rosan kiütötte. Szálai fejjel 
visszaküldte, de Takács nagysze
rű érzékkel fogta a gólba tartó 
labdát. 

42. perc: A hazai csapat csa
tára. Fűzi kapott a jobb szélen 
egy remek indítást. A labdát né
hány méter után belőtte a cclli 
kapu előterébe, de az érkező 
Rádler három méterről a kapu 
fölé rúgta azt. 

43. perc: Szőllősi a félpályá
ról szöktette Elekest, aki a bal o l 
dalon felfutó Lengyelt akarta in
dítani, dc beadása rövidre sike
rült és a labda-a visszafutó védő
játékosról Szálaihoz került. A 
csatár remekül ismerte fel a hely
zetet, és a 16-osra beérve laposan 
kilőtte a petőházi kapu bal alsó 
sarkát (0-3). 

A mérkőzés, amelynek egyet
len tétje az volt, hogy megőrzi-e 

V I D E O T E C H N I K A 

C e l l d ö m ö l k ö n a S á g i u . 16. s z . a la t t ! 
Celli szerviz: 95/420-084; Soproni Központ: 99/318-587 

- T V - VLDEO - HÍFI 
- K A M E R Á K , 
- M I K R O H U L L Á M Ú S Ü T Ö 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 A S o k i . ü z e m m é r n ö k 

veretlenségét a CVSE-Antók 
Nyomda, már az első félidőben 
eldőlt. A győzelem egyúttal azt is 
jelentette, hogy a celli együttes a 
város labdarúgásának törté
netében példa nélküli bravúrt 
hajtott végre, mégpedig az 1998. 
évben lejátszott 30 NB Ill-as baj
noki mérkőzésen nem szenvedett 
vereséget. Bravúr ez a javából! 
A mérkőzés utáni záró vacsorán 
méltán érdemelték ki a játékosok 
Makkos István polgármester, Fe-
dor Sándor vezetőedző. Fehér 
László ügyvezető elnök és Antók 
Zoltán szakosztály-igazgató kö
szönetét, dicséretét. Bravó fiúk! 
A szurkolók nevében mi is gratu
lálunk. 

66. perc: Orsós emelte ki a vé
dők közül Bognárhoz a labdát, 
aki Szőllősihcz játszott. Szőllősi 
a rátámadó védőjátékos mellett 

elegánsan gurított Bognárhoz,!?"'}'" 
aki hat méterről a kivetődő kapusinent. 
fölött hajszállal fölé emelt. 

75. perc: Latyák labdájával 
Orsós átverekedte magát a vé-

udtál 
dcnl 
^ ess 

dőjén, majd középre lőtte a lab- i-tcse 
dát. amelyről azonban Szálai és átékt 
Szőllősi is egy gondolattal lema- ián, 
radt. én r 

79. perc: Fűzi ment el egy lab- ág e 
dával, és az alapvonal közeléből| ;ásol 
középre emelt, de a csereként pá-í ckbe 
lyára lépett Nagy első megmoz- tyos 
dulásaként pazar kivetődcsscl az aink; 
ötösön lefülelte a csatár elől 
labdát, majd a védők felszabadí
tottak. 

Fedor Sándor: A győzelem 
nem forgott veszélyben, meg
őriztük veretlenségünket, megér
demelten nyertünk. 

Jók: Elekes, Szálai, Kelemen 
-t ira - L st;U 

riilör 

A labdarúgó NB III . 
Bakony-csoport végeredménye 

a ¡redn 
mit, 
ot vt 
s mi 
DSZtá 

-l 
•redi, 

- J 

1. CVSE-Antók Nyomda 15 14 1 0 43-10 43 
2. Kőszegi SE 15 9 4 2 27-15 31 
3. Ajkai SE 15 7 6 2 29-14 27 
4. Csorna SE 15 8 2 5 30-19 26 
5. Lenti TE 15 8 2 5 22-20 26 
6. Jánossomorja SE 15 7 2 6 34-33 23 
7. Pápai ELC 15 5 4 6 21-22 19 
8. Tapolcai Bauxit-

Honvéd SE 15 5 4 6 22-29 19 
9. Lebeny-Földgép Agro SE 15 4 5 6 23-21 17 

10 Répcelaki SE 15 4 5 6 17-17 17 
11. Csepregi SE 15 4 5 6 23-33 17 
12. FC Keszthely 15 4 4 7 14-21 16 
13. Herend Porcelán SK 15 4 4 7 19-27 16 
14. Kapuvári SE 15 3 3 9 17-36 12 
15. Soproni VSE-GYSEV 15 2 5 8 18-27 11 
16. Petőházi Cukorgyári SE 15 1 6 8 15-30 9 

ÉHE 
Ml 

VASI THERMOFIX BT. 
9500 Celldömölk 

Sikló u. 1. 
Tel.: 95/420-675 

L 

NE HAGYJA MEGSZÖKNI A MELEGET! 
AJTÓK-AHIAKOK UTÓÍAGOS HÖ-, HANG- ÉS 

PORSZIGETELÉSE. 
Svéd anyaggal és technológiával szüntetjük meg 
a nyílászárón keresztüli légmozgás 70-80%-át . 

Lényegesen csökkenti: a kinti zaj, por és 
kipufogógázok beáramlását. 

Szerelési költsége a fűtési energia megtakarításával 
1-2 éven belül megtérni. Élettartama: 10 év. 
További információ a fenti címen kapható! 

27. 
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Elismerés a fiúknak! 

ntytatás az l. oldalról) 
jent. Mindig akadtak, akik át 

udták venni az irányítást, és dön-
:ócn befolyásolták az eredményt. 
A csapat a bajnokságban egyen
letesen fejlődött, ami a mutatott 
játékban, a megszerzett pontok-
mn, a mérkőzések eredményei-
icn mutatkozott meg. A bajnok
ság elején többször csak pontrú-
jásokból és azt követő helyze-
ckből. de a vége felé már látvá-
íyos akciókból szereztük a gól
jainkat. Természetesen az elért 
eredmény szempontjából fontos 
olt, hogy jól felkészített csapa-

lot vettem át, és szervezeti téren 
is minden rendben volt a szak
osztálynál. 

- Hogyan értékeli a játékosok 
eredményét? 

- Játékosaim teljesítményéről 
i statisztika mindent elárul, amit 
külön megmagyarázni nem kell. 
Ami viszont egyénileg a játéko
sokra tartozik, azt velük külön 
megbeszélem. Engem kellemes 
csalódás ért. mert magam sem 
vártam azt, hogy több mint 95 
százalékos teljesítményt nyújta
nak a fiúk a pontszámokat illető-
ín. A rúgott gólok számát tekint
ve is elégedettek lehetünk, hiszen 
mérkőzésenként közel kerültünk 
a háromgólos átlaghoz. Az or
szágban csak három NB ITI-as 
csapat van, amely l - l góllal ért 
el többet, mint a CVSE-Antók 
Nyomda. Ugyanez a helyzet a 

kapott gólok szamát illetően is, 
csak három csapat kapott keve
sebbet. Ez a kimagasló eredmény 
köszönhető az imponáló csapat
munkának, a csapaton belüli re
mek közösségnek és nem utolsó
sorban a kitűnő háttérnek. Úgy 
érzem, hogy a csapaton belül 
egészséges a rutinos cs ifjabb já
tékosok aránya, ennek egyenes 
következménye a jó csapat. Fe
gyelmi téren sem volt különös 
gondunk a bajnokságban, mind
össze egy kiállításunk volt. Sti-
ber kapott Csornán piros lapot 
azért, mert a gólba tartó labdái 
kézzel állította meg. A csapat a 
15 fordulóból 13 alkalommal az 
első helyet foglalta cl a tabellán. 
A mérkőzéseken 19 játékos töl
tölt rövidebb-hosszabb időt a pá
lyán. Mind a 15 mérkőzésen k i 
használtam a cserelehetőséget. 
Kezdőjátékos Szép, Bognár, 
Lengyel és Szőllősi volt minden 
mérkőzésen. Az egyes játékosok 
viszont az alábbi időt töltötték a 
pályán: Szép Tamás (1335 perc). 
Bognár Zoltán (1314). Csákvan 
Zsolt és Latyák Tamás (1260¬
1260), Szőllősi Róbert (1257), 
Szálai Zoltán (1222), Lengyel 
Miklós (1217), Lukács Ede 
(1138), Stiber Gábor (1144), Ele
kes Attila (857), Bodor Tibor 
(514), Győrvári Gábor (499), Ke
lemen Kornél (498), Orsós Zsolt 
(414), Dobány Gábor (350), Pécz 
Károly (322). Molnár Tibor 

(136), Nagy Zoltán (15) és As-
bóth István (12). Csákvári, La
tyák, Lukács és Stiber három sár
ga lap miatt egy-egy mérkőzést 
kénytelen volt kihagyni. A fel
nőtt csapattal edzett a tehetséges 
Szabó Levente, az ifjúsági csapat 
játékosa. Pécz a répcelaki mérkő
zés után szabadlistára került. 
Csákvári cs Elekes 10, Szálai 8, 
Bognár és Stiber 7-7, Latyák, 
Lengyel és Szőllősi pedig 5-5 al
kalommal volt a csapat legjobb
ja. A csapat 43 lőtt gólján az 
alábbi játékosok osztoztak meg: 
Szálai (9), Szőllősi (7), Csákvári 
(6). Bognár (5), Elekes és Len
gyel (4-4), Kelemen és Latyák 
(3-3). Molnár és Orsós ( l - l ) . 

- Ki meri már mondani, hogy 
csapata bajnokságot nyer? 

- Tisztában vagyok a helyze
tünkkel, de úgy gondolom, mint 
eddig mindig, hogy a következő 
feladatra (mérkőzésre) kell kon
centrálnunk. Most levezető edzé
sek folynak, ezt követően pedig 
jól megérdemelt pihenés követ
kezik, majd január elején nagyon 
komoly alapozás kezdődik. A ta
vaszi szezonra való felkészülést 
nagyon alaposan mái-előkészítet
tük. Napra és órára készek az 
edzéstervek, lekötött az edzőtá
bor, amely január végén, február 
elején Marcaliban lesz, előkészí
tetlek a teremtornák és az edző-
mérkőzések, ígérem, hogy az 
edzésmunkát, amelybe remélhe
tőleg a szakosztállyal már egyez-
tctcll, 2-3, több poszton is figye
lembe vehető új játékos is bekap

csolódik, már úgy végezzük, 
mintha egy osztállyal magasabb 
bajnokságban szerepelnénk. Biz
tos vagyok abban, hogy a játéko
sok is partnerek lesznek a mun
kában, és akkor talán nem marad 
el a siker sem. 

- Tavasszal tehát ott folytatja 
a csapat, ahol most abbahagyta? 

- Hogy ez valóban így legyen, 
azért nagyon sokat fogunk dol
gozni, és minden igyekezettel 
azon leszünk, hogy Sopronban, 
az első tavaszi mérkőzésen az 
SVSE ellen sikenel folytassuk az 
Őszi idényt. Végezetül köszöne
tet szeretnék mondani szponzo
rainknak, mindenekelőtt Antók 
Zoltán úrnak, akinek a jelenléte 
garancia Celldömöik minőségi 
labdarúgására. Köszönet a csapat 
nevében is nagyszerű szurkoló
inknak, akik - remélem - ta
vasszal is mellénk állnak, és k i 
tartanak melletlünk, még akkor 
is, ha nem úgy megy a játék egy-
egy mérkőzésen, ahogyan ők el
képzelik, ígérem, nem lesz baj! 
Köszönet edzőkollégáimnak, a 
szakosztály munkatársainak, a 
helyi médiáknak az együttműkö
dő és segítő munkájukért. A 
szakosztályvezetés, a játékosok, 
az edzők és a magam nevében 
minden sportszerető és sportot 
támogató celldömölki embernek 
kívánok kellemes és békés kará
csonyi ünnepeket és boldog új 
esztendőt, amely remélhetőleg a 
celli labdarúgásban termékeny 
lesz. 

- tini -

Szilveszteri teremfoci 
A sportcsarnokban 1998. december 19-én, 20-án, 21-én, 22-én, 

27-én, 28-án, 29-én és 30-án tizenkettedik alkalommal rendez
zük meg Celldömölk város Szilveszteri Kupa Parkettfoei gálá
jának mérkőzéseit. 

Jelentkezést nyolc csoportban várunk: 
I. korcsoport: általános iskolák 1-2. osztályos tanulói 

I I . korcsoport: általános iskolák 3-4. osztályos tanulói 
I I I . korcsoport: általános iskolák 5-6. osztályos tanulói 
IV . korcsoport: általános iskolák 7-8. osztályos tanulói 

V. korcsoport: serdülő korosztály 
V I . korcsoport: ifjúsági korosztály 

V I I . korcsoport: felnőtt korosztály 
V I I I . korcsoport: öregfiú korosztály 
Nevezési díjak: 
I . korcsoport: 3000 Ft, I I . korcsoport: 3000 Ft, I I I . korcsoport: 

3500 Ft, IV. korcsoport: 3500 Ft, V. korcsoport: 4000 Ft, V I . kor
csoport: 5000 Ft, V I I . korcsoport: 8000 Ft. V I I I . korcsoport: 8000 
Ft 

Egy-egy csapatban maximum 10 személy nevezhető! Aktív já
tékosok is szerepelhetnek a mérkőzéseken, az alábbi megkötések

kel: Csapatonként Összesen üt megyei I . osztályú, illetőleg NB-ben 
vagy külföldön szereplő nevezhető, háromnál több egyszerre nem 
lehet a pályán. (Független a külföldi bajnoki osztálytól.) 

Nevezés: 1998. december 11-én déli 12.00 órá ig lehet nevezni 
Celldömölk Város Polgármesteri Hivatal 17-es szobájában Molnár 
Gábor szakreferensnél. A nevezési díjat a jelentkezéskor kell befi
zetni. Nevezést csak a mellékelt nevezési lapon fogadunk el. „Ne
vezési lap" Molnár Gábornál beszerezhető. 

Díjazás: Az egyes korcsoportok győztes csapatai serleget kap
nak. 

1-3. helyezetlek korcsoportonként oklevelet kapnak. 
Egyéb tudnivalók: Jelentkezéskor kell leadni a csapatok névsorát, 

a játékosok születési evének megjelölésével, valamint a csapatve
zető pontos címével. Óvás nincs, vitás esetekben a veseny rende
zésével megbízott személy dönt. 

A mérkőzéseken csak torna- vagy stopli nélküli sportcipőt lehet 
használni. Labdát a csapatok kötelesek biztosítani. 

A sorsolást december 16-ig minden csapat megkapja. A csoport
beosztásokat 1998. december 11-én 14 ó r a k o r a Polgármesteri 
Hivatal házasságkötő termében tartjuk. 

Jó felkészülést! Várjuk a jelentkezéseket! 
Rendczflbiznttság 
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LABDARÚGÁS 
M E G Y E I I . OSZTÁLY 

Szépen búcsúzlak az őszi évadtól régiónk csapatai: a Kemenesalja 
odahaza, a Jánosháza pedig Szentkirályon gyűjtötte be a 3 pontot. 
Reméljük, a teli szünet után ott folytatják, ahol most abbahagyták... 

Kemenesalja-Vasvár 3:2 (1:1) 
Vönöck, 200 néző, vezette: Sehuszter. 
Kemenesalja: Fűzfa L . - Döbröntci, Sebestyén, Huszár, Princzes -

Nagy, Kolonics, Varga, Dénes (Berta) - Rúzsa (Fenyő), Fűzfa R. 
EdzŐ: Marsai József. 

Vasvár: Sály - Fülöp, Hántó, Vida, Bősze - Baumgartner, Pásti, 
Kovács, Balogh. Pölöskei - Mihályfi Z. Edző: Elek István. 

Sportszerű" mérkőzésen jól játszó csapatot győzött le a hazai gárda. 
A Győr megyei játékvezetőt a megadott két jogos büntető és a ven
dégkapus kiállítása teljesen megzavarta... 

Góllövők: Nagy (2 - mindkettőt 11-esből), Fűzfa R., £11. Pásti, 
Mihályfi Z. Kiállítva: Kolonics, i l l . Sály. ( I f i : 1:0) 

Tápián Vasi K-Sped-Jánosháza 0:2 (0:0) 
Szentkirály, 200 néző, vezette: Ábrahám. 
Tápián: Bakucz - Somlai, Molnár Zs., Badics. Mester - Fürdős, 

Nagy K., Kölkcdi D. , Fazekas (Hajmási) - Gergácz, Horváth L . Edző: 
ifj . Molnár Károly. 

Jánosháza: Szenté - Pázsi, Takács T., Bors B. - Rétfalvi, Gombosi 

(Jánosa), Varga G., Horváth, Tóth - Vajda (Szomorkovics), Bors 
Edző: Schcily József. 

Küzdelmes mérkőzésen a Jánosháza teljesen megérdemelten nycrtl 
tabella első harmadában tanyázó táplániak ellen. Góllövők: Rétfalvi I a tabella 

Bors T. I f i : 4:0. 
M E G Y E I I I . OSZTÁLY 

Hegyfalu-Ostffyasszonyfa 2:0 (0:0) - Hegyfalu, 100 néző. 
A bajnokság végére feltámadt a Hegyfalu, az asszonyfaiak viszont E f - L i 

tovább gyengélkednek. Góllövők: Varga R., Horváth. 
Jákfa-Nagysimonyi 3:2 (1:1) - Jákfa, 100 néző, vezette: Pajor. 
A tíz emberrel érkező simonyiaknak csaknem sikerült egy pontottH-^ 

elhozniuk. Góllövők: Tamás. Sali, Mészáros, i l l . a nagysimonyi gól
lövőkről nincs tudomásunk. 

Cserhát SE-Szergény 2:1 - Kenyéri, 100 néző, vezette: Berzse
nyi. Gyenge színvonalú mérkőzésen a vendégek közel álltak a pont
szerzéshez. Góllövők: Csordás, Szabó I . , i l l . Horváth B . 

Sárvári Vasas-Kemenesmagasi 0:0 - Sárvár, 100 néző, vezette: 
Karáth. A jó taktikát alkalmazó magasiak megérdemelten jutottak egy 
ponthoz Sárváron. 

K Ö R Z E T I B A J N O K S Á G 
Hegyhá t -Csönge 4:0 (3:0). Alsóság-Si tke 1:2 (1:2) Góllövők: 

Tamás, i l l . Matusz I . (2). Izsákfa-Nenieskocs 8:1 Góllövők: Soós 
(4), Major (2), Horváth, László D. B o b a - E g y h á z a s h e t y e 3:0 (2:0) 
Góllövők: Porkoláb K . (2), Szabó. 

KÉZILABDA NB II . 
CVSE-CELLKOLOR-Környe i S E 32-24 (16-10) 

November 14. Celldömölk, 250 néző. Férfi mérkőzés. 
Vezette: Fodor Csaba, Jüngling Károly (Nagyatád) 

CVSE: Dénes - TÓTH (9), Németh (2), LENDVA1 (6), Koronczai 
(4), VARGA (6), Sali (3). Csere: Horváth. Ludvig (1), Bakonyi (1), 
Csizmazia, Kormos. Edző: Mátés István. 

Az első perctől kezdve támadólag lépett fel a celli együttes, és hely
zeteit kihasználva az első negyedórában mái - három góllal vezetett. A 
félidő utolsó 5 percében huszáros rohamokkal őröltek lel az ellenfél 
védekezését, és hat gólos vezetéssel térhettek pihenőre Mátés edző fiai. 

A második félidőben ott folytatták a celli játékosok, ahol az elsőben 
abbahagyták. Az 55. percig állandóan növelték az előnyüket, akkor 
már 31:18 volt az eredmény. Ettől kezdve azonban megtorpant a 
CVSE, könnyclmúsködtek, fölényeskedtek, aminek aztán két kiállítás 
lett a vége. Kár volt a fiúknak a végén lerontani a teljesítményüket, 
bár így is magabiztos győzelmet arattak a gyenge ellenfél ellen. 

Ifjúsági mérkőzés: CVSE-CELLKOLOR-Kömyc i SE 42-25 
(22-11). 

A férfi kézilabda NB I I . végeredménye 

Női mérkőzések : 
CVSE-JUB-CELL-Sárvári Kinizsi SK 23-29 
Tatai HAC VMS-CVSE-JUB-CELL 28-16 
Komáromi AC-CVSE-JUB-CELL 33-24 
Csorna SE-CVSE-JUB-CELL 22-20 
CVSE-JUB-CELL-Fertőmenti K C Hegykő 28-18 
CVSE-JUB-CELL-Herendi Porcelán SK 31:25 
C V S E - J U B - C E L L - B ü k i T K 25-21 (12-9) 
November 14. Celldömölk, 150 néző. Női mérkőzés. 
Vezette: Elmont Szilveszter, Szabó Balázs (Nagykanizsa) 
Celldömölk: Kiss - Tokorcsi (2), B A L O G H (6), Gciger Cs., HOR-

VÁTHNÉ (5), BUZA (4), Emih (I.) Csere: Mcndcl, Tánczosné, SA-
LAMONNÉ (4), Geiger Sz. (3), Foglszinger, Nagy, Keresztes. Játé
kos-edző: Salamonnc Csótár Adrienn. 

Az utolsó három hazai mérkőzésüket zsinórban megnyerték a celli 
lányok, s ezekkel a győzelmekkel feljöttek a tabellán a középmezőny
be. A Bük ellen is meggyőző, jó játékkal nyertek, bár az eredmény 
nem fejezi ki a celli lányok magabiztosságát. 

Ifjúsági mérkőzés : Cel ldömölk-Bük 14-29 (11-13) 

A női kézi labda NB I I . észak-nyugat i csoport végeredménye 

Szebll 

1. Székcsfchérv. Szondi SE 11 11 
2. Veszprémi FOTEX I I . 11 9 
3. Alsóörs 11 8 
4. Győri Mischek 11 6 
5. Tatai HAC VMS 11 6 
6. Celld. VSE-CELLKOLOR 11 6 
7. Székesf.-i M Á V Előre SC 11 4 
8. Győri Széchenyi FŐisk. SE 11 3 
9. Bal.-i K K M M H B A U 11 4 

10. SOFÉS Phiilaker Sopron 11 2 
11. Környci SE 11 1 
12. Nitrokémia Fűzfői A K 11 1 
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3 
3 
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6 
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7 

10 
10 

316-227 
323-229 
275-229 
280-251 
303-279 
244-219 
253-262 
239-282 
292-336 
288-326 
199-268 
209-300 

22 1. Tatabányai SC 11 9 1 1 284-231 19 
18 2. Komáromi AC 11 9 0 2 275-231 18 
16 3. SKC SCARB Hegykő 11 9 0 2 209-183 18 
14 4. Tatai HAC 11 7 2 2 259-195 16 
14 5. TT-BAU SC Budapest 11 7 1 3 236-203 15 
13 6, Balatonalmádi-Kenése K C 11 5 0 6 262-248 10 

9 7. Celldömölki VSE-JUB-CEL 11 4 0 7 249-266 8 
8 8. Csornai SE 11 4 0 7 208-229 8 
8 9. Büki TK 11 3 2 6 201-232 8 
6 10. Sárvári Kinizsi SE 11 3 1 7 227-258 7 
2 11. Győri Gárdonyi DSE 11 1 1 9 203-274 3 
2 12. Herendi Porcelán SK 11 1 0 10 222-285 2 
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