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Sok száz zarándok érkezett a celldömölki búcsúra 

Konferenciát tartott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
A Mária-napi búcsú ismét hatalmas tö

meget vonzott Celldömölkre. A buszok so
kaságát nézve úgy tapasztaltuk, az ország 
szinte minden tájáról érkeztek zarándo
kok, söt még Szlovákiából is jött egy népes 
csoport. A búcsúhoz kapcsolódóan Celldö
mölkön tartott országos elsősegélynyújtó 
konferenciát az idén tíz éves Magyar Mál
tai Szeretetszolgálat. 

A celli búcsú napján hosszú éveken át min
dig hűvös, esős, rossz idő volt. Idén azonban 
verőfényes, igazi nyári nap köszöntött a város 
lakóira és a vendégekre. A zarándokokon kí
vül sok vendég érkezett a családokhoz is egy 
kis rokonlátogatásra, kiadós beszélgetésre, hi
szen a celli búcsú mindig különleges alkalom
nak számít. A lelki töltekezés mellett komoly 
szerep jut ilyenkor az asztali örömöknek is. 

A szentmise után rengetegen sétáltak a vá
ros főterén. Nagy volt a tömeg a sátraknál és 
a Korona-sarkon lévő vidámparkban. A k i bú
csúfiát akart vásárolni, annak elég mélyen 
kellett a pénztárcájába nyúlni, de mint az 

(Folytatás a 2. oldalon) 

„Háztalálkozó" a Mikesen 
Levelet kaptunk Sz. A. olva

sónktól, aki az elidegenedés el
lenpéldájaként egy „háztalálko¬
zóról" számol be, amit a nyár vé
gén a Mikes u. 19-ben tartottak. 

- Elidegenedés - Napjaink 
gyakran használt fogalma. Em

beri kapcsolataink jel lemzése
ként sokat hallhatjuk a médiák
ban, és valljuk meg őszintén, mi , 
a kisváros lakói is sokszor úgy 
viselkedünk, mintha nem lenné
nek szomszédaink, ismerőseink, 

(Folytatás a 4. oldalon) 

s 

Uj kiadványok Kemenesaljáról 
Új kiadványok mutatják be Kemenesalját az ország százkét tourinform 

irodájában. Horváth Melinda, a Tourinform-Celldömölk Iroda vezetője 
elmondta, hogy a Magyar Turizmus Rt-hez és a Nyugat-Dunántúli Re
gionális Idegenforgalmi Bizottsághoz benyújtott pályázatokon nyert 
összegekből két kiadvány készül Kemenesalja, illetve Dél-Kemenesalja 
bemutatására. A tizenöt- és tízezer példány nagy része magyar nyelvű, de 
angol és német nyelvű változatban is kézbe vehetik az érdeklődők. No
vemberre tervezi egy Celldömölköt bemutató ingyenes kiadvány elkészí
tését. Ezen kívül a Kemenesalja Területfejlesztési Társulással közösen 
útmutató és információs táblarendszer megvalósítására pályázott. Az eb
ből befolyt összegből a Sághegy-Kissomlyó-Somló útvonal kitáblázása 
történik meg. T. 

• M f l véleménye a búcsúról? (4, old.) 

\ 4» Jubilált a M&lnár-Retmult ($, old,) 

\ • Á királyszobroktól a „kis** Petőfiig (6. old.) 

\ * Négyszáz űltakozé aláírás (8. old.) 

\ «$• Vezetékes gáz Kemenespálfán (9. old.) 

| * Edzőváltás a CV$E-nél (15. old.) 
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Celli búcsú, elsősegélynyújtó konferencia 
(Folytatás az 1. oldalról) 

elárusítók mondták, a tőlük elkért helypénz 
sem volt „piskóta". 

Az ebéd utáni időszakban ismét megnőtt a 
tömeg az elárusító standok környékén, a v i 
dámparkban és a sörsátraknál is, ahol a ven
dégsereg ezúttal nem a forraltbort, hanem a 
habos sört és a hideg fröccsöt kereste. 

A késő délutáni órákban rengetegen gyűl
tek össze a főtéren. Az érdeklődés a közis
mert és népszerű Pataki Attilának - aki ezút
tal a vártnál kicsit halványabb produkciót 
nyújtott - és az operett-előadóknak szólt. Az 
időjárás továbbra is kellemes volt, így semmi 
sem akadályozta, hogy a búcsúi bált a sza
badban tartsák meg. 

Az egri érsek 
ünnepi szentbeszéde 

„Az elhatározás napjává válhat ez a mai' 
mondta szentbeszédeben dr. Seregély Ist

ván egri érsek a szeptember 12-én, vasárnap 
tartott búcsúi nagymisén. 

Sok száz ember gyúlt össze a reggel 10 
órakor kezdődő szertartásra a római katolikus 
kegytemplomban. Vidékről is sokan érkeztek 
Szűz Mária nevének ünnepére. Boldogasz-
szony nevének napján az egri egyházmegye 
szombathelyi születésű főpásztora Mária sor
sának alakulását vezette végig ünnepi szent
beszédében. 

„Nehéz életút adatott neki, mégis: egyetlen 
pillanatban sem volt a szívében gonoszság. Ő 
áll legközelebb Istenhez. Ót választotta k i a 
gondviselés, hogy világra hozza a világ meg
váltóját" - ezekkel a mondatokkal állította az 
érsek Máriát mindannyiunk példaképévé. 

Az ünnepi mise egyik megható színfoltja 
volt T a r a f á s I ld ikó szereplése. A Szent Be
nedek Általános Iskola ének-zene tanárnője 
szebbnél szebb dalokat adott elő gitárkíséret
tel, köztük az Ave María-L 

A hagyományokhoz híven a búcsúi nagy
mise déli 12 órakor a hívek körmenetével zá
rult. 

Kétszázötven vendég, száz előadás 
Idén tízéves a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat A szervezet 
negyedik országos elsősegély
nyújtó konferenciáját tartották 
Celldömölkön szeptember 10. és 
12. közö t t 

A Magyar Máltai Szere
tetszolgálat celldömölki csoport
ját idén áprilisban alakították 
meg, Szombathely és Körmend 
után a megyében harmadikként 
A csoport már a hivatalos meg
alakulás előtt is tevékenykedett, 
és az Őszi kárpátaljai árvíz - ahol 
a celldömölkiek jelentős segítsé
get nyújtottak - adta a végső ösz
tönzést a szervezésre. A csoport 

vezetője K a r á d i Mihá ly , aki el
mondta, hogy körülbelül 25 fővel 
kezdték a működésüket, de a 
ténylegesen segítők ma már sok
kal többen vannak. Már eddig is 
több rendezvényen vállaltak ka
ritatív tevékenységet, látták el az 
elsősegélynyűjtási feladatokat 
Segítséget nyújtanak a rászoru
lóknak, szeretnék minél teljeseb
ben feltérképezni a segítségre vá
rókat, hogy adhassanak. Szeret
nének maguknak egy állandó he
lyet, ahol akár ügyeletet is tart
hatnának. A természetbeni segít
ségen túl lelki segélyben is része
sülhetnek a rászorulók. A csoport 

lelki vezetője Nagy Péter katoli
kus plébános. 

A konferenciára 250 vendég 
érkezett Magyarországon kívül 
Ausztriából, Németországból és 
Erdélyből. Ismert előadók, orvo
sok, professzorok, hivatásos el
sősegélynyújtók biztosították a 
szakmai programok magas szín
vonalát A mintegy száz szakmai 
előadást Lendvai Rezső szervez
te, akinek abban is nagy szerepe 
volt, hogy a konferenciát váro
sunkban rendezték. „Be kell 
épülni az emberi értékrendbe a 
segítés szükségességének, meg 
kell éreztetni az emberekkel a se

gítés ö römét Ezért is kell már a 
gyerekkorban, már az óvodás
korban a nevelés részévé tenni a 
segí tést s folytatni annak rögzí
tését az iskoláskorban. Magyar
ország még nem ezen az úton ha
lad" - írta a vendégeknek szóló 
köszöntőjében. A háromnapos 
rendezvényen közel kilencven 
előadó adta át elméleti és gyakor
lati tudását a konferencia résztve
vőinek. 

A szombati szentmisén, illetve 
a fogadáson Kozma Imre, a Ma
gyar Máltai Szeretetszolgálat el
nöke ezüst emlékérem kitünteté
seket adott át többek között Ka
r ád i M i h á l y n a k , a celldömölki 
csoport vezetőjének, Makkos 
I s tván polgármesternek és Nagy 
Péter plébánosnak. 

Az elsősegélynyújtás nemzeti 
ügy, ahol a közös célt elkötele
zetten lehet elérni. A celldömölki 
csoport is várja a segítésnek el
kötelezett személyek tenniakará-
s á t 

A rendezvény támogatói: Ka
tolikus Egyházközség (Celldö
mölk), Polgármesteri Hivatal 
(Celld.), GALISZ Galván üzem, 
BO-BO Szövetkezet, ÁFÉSZ, 
Polinwest K f t , FERROSÜT 
K f t , M Á V E P C E L L K f t , Balogh 
Zsolt magánvállalkozó, Eötvös 
Loránd Á l t Isk. 
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„Isten gondolatának megvalósítására születtünk?" 
A I V . Mál ta i Országos 

Elsősegélynyújtó Konfe
rencia ke re t ében ünnep i 
szentmisét tartottak szep
tember 11-én a kegytemp
lomban. A sze r t a r t á son 
szentbeszédet mondott 
Kozma Imre p á p a i proto-
notár ius , a Magyar Má l t a i 
Szeretetszolgálat elnöke. 

Beszédével az ezredforduló 
problémáival küzdő emberek
hez fordult, és Máriához, „az új 
ember prototípusához" hívta 

ókeL Az ember ősi vágya, hogy 
gazdag és szép legyen - mondta 
- , de mert nem ezért születtünk, 
nem is érhetjük ezt el. Ezért van 
az elégedetlenség, a békétlen
ség és az emberek zavara. 

A protonotárius úgy érzi, 
hogy azért nehéz bátorítani a 
mai embert, mert a gonosz ott 
áll minden anya mellett, hogy 
elrabolja gyermekét. Szerinte a 
gonosz a nyugati társadalom, 
ami eldöntötte, hogy 50 év múl
va elég lesz 7 és fél millió ma
gyar is a világnak. 

Vigasztalásul Shagall egyik 
festményét ajánlotta a hívok f i 
gyelmébe az egyházférfi. A 
festményen a három győzhetet
len valóságot jelenítette meg a 
zsidó-orosz művész. Az egyik 
a gyertya, vagyis a fény, ami v i 
szont maga Krisztus. A második 
motívum a gyermekét szülő 
asszony. Ő a legbátrabb, hiszen 
új élet létrehozására vállal
kozott, és rajta gyakran nemze
tek sorsa áll vagy bukik. A har
madik a rabbi és a Biblia jelké
pe, amely a szent egyházra és 

Isten tanításaira hívja fel a f i 
gyelmet. 

A szentbeszéd végén egyféle 
magyarázatot kaphattunk az 
évezredek óta fennálló nagy 
kérdésre, hogy miért is szü
lettünk erre a világra: azért, 
hogy Isten gondolatát megvaló
sítsuk! 

A szentmise után Kozma Im
re megköszönte a város, az ön
kormányzat és az egyházközség 
áldozatkész segítségét a konfe
rencia megrendezésében. 

Körhinta, sörsátor, Pataki Attila, operett, bál 

Az összeállítást készí te t ték: 
Kovács Nóra , Tulok Gabriella és Völgyi László 
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9 MEGKÉRDEZTÜK I 
. VÁLASZOLTAK í 
Fazekas Józsefné: Szívesen 

emlékezem vissza a falusi búcsúra, 
ahol persze más volt a hagyomány. 
A celldömölki búcsú is tetszik, 
örülök neki, hogy a gyerekek is lát
nak ilyet. Most már más a divat, a 
család sem jön össze. A celü gye
rekeim megtartják a búcsút, de a 
Vönöckön élók nem jönnek be. 
Persze az unokáknak veszek búcsú
fiát, ha kerül rávaló. Szépek a temp
lomi szertartások, idén is ott voltam 
a miséken. Mivel az édesanyám Má
ria volt, így külön emlék nekem, 
gyertyát gyújtok az ő emlékére. 

Dobsonné Vida Zsuzsanna: 
Régebben nagy élményt jelentett a 
búcsú. Emlékszem, amikor Szom
bathelyre jártam iskolába, és a vo
naton érkeztek a bőszoknyás bú
csújárók, annak érdekes hangulata 
volt. Amíg a gyerekek kicsik vol
tak, mindig kijártunk velük ringlis-
pilezni, búcsúfiát venni. Most már 
nem kötődünk ehhez különösebben, 
csak a már felnőtt gyerekeink készül
nek rá. ö k a barátaikkal részt vesz
nek a programokon, kellemes hétvé
gi szórakozás ez a számukra. Vendé
gek sem igen jönnek, nem sokat je
lent számunkra a búcsú. 

Tóth Magdolna: Tősgyökeres 
alsóságiként a régi szép ifjúkori na
pok jutnak eszembe, amikor hat-
nyolcszázan vonultunk be Cellbe. 
Jött a család, hallgattuk a híres szó
nokokat, például Vazul atyát, a 
bencés szerzetest. Utána a gyere
keknek nagy élmény volt a búcsú
val járó szórakozás. 1948-tól már 
nem vonulhattunk be, de most 
ugyanazzal a lelkülettel fogadom, 
mint régen Kozma atya szentbe
szédét. Seregély atya nagymiséjét 
nagyon várom. Délben ebédre hív
tam idős barátnőimet. Részt veszek 
a szentségimádáson, de a délutáni 

Mi a véleménye a celli búcsúról? 
búcsúi program számomra nem na
gyon érdekes. Szeretnék egy régi 
idézetet felidézni: „Koldusboton, 
törött mankón jövünk búcsút járni. 
Szűzmáriás magyaroknak kopott 
unokái." 

Bakodt Józsefné: Korábban 
jobban vártuk a búcsút, sokkal fel-
emelŐbbnek tűnt, mint manapság. 
Régebben Ságon volt a nagy bú
csú, onnan mindenki jött be a kör
menettel. Vendégek érkeztek, ro
konokat barátokat vártunk. Most 
úgy vagyunk vele, hogy ez nem 
igazi búcsú, inkább vásári jellegű, 
a vásárosoknak ad egy lehetőséget. 
Az unokámat azért behoztam egy 

kicsit ringlispilezni. Sokat veszített 
a búcsú a régi hangulatából, de a 
misékre elmegyünk a lányommal 
együtt. 

Kovács Eszter: Engem a prog
ramok vonzanak, átnéztem a kíná
latot, elégedett vagyok. Nagyon 
kedvelem Pataky Attilát, akit ven
dégként hívtak, az ő műsora min
denképpen érdekel. A barátaimmal 
ki szoktunk menni a vidámparkba, 
és az utcabálon is ott a helyünk. A 
családhoz általában a Cell környé
ki rokonok érkeznek vendégségbe. 
Vasárnap délelőtt, ha máson nem 
is veszek részt, de a körmenetet 
megnézem. 

Káldi László: Ritka az ilyen 
nap, mindig nagyon várja a csalá
dunk. Vendégségbejön a bátyám a 
családjával és az anyósom. A bá
tyám egy évben egyszer ellátogat 
hozzánk, és az mindig a búcsú nap
ja. Vallásosak vagyunk, mi egész 
nap ünnepelünk. Szombaton és va
sárnap is elmegyünk templomba, 
délután pedig együtt a család. Egy 
nagy lányom és egy fiam van, ők 
is jönnek velünk a templomba. A 
fiatalokat a búcsú világi része is 
érdekli, ők egyéb szórakozási lehe
tőségeket is keresnek. 

Tulok G. 
Fotó: Völgyi L. 

Fazekas Józsefné Uitusunné Vida Zsuzsanna Túth Magdulna 

Bakodi Józsefné Kovács Eszter Káldi László 

„Háztalálkozó" a Mikesen 
(Folytatás az 1. oldalról) 

csak éljük a magunk megszokott 
életét. A lényeg az, hogy bennün
ket mindenki hagyjon békén. 

A történet 1965-ben kezdő
dött, amikor a „város" szélén, 
egy kukoricatábla helyén a tele
pülés talán első társasházaként 
megépült a Mikes u. 19-es számú 
ház. Nyolc fiatal házas fizette ki 
„élére állított" fillérjeiből a beug
rót. A férfiak maguk is segítettek 
az építkezésben, ezzel is gyorsít
va az épület átadását. A lakók 
megkezdték új életüket a város 
szélén, az akkori szemétgödörrel 

átellenben, a salakos focipálya 
szomszédságában. Múlt az idő, 
gyermekek születtek és csepe
redtek fel, benépesítve a ház ud
varát, sok örömöt, és persze néha 
bosszúságot okozva a szülőknek 
és a lakótársaknak. 

Lassan megváltozott a kör
nyék. A szemétgödörből, a foci
pályából, és a mindent körülve
vő, sokszor tengelyig érő sárból 
új lakótelep bontakozott k i . Há
zunk nem volt már városszéli 
ház, mint évekkel azelőtt, sőt ta
lán a város egyik legjobb város
részévé lépett e lő a Mikes. 

Egy valami azonban nem vál

tozott, A lakók, a nyolc - most 
már középkorú - család kapcso
lata, talán inkább barátsága. A 
hosszú beszélgetések, az adódó 
problémák mindig normális 
megoldása, a közösen végzett 
munka, és a sok közös szórako
zás jel lemző ezekre az emberek
re. Az itt felnövő gyerekek nem 
csak egyszerű játszőpajtások vol
tak. Szabadidejük legnagyobb ré
szét együtt töltötték. Együtt in
dultak iskolába, moziba, sőt még 
biciklivel Mesteribe is, mintha 
testvérek lettek volna. 

Aztán az idő múlása egy kicsit 
megcsendesítette a ház környé
két. A gyerekek felnőttek, elköl
töztek, s ma már az unokákkal 
látogatnak haza. Mindenkinek 

hiányzott már egy nagy találko
zás, ezért július utolsó hetében 
meghirdették az első HÁZTA
LÁLKOZÓT. 

Szinte mindenki eljött. Az 
egykori ifjú házasok 52 emberen 
tekinthettek végig az udvaron. A 
program rendkívül színes volt. 
Óriási röplabdacsaták, különbö
ző sportversenyek, tombola a 
gyerekeknek, gulyásfőzés, sza
lonnasütés, Bandi bácsi magán-
koncertje, és persze sok-sok be
szélgetés. 

A hangulat nagyszerű volt, és 
közfelkiáltással az is eldőlt, hogy 
. jövőre veled ugyanitt", vagyis 
azon a bizonyos pénteki napon 
hagyomány teremtődött a Mikes 
19-ben. 
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Jubilált a Molnár-Renault 
A kellemetlen esős idő ellené

re autók - főként Renaultok -
áradata lepte el a Molnár-Renault 
Tó utcai bázisának környékét 
Celldömölkön. Az autósok a 
Molnár és Molnár Renault Kf t . 
meghívására a cég 5 éves „szüle
tésnapjára" érkeztek. 

Az újonnan megépített 600 
négyzetméteres fedett gépkocsi-
tároló és raktár ünnepi díszbe öl
tözött erre az alkalomra. A ven
dégek között a város vezetői 
mellett ott láttuk a Renault-Hun-
gária Kft. képviseletében Vincze 
P. Márton zónamenedzsert, 
valamint más autó- és -alkatrész
forgalmazó társaságok képvise
lőit, és természetesen a cég 
ügyfeleit. A megjelenteket Mol
nár Sándor ügyvezető" köszön
tötte, akí visszatekintett a múltra, 
ismertette a biztató jelent és j ö 
vőt. 

- Öt esztendővel ezelőtt 
ugyanitt munkahelyeket ígér
tünk. Tisztelettel tájékoztatom 
kedves vendégeinket, hogy ígé
retünket betartottuk. Jelenleg cé
günknél 22 munkatársammal tö
rekszünk arra, hogy aki minket 
választ, az maximálisan elégedett 
legyen szolgáltatásainkkal, el
végzett munkánkkal. . . A Molnár 
és Molnár Kft . műszaki színvo
nalát tekintve rendelkezik min
den olyan technikai berendezés
sel, amely a műszeres vizsgála
tokhoz, a gyors javításhoz szük
séges... A cég színvonalát szak
embereink állandó továbbképzé
sével tesszük nívósabbá. Ebben 
nagy segítségünkre van a Rena-
ult-Hungária K f t - mondta 
egyebek között az ügyvezető, 
majd ajándékkal kedveskedett az 
L , a 100. és a 300. vásárlónak, 
valamint a kezdettől náluk dol

gozó munkatársainak; név sze
rint Ambrus Gézának, Bár-
dossy Lászlónak, Csík József
nek, Horváth Lajosnak, Rádli 
Tamásnak, Rosta Tibornak, 
Szabados Józsefnének és Szabó 
Gyulának. Makkos István pol
gármester pedig a Molnár fivé
reknek adott át ajándékot az ön

kormányzat megbecsülésének je
leként. 

Svédasztal, finom italok, fővá
rosi művészek, impozáns tűzijá
ték várta ezután a vendégeket, 
akik késő éjszakáig mulathattak 
a Fény együttes közreműködésé
vel. 

Völgyi László 

Ság hegyi szüreti napok '99 
Celldömölk, 1999. szeptember 23-25. 

Szeptember 23. (csütörtök) 18.00: Lélekölelés Kemenesalján cím
mel író-olvasó találkozó, Balogh József költő-tanárral (Kresznerics F. 
Könyvtár) 

Szeptember 24. (péntek) 15.00: A gyermekkönyvtár irodalmi és 
rajzpályázatának eredményhirdetése, a kiállítás megnyitója (Kresz
nerics F. Könyvtár) 

18.00: Várhelyi György szobrászművész kiállításának megnyitója 
(Kemenesaljái Művelődési Központ) 

20.00: BLACK I I B L A C K koncert (1. sz. posta parkolója, szabadtéri 
színpad) 

Szeptember 25. (szombat) 8.30: Szüreti kosárlabda-bajnokság (A 
Gáyer Gyula Általános Iskola udvara) 

9-22.00: Kirakodóvásár (barokk tér), au tómárkák bemutatója (Ke
menesaljái Művelődési Központ előtti parkoló), amerikai autók bemu
tatója (Kemenesaljái Művelődési Központ előtti parkoló), v idámpark 
(Korona-sarok) 

15.00: Szüreti felvonulás (Hegyi út-Sági út-S zentháromság tér) 
17.00: Évszázadok táncai címmel szüreti műsor (1. sz. posta parko

lója, szabadtéri színpad) 
19.00-24.00: Szüreti bál Zene: Koffer együttes (1. sz. posta parko

lója, szabadtéri színpad) 
20.00: Balázs Fecó koncertje (1. sz. posta parkolója, szabadtéri szín

pad) 
24.00: Tűzijáték (Rossz idő esetén a szüreti felvonulás elmarad, a 

műsorok a művelődési központban kerülnek megrendezésre!) 
Jó szórakozást kíván a Rendezőség! A rendezvény támogatói: Nem

zeti Kulturális Alapprogram, Vas Megye önkormányzata. Vas Megyei 
Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület, Celldömölk Önkormányzata. 

Kalauz turistáknak 
„A táj itt: szelíd szépség" - ez

zel a mottóval jelent meg augusz
tus közepén a Ság hegy, Keme-
neshát, Kemenesalja címet viselő 
kalauz turistáknak és termé
szetbarátoknak. A szép, megjele
nésében is ízléses kötet szerzői, 
akik maguk is kötődnek a tájegy
séghez, tömören, mégis közért
hető szakszerűséggel ismertetik 
meg az olvasót szűkebb pátriánk
kal: természetföldrajzi jel lemző
ivel, természeti értékeivel, törté
nelmével, irodalmával és fafara
gó művészetével. Betekintést 
nyújtanak a Ság hegy és a Kis-
somlyó borkultúrájába. 

A táj domborzatáról, vízrajzá
ról, növény- és állatvilágáról, ter
mészetvédelmi értékeiről szóló 
lexikális információk könnyebb 
megértését színes és fekete-fehér 
fotók segítik, de bemutalják a je
lentősebb építészeti alkotásokat, 
kúriákat, kastélyokat ís templo
mokat is. 

A Kemenesvidék történetét a 

régészeti kutatások tükrében te
kintik át a fejezet szerzői az ál
lamalapításig, majd a X X . száza
dig lezajlott fontosabb esemé
nyeket emelik k i . 

Kemenesalja és az irodalom 
úgy függ össze, mint félálom és 
költészet, mint idealitás és való
ság - mondja Ambrus Lajos a 
költőóriásaink (pl. Berzsenyi Dá
niel, Weöres Sándor stb.) életét 
és életművét bemutató fejezet 
elején. Olyan érdekességeket is 
megtudhatunk róluk, melyekkel 
a legtöbb szakirodalom nem fog
lalkozik. A könyv utolsó három 
fejezete a Kemenesvidékre ösz-
szeállított túraútvonalak leírását, 
múzeumok, kiállítóhelyek és 
szálláslehetőségek listáját tartal
mazza. 

A kötet hivatalos bemutatójára 
a Ság hegyi szüret rendezvényei
nek keretében kerül sor, megvá
sárolni pedig a Tourinform Iro
dában (dr. Géfin Lajos tér) lehet. 

Kovács N. 

Nem lesz vizsgálat a polgármester ellen 
A szeptemberi képviselő-testü

leti ülésen Makkos Is tván pol
gármester ismertette a polgármes
teri hivatal autójával történt bal
esetkörülményeit. Eszerint június 
12-én Makkos István hivatalos út
ra Szergénybe utazott, Kemenes-
magasiba indulva a felesége vette 

át a volánt, majd az egyik kanyar
ban a jármű az árokba borult. Sze
mélyi sérülés nem történt, az autó 
viszont totálkáros lett. 

Lakossági bejelentés érkezett a 
Vas Megyei Főügyészségre, majd 
az ügy hatáskör és illetékesség hi
ánya miatt a Sárvári Városi 

Ügyészségen keresztül a celldö
mölki önkormányzathoz került. A 
képviselő-testületnek mint mun
káltatónak kellett dönteni, hogy 
indít-e fegyelmi eljárást fegyelmi 
vétség alapos gyanúja miatt, mi
vel a polgármester átengedte a 
feleségének a hivatali autó veze

tését. Baranyai Attiláné dr. 
jegyző elmondta, hogy a biztosító 
által fizetett kártérítési összeg és 
a roncs eladásából származó 
összeg fedezte egy új, az előzővel 
azonos típusú autó beszerzési 
költségét. Mivel nem érte anyagi 
kár a polgármesteri hivatalt, a tes
tület úgy döntött, nem indít fe
gyelmi eljárást. 

T. 
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A királyszobroktól a „kis" Petőfiig 

Kiss Sándor szobrászművészre emlékezünk 
Felidézve a közelmúltban el

hunyt Kiss S á n d o r szob
rászművész reánk való hatását, 
még mindig nehéz megszólalni, 
írni még inkább. Az emlékezés 
olyan rezdülés mmdenkinek a 
lelkületében, ami felerősíti a 
gyászt, vagy még csendesebbé 
teszi. Kiss Sándor fényképeken 
ránk maradt arcára tekintve sok 
minden felejthetetlen marad. 

Mindig úgy mdultunk falujá
ba, Zsennyére, ahogy hajdanán -
kicsiben a nagyhoz emelkedvén 
- Berzsenyit a niklai magányá
ban felkeresők tették, tehették. 
Nyilván nem a magunk erényeit 
felerősítve közelítettünk Kiss 
Sándorhoz, hanem az ő vonzó
ereje hatott Már maga az, hogy a 
hajlék, ahol élt, alkotott, vissza
adta szülőföldje, Erdély emlékét. 
Kicsiben emlékeztetett minderre 
a ház, az udvar, a kert, a télire 
összerakott tüzelő. Kedvelte a 
vasi vidéket, így érzett Kemenes
alja iránt is, érdekelte történelme, 
az elődök gazdag irodalmi hagya
téka, képzőművészete. S okszor 
emlegette: ...„nem is tudjátok, mi 
tek van... "...„mivel birtok!..." 

Állt a szobájában egy nagy 
asztal. Kiss Sándoréknál ehhez a 
nagy asztalhoz minden leültünk, 
elfértünk, pedig baráti körének 
határai alig mérhetők. „A kis ka
pun gyertek!" - invitált és foga
dott széles mosollyal, bár mindig 
nagyon elfoglalt volt, de azért 
nyújtott lehetőséget a kitárulko
zásra. Tanácsokért mentünk, né
ha alkotások kerültek szóba. Ál
talában ő kérdezett, egyszerűen, 
céltudatosan: „Miről van sző?" 
És amiről szó volt, már követke
zett is: „És hogyan gondoljá

tok?" Pedig már tudta, hogy mit 
is akarunk. S itt ötvöződik az em
ber és a művész eggyé, ahogy a 
majdani alkotás megszülethetet t 
Elképzeléseit nem erőltette, meg
hallgatta mások véleményét, 
naivitásunkbői erényt kovácsolt! 
Ez az ő nagysága az egyszerűsé
gében. Felismerte gyengéinket, 
sokunkét, rengeteg emberé t 

Beszélgetéseink kezdetén álta

lában így szólt: „Várjunk csak, 
kóstoljátok meg ezt a bort, ez 
nem ám az a sági nem is tudom 
m i ! " És hangos nevetésével már 
fel is oldotta a „sértést", dicséret
té változtatta ott, azonnal. 

Úgy mondják és bizonyosan 
igaz is: a művészt az alkotásai 
minősítik és éltetik tovább, ha 
már a sorsa így rendeli. Nálunk 
- erről már szóltunk korábban -
nem marad nyomtalanul Kiss 
Sándor és Lesenyei Márta, a k i 
váló házaspár alkotó művészete. 
Celldömölk városa számára elké
szítette a második világháborús 
emlékművet. Művei szerte az or
szágban megtalálhatók. Olaszor
szágban, Rómában és más orszá
gokban a maradandóság örök v i 
lágában tovább él. Somló maga
sában látható Szent István kirá
lyunk alakja, különleges megfo
galmazásban. Terveiben szere
pelt még, hogy a „kisebbik test
vérhegyen", Kissomlyón őrzött, 
ÍV. Béla király hagyományát egy 
újabb szoborral Örökítse meg az 
utókor számára. A borgátai Vajda 
Lajossal, akit barátjaként szeretett, 
többször bejárta a hegyet, a Király-
kő környékét, és nagyon készült, 
hogy ezt a szobrot megvalósítsa. 
Sajnos részéről ez már csak terv 
maradt, de a remény é l -

Kedves Sándor! £ kis megem
lékezés csupán morzsa gazdag 
életutadból. Majd avatottabbak 
elkészítik a teljesebb összege
zés t 

Te, a nagy magyar szentek, k i 
rályok és más hírességek szobrá
nak nagyszerű megálmodója, al
kotója, számos éven át önzetlen 
tanácsadónk többet érdemelsz. 
Én most még szeretném megkö
szönni azt az érmet, amelyet kor
látozott példányban készítettél el 
nekünk, Ostffyasszonyfának a 
fiatalon ide gyalogoló, akkor 
még „névtelen" Petőfiről. Tud-

ím 

tad, hogy mit szerelnénk, és a 
bronzba öntött nagyméretű érem 
hátlapján kiemelve mintáztad 
meg CSÖNGE község nevét 
„Tudjátok, ez is kell, egybetarto
zik, hiszen Petőfi mellett a mai 
magyar líra szellemisége lengi át 
e tájat W E Ö R E S SÁNDORÉ, az 
örök csöngei dalnoké!" 

Berzsenyitől erőt merítve ezen 
íráshoz álljon itt a költő egy sora: 
„Honszeretet daliás erénye" vol
tál és maradsz számunkra igaz 
barátunk, Kiss Sándor. 

Dala József 
Fotó: Hetényi L. 

A képen szemben Kiss Sándor és Lesenyei Márta 
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Mivel foglalkoznak az önkormányzati bizottságok? (2.) 
Sorozatunkban arra a kérdésre keressük a választ, mivel fog

lalkoztak eddig a celldömölki képviselő-testület állandó bizottsá
gai, s milyen feladatok elé néznek a közeli jövőben. 

Egészségügyi és Szociális Bi- dömölki kórház helyzetét, minde-
zottság - Elnök: Limpár József; 
alelnök: Géczy Zoltánná; Önkor
mányzati tagok: Hetényi László, 
Móger József, Pöcze Istvánné, 
Szálai József; külső tagok: dr. 
Nagy János , Ölbei Már ia , dr. 
Prohászka Ildikó. 

- Milyen a város egészségügyi 
helyzete, szakember-ellátottsága, 
milyenek a tárgyi feltételek? - kér
deztük Limpár Józsefet, a bizott
ság elnökét. 

- A város egészségügyi ellátásá
ról most egyértelműen úgy lehet 
nyilatkozni, hogy jó, alap- és közép
ellátásban is kielégíti a város és 
városkörnyék, mostani megfogal
mazás szerint a kistérség ellátását 
Középfokú ellátásban Celldömölk 
még soha ilyen jó helyzetben nem 
volt, mint most hiszen a megfeleld 
tárgyi feltételek mellett mindig 
voltak betöltetlen szakorvosi állás
helyek. Az elmúlt évtől el lehet 
mondani, hogy egyetlen betöltetlen 
szakorvosi álláshelyünk sincsen, 
sót például a pszichiátriai szakren
delésen két orvos van, holott ko
rábban ezt részállásban oldották 
meg. A kardiológiai és reumatoló
giai szakrendelést is sikerült meg
oldani. A fekvőbeteg-ellátást is jó
nak ítéljük meg, a 180 ágy, ami az 
integráció óta rendelkezésre áll -
110 ágy Celldömölkön az aktív 
gyógyítás (belgyógyászat sebé
szet, szülészet és nőgyógyászat) és 
70 ágy Intaházán a pszichiátriai re
habilitáció céljaira - teljesen lefedi 
a terület igényét, sőt a pszichiátriai 
rehabüitáció megyei és országos 
igényeket is kielégít a hírneve foly
tán. Betegellátásra az emberek 
szükségszerűségből jönnek, de aki 
bekerült a gyógyító folyamatba, az 
elégedetten veszi tudomásul a cell-

nekelőtt az ott folyó szakmai mun
kát és a javuló feltételeket 

- Milyen feladatokat ró Önökre 
a szociális ellátás? 

— A szociális szférához tartoz
nak a segélyezések, a közgyógyel-
látás. Ezekre az önkormányzat 
anyagi helyzetétől függetlenül 
mindig jut pénz. Van a szociális 
szférának egy elég sarkalatos pont
ja, nevezetesen a szociális otthoni 
ellátás iránti igény. A szociális ott
honi ellátás nem tartozik a kötelező 
városi feladatok közé, a megyei 
közgyűlés kötelezően ellátandó 
feladatkörébe tartozik. Ismereteim 
szerint - mivel megyei képviselő
ként tagja vagyok a megyei egész
ségügyi bizottságnak - 150-180 
közötti várakozó van a megyében 
a szociális férőhelyekre. A megye 
képtelen teljes egészében megolda
ni a problémát Ebből adódik, hogy 
Celldömölkön is gondoskodni kell 
szociális férőhelyek kialakításáról. 
Gondozóház működik Ságon, ami
nek az engedélyezett keretszámát 
jóval túllépték, és a Vas Megyei 
Közigazgatási Hivatal - felügyelő
szervként - kötelezte a Gondozó
ház vezetését az eredeti állapot 
visszaállítására. Keresni kell a le
hetőségeket, természetesen nagyon 
körültekintően, átgondolva. Ehhez 
elég komoly pénzeszközök is kel
lenek. 

- Mennyire egyértelmű, hogy 
valóban azok részesülnek a szociá
lis támogatásokból, akik rászorul
nak? 

— Ez teljesen egyértelmű, és a 
bizottsági üléseinken a felénél több 
időt ezek elbírálása teszi k i . Gya
korlatilag a bizottság nincs nehéz 
helyzetben, mert egy nagyon tiszta, 
világos önkormányzati rendeletbe-

határolja, hogy milyen feltételek 
mellett részesülhet valaki ezekből 
az ellátási formákból. Sajnálatos 
módon a rendeletben meghatáro
zott alsó határ is alacsony, ebből kö
vetkezik, hogy akik segélyezésre 
várnak, nekik alapvető gondjaik van
nak. A képviselő-testület nagyon 
korrekt magatartást mutat mert a 
szükséges pénzösszeget minden fel
tételek között biztosítja. 

- Milyen az egészségügy pénz
ügyi helyzete városunkban? 

- Az egészségügy most válságát 
éli, különösen az 1999. év lesz na
gyon nehéz. Az egészségügyi mi
niszter is úgy fogalmazott: ha a 
kórházak ezt az évet túlélik, utána 
már könnyebb lesz. Tehát van egy
fajta pénztelenség az egész
ségügyben, de ez más területekre is 
vonatkozik. Május elsejétől gya
korlatilag egy teljesen új finanszí
rozási rendet vezettek be. A súly
pontokat - amelyek alapján a kór
házakat finanszírozzák - alakítot
ták úgy belülről, hogy a celldömöl
ki kórház várhatóan 25-30 millió 
forinttal kap kevesebbet egy év 
alatt, mint ez idáig. Eddig is spó
rolni kellett, ezután csak nagyon 
kemény gazdálkodással lehet biz
tosítani, hogy a celldömölki ne ke

rüljön be a veszteséges kórházak 
közé. A kórház vezetése áttekintet
te a helyzetet, meghozta a megfe
lelő takarékossági intézkedéseket 
Úgy ítéljük meg, van annyi tarta
léka az intézménynek, hogy ezt az 
esztendőt át tudja vészelni. Az 
alapellátásban is visszalépésről 
kell szólni, hiszen a kártyapénz is 
csökkent és tovább csökken. 

-Az Egészségügyi Minisztérium 
a kórház gazdasági igazgatójaként 
ismerte el az Ön munkáját a Sem-
melweis-napi kitüntetéssel. Ho
gyan értékeli ezt? 

-A megyei közgyűlés terjesztett 
fel az Egészségügyi Minisztérium
ba a Pro Sanitate kitüntetésre, amit 
június 28-án vehettem át a minisz
ter úrtól. Ezzel elismerték a mun
kámat a megye egészségügyi ellátó 
rendszerének átalakításában, haté
konyabbá tételében, illetve a kór
házegyesítések megvalósításában, 
az intézmény fejlesztésében. 

- Milyen napi teendői vannak a 
bizottságnak? 

— A bizottság az ülésein, a mun
katerv szerinti és a rendkívüli ülé
seken gyakorolja a hatáskörét. A 
bizottság összetételét jónak ítélem 
meg, mindig teljes létszámmal ülé
sezik. Bevezettük, hogy az egész
ségügy szereplői meghívott ven
dégként vegyenek részt az ülésein
ken. Ez a városi orvosi kamara el
nökét az ÁNTSZ főorvosát és a 
Népjóléti Szolgálat vezetőjét jelen
t i . Nekem az az elvem, hogy akkor 
lehet egy munkát tisztességgel vé
gezni, és még a demokráciának is 
megfelelni, amikor egy történésnél 
minden érintett ott van, első kézből 
kap információkat. Ez jól műkö
dik, felelősségteljes döntéseket ho
zunk. Ezen túl - a dolgok logiká
jából adódóan - a bizottság tagjai
nak az ülések között is van dolguk, 
önállóan is eljárnak bizonyos 
ügyekben. 

Tulok G. 

Országos második helyen a Gáyer tanulói 
Pásztón rendezték meg az országos komplex 

tanulmányi versenyt, ahol a megelőző megyei 
versenyeken I . helyezést elért 25 csapat mérte 
Össze tudását Vas megyét a celldömölki Gáyer 
Gyula Általános Iskola eltérő tantervű tagozatá
nak 4 fős csapata képviselte: Csiszlér Balázs 
(6. o.), Duló Árpád (7. o.), Varga Csaba (6. 
°-)> Sebestyén Ildikó (7. o.). Versenyzőink az 
előkelő n . helyezést érték el, fél ponttal lema
radva az I . helyezett csapattól. 

A verseny témakörei: A tudás titka az olva
sás. Rejtvények megoldása, irodalmi esemé
nyek kitalálása betűk, szavak, szövegrészletek 
találékony összerakásával. Megkezdett történet 
befejezése egyéni megfogalmazásban. Művek 
hőseinek jellemzése. História párkereső. Törté

nelmi események elhelyezése a megfelelő törté
nelmi korban. Történelmi személyiségek és 
összetartozás, történelmi események, korhű 
megfelelő fegyverzet jellemző ruházat kivá
lasztása képanyag alapján. A honfoglalással 
kapcsolatos történelmi mondák ismerete. Má
tyás királyról szóló történetek önálló interpretá
lása. Aki mer, az nyer! Rulett és más társasjáté
kok tétekkel. A játékok témája: az egész
ségvédelem és a környezetvédelem. A napirend 
jelentősége. Higiénés szokások és prevenció a 
betegségek megelőzésében. A sport szerepe az 
életünkben. 

Rejtélyes utazás. Európa, Ázsia, Amerika, 
Óceánia ismerete. A melegégöv jellegzetessé
gei. Az éghajlati jellegzetességek Összefüggése 

a tájegységek kialakulásával. Természeti azo
nosságok és különbözőségek a különböző föld
részeken, egyes tájegységeken. A növény és ál
latvilág gazdagsága, különlegességei. Mester
ségünk címere. Céhjelvények, foglalkozások 
szimbólumai. Kézműves megmunkálással kü
lönféle manuális portékák készítése. Zsibvásár 
rendezése. Reklámszöveg és ajánlatok fogalma
zása. Reklámrajzok készítése. Árusítás és ver
sengés. 

A sokrétű elméleti és gyakorlati ismeretet fel
ölelő vetélkedő után a verseny résztvevői a Ké¬
kestetŐre kirándultak, a kísérő nevelők Hollókő 
nevezetességeit tekintették meg, majd este han
gulatos discóval zárult a rendezvény. 

Kiss Ödönné gyógypedagógus 
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Négyszáz tiltakozó aláírás 
a kegytemplom előtti tér méltatlan használata ellen 

Tudósítás a képviselő-testület üléséről 

A nyári szabadság utáni első 
ülését tartotta szeptember l-jén a 
celldömölki képviselő-testű leL 
Első napirendi pontként Makkos 
István polgármester számol be a 
lejárt határidejű' határozatok vég
rehajtásáról. A testület pályázatot 
nyújtott be a Vas Megyei Terü
letfejlesztési Tanács által meg
hirdetett vidékfejlesztési célelő
irányzat támogatására a Bat
thyány utca egy szakaszának épí
tésére. Hasonló pályázaton nyert 
a testület hatrnillió-nyolcszáz-
nyolcvannyolcezer forint támo
gatást ingatlan megvásárlásához. 
A Nemesdömölki utca 15. szám 
alatti ingatlan megvétele után az 
idősek átmeneti és végleges elhe
lyezését szeretnék megoldani. 

Döme László képviselő 400 
aláírással ellátott tiltakozást 
nyújtott be a celldömölki római 
katolikus templom előtti tér mél
tatlan használata ellen. A tiltako
zás - valószínűleg - a Cell-Cup 
'99 kézilabda-fesztivál rendezvé
nyei ellen szól. Az önkormányzat 
és a római katolikus egyházköz
ség közötti előzetes tárgyalások 
sikertelenek voltak, így a rendez
vény nem problémamentesen 
zajlott. Hetényi László képvise
lő a késői progTamzárás, az éjsza
kai hangos zene ellen szólt. Miért 
nem lép közbe a rendőrség a ké
sői zavarás ellen? - kérdezte. 
Molnár Lajos városi rendőrka
pitány elmondta, hogy az enge
délyt nem a rendőrség adta k i , 
bűncselekmény nem történt, így 
nem kellett közbeavatkozniuk. 
Somogyi Gyula képviselő emlé
keztetett arra: a tavalyi helyható
sági választások előtt választási 
ígéretként hangzott el, hogy fel 

fogják rázni a szunnyadó várost. 
Most, amikor egy programsoro
zattal sikerült, ez tiltakozást vált 
k i . Makkos István szerint a feles
leges vita miatt nevetségessé vá
l ik a város. 

Ezután a két ülés között történ
tek beszámolója következett. Az 
önkormányzat pályázatot nyúj
tott be a Mil lenniumi Kormány
biztosi Hivatalhoz az ünnepsé
gek rendezésének támogatására. 
A celldömölki rendezvényeket 
egy napra összpontosítják, a T r i 
anoni emlékkereszt felállításának 
évfordulójához kötik. Baranyai 
At t i láné dr. jegyző okmányiroda 
létrehozásáról számolt be, ami 
2000. január l-jétől esedékes a 
polgármesteri hivatal által mű
ködtetve. Az útlevélkészítés mel
lett ezentúl a személyi igazol
vány kiállítása is itt történik 
majd, később pedig a gépjármű-
törzskönyvezéssel kapcsolatos 
teendők is idekerülnek majd. 

Következő napirendi pontként 
a testület az 1999. évi költség
vetés L féléves teljesítéséről 
szóló beszámolót fogadta el. A 
város pénzügyi tervét erre az év
re egymilhani-hétszázharrninckét-
rmllió-hétszázötvenezer forint be
vétellel és kiadással határozták 
meg. A bevételi források között 
száznegyvennyolcmilli ó-három
százhuszonötezer forint hiány fe
dezeteként működési célú hitel 
került a tervbe, ennyi forráshi
ánnyal indult a gazdálkodás. Az 
L félév során százötvenmillió fo
rinttal nőtt a bevételek és kiadá
sok főösszege. Makkos István el
mondta, hogy a működési forrás
hiány fedezetére pályázatot nyúj
tottak be az önhibáján kívül hát

rányos helyzetbe került önkor
mányzatok támogatására, mely
nek eredményeképpen százöt-
millió-hatszázhuszonhatezer fo
rintot kapott az önkormányzat. 
Ennek ellenére továbbra is negy
venkét és félmillió forint forrás
hiánya van az önkormányzatnak. 
A bevételek teljesítésében az év 
végéig nem várható probléma. A 
kiadásoknál sem történt összes
ségében az időarányostól lénye
ges eltérés. Mivel a bevétel nem 
növelhető, a költségvetésben a 
hiány kiegyenlítésére a kiadási 
oldalon kell konkrét intézkedése
ket tenni. Az önkormányzat 
szükségesnek tartja az intéz
ményhálózaton belüli átalakítást, 
a nem kötelező feladatok meg
szüntetését, illetve a kiszolgáló 
tevékenységek ésszerűsítését. A 
képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadta a határozati javaslatot, 
mely szerint a kiadások mintegy 
tízmillió forintos megtakarítását 
elsősorban bérből és járulékai
ból, létszám-megtakarításból kell 
megvalósítani. Szintén elfogad
ták azon javaslatokat, hogy a pol
gármesteri hivatal dolgozzon k i a 
megépített szennyvízcsatorna há
lózatra történő rácsatlakozást 
Ösztönző rendszert, illetve a Nép
jóléti Szolgálat gazdálkodási h i 
ányának kiegyenlítésére az intéz
mény dolgozzon k i intézkedési 
tervet. 

Ezután a képviselő-testület a 
Városi Diáksport Bizottság mun
káját értékelte. Szabó L ó r á n t , a 
bizottság elnökének beszámolója 
a város és városkörnyék iskolai 
sportjának helyzetéről szólt. A 
városban egy diák sportegyesület 
és öt iskolai sportkör működik, a 

diákok városi szintű, alapfokú és 
diákolimpiai versenyeken mér
hetik össze erejüket Kiemelkedő 
eredményeket értek el a celli diá
kok atlétika, kézilabda, labdarú
gás és toma sportágakban. 

A folyó ügyek között tárgyalt 
a testület a mezőőri szolgálat be
vezetéséről. Az elhangzott véle
mények szerint szükség lenne a 
mezőőri szolgálatra. K i kell dol
gozni a hatékonysághoz szüksé
ges létszám- és eszközszükségle
tet, az alapítási és fenntartási 
köl tségeket 

A Magyar Olaj- és Gázipari 
R t a Celldömölk külterületén ta
lálható Cel lény-1 szénhidrogén
kutatófúrás termel őkúttá alakítá
sát és szénhidrogéngáz termelé
sét tervezi. Ennek érdekében kör
nyezetvédelmi engedélyezési el
járást kezdeményezett a Nyugat
dunántúli Környezetvédelmi Fel
ügyelőségnél. N é m e t h Dénes 
képviselő arra hívta fel a figyel
met, hogy tárgyalni kell a M O L 
Rt.-vei, milyen munkalehetősé
geket kínál ez a városnak. L l m -
p á r József képviselő emlékezte
tett arra, hogy ez egy tizenegy 
éve felvetődött gondolat. Géczy 
Zo l t ánné képviselő kérte, tisz
tázzák, hova tartozik a szóban 
forgó terület, okulva a múlt hibá
iból. 

A fogászati ellátással kapcso
latosan tájékoztatott előterjeszté
sében Cs lzmaziáné Huber t Má
ria , a Népjóléti Szolgálat igazga
tója. Az iskolafogászati állást 
nem sikerült betölteni. A gyer
mekek ellátása mellett a felnőtt
ellátás is hátrányt szenved, így 
mindenképpen gondoskodni kell 
a negyedik vegyes fogászati 
körzet létrehozásáról. A képvise
lők egy tartózkodás mellett meg
szavazták a vegyes fogászati kör
zet kialakí tását A képviselő-tes
tület zárt ülésen folytatta munká
j á t 

Tulok G. 

Tisztaságért kommunálisadó-kedvezmény? 
Valamikor régen volt egy szép, tiszta, gon

dozott város Kemenesalján. Az emberek odafi
gyeltek, hogy ne dobáljanak el üveget papír-
zsebkendőt, műanyagzacskókat az utcán, a 
buszváróban, a vasútállomás és a sportpálya 
környékén. 

De az utóbbi 50 évben minden megváltozott: 
alakosság száma megkétszereződött, újabb csa
ládi házak és lakótömbök épültek. Az életkörül
mények másabbak lettek, sokak karja megrövi
dült, és már nem ér el a hulladékgyűjtőig. 

Az önkormányzatnak és a Városgondnokság
nak pedig nem mindig sikerül hatékonyan fel
lépni a problémák ellen. A terek, s legfőképpen 
a parkok gyakran elviselhetetlenül néznek ki , az 

utcatisztító vizeskocsi akkor rója az utakat ami
kor előtte éppen egy kiadós zápor mosta le az 
utakat 

A helyzet azért korántsem olyan kilátástalan: 
a város szerencséjére sokan gondolják úgy, 
hogy legfőbb szükség lenne a lakosság és az 
önkormányzat együttes jövőteremtésére, amit a 
kölcsönösség és a belátás alakíthat 

Ismételten felvetődött, hogy a település tisz
taságáért és rendjéért tenni akarók kaphatnának 
8-10 százalékos kedvezményt kommunális adó
jukból, melyet mindenki egyaránt fizet lakások 
szerint, egy vagy több fő, fiatalok és Öregek, 
keresők és eltartottak után. 

Az engedményt - melyre a környéken és a 

megyében is van példa - persze senki sem kap
ná ingyen. Cserében mindenkinek rendben kell 
tartania a lakóháza előtti területet vagy a számá
ra kijelölt parkrészen a földfelszínt és a növény
zetet 

Mindehhez viszont az Önkormányzatnak fel 
kell mérnie, hol volna szükség a lakók segítsé
gére, melyek azok a közterületek, melyeket sen
ki nem gondoz, és amelyek sokak szemébe 
könnyeket csalnak, mert egyre gyakoribbá vált 
a parlagfű a város belterületén is. 

A lakótömbök lakói ezeknek a részeknek az 
„örökbefogadásával" juthatnának a kedvez
ményhez. ÖÜet és lelkesedés van, már csak a 
tettek mezejére kell lépni, hiszen nem szégyen 
kapát, gereblyét fogni azért, hogy szívderítőbb 
körülmények között jobb közérzettel élhessünk 
Kemenesalja szívében. Kovács N. 
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Elterelik 
a forgalmat 

Szeptember 6-átől szennyvízcsatorna-fek
tetés miatt lezárták Alsóságon a járműforga
lom elől a Sági utca egy szakaszát. A központ 
felől Jánosháza irányába közlekedők a M á 
tyás király űt-Bajcsy-Zs. ú t -Hegyi utca útvo
nalon kerülhetik el ezt a szakaszt, nem éppen 
ideális körülmények között. Főként a Bajcsy 
és a Hegyi úton kell elővigyázatosan vezetni, 
mert ez a két útszakasz erősen megrongáló
dott állapotban van. Ez az állapot előrelátha
tólag a hónap végéig áll fenn - mdtuk meg 
Bíró Gábortól, a csatornamű' társulat intéző
bizottságának elnökétől. Az elnök kérdésünk
re elmondta, hogy a munkálatok megfelelő 
ütemben haladnak: a vezetékfektetés 57, a be
kötések 56 százalékos készültségi állapotban 
vannak. A vöröskeresztes parknál és a Hegyi 
utcai vasúti átjáró melletti átemelő 80 száza
lékos állapotban volt a beszélgetés időpont

jában. Az építés első ütemével a tervek sze
rint szeptember 30-án végeznek. A munkából 
hátra van még többek között 894 méter ge
rincvezeték lefektetése. Ha semmi nem jön 

közbe, 2000. július 30-ára lesz kész teljes 
egészében a közmű. Addig is a lakosság to
vábbi türelmét és megértését kérik az illeté
kesek. Völgyi L. 

Vezetékes gáz könnyíti a kemenespálfai emberek életét 
Hosszú évek munkája zárult le augusztus végén Ke menés -

pálfán. Két év telt el azóta, hogy a falu lakossága megfogal
mazta Igényét a gáz bevezetésére. Az elhatározást tettek kö
vették, mára pedig mindenki élvezheti a vezetékes gáz nyúj
totta kényelmet a faluban. 

A kívülállónak „csak" egy ün
nepség volt az augusztus 28-án 
megtartott gázlánggyújtás. A falu 
vezetőinek és lakosságának 
azonban különleges nap volt ez. 
Lezárult egy több éves munka, 
melyben az önkormányzat tagjai, 
a falu lakossága erőt, energiát 
nem kímélve elérte, hogy e k i 
csiny kis településen élő emberek 
is élvezik mindazt a kényelmet, 
ami egy városban lakónak termé
szetes. Kemenespálfán is portala
nított úton járhatnak a falu lakói, 
mára már a telefon megléte is ter
mészetesnek tűnik. Megvalósult 
a település csatornahálózatának 
kiépítése, és mostantól gázzal 

főzhetnek és fűlhetnek az itt la
kók. 

Hogyan és miből? - tehetnénk 
fel a kérdést, hiszen tudjuk, 
mennyi anyagi gonddal küszköd
nek nem csak a kistelepülések, 
hanem a nagyobb városok önkor
mányzatai is. Nagyon száraz 
adatsort kellene itt most felsorol
ni , de ha ezt nem tesszük meg, 
nehezen értjük meg az ünnep 
jelentőségét. Sokat segített a 
gázprogram megvalósításában, 
hogy a település önkormányzatá
nak pályázatát elfogadta a Me
gyei Területfejlesztési Alap. A 
bekerülési költség 25 millió fo
rint volt, ennek 44,5 százalékát 

sikerült tehát ilyen módon fe
dezni... 

A kivitelezési munkák elvég
zésére az ERFOREX Kft . kapott 
megbízást. Központi és önkor
mányzati hozzájárulás tette lehe
tővé, hogy - az előzetes számítá
sok szerint - a lakosságra háruló 
150 ezer forintos befizetési 
összeget 50 ezer forintra tudta 
mérsékelni az önkormányzat. A 
felvett 1 millió forintos hitelt is 
visszafizette a pálfai képviselő
testület. KésŐ őszre vállalta a falu 
vezetése az úgynevezett zöld ká
rok helyreállítási költségeinek 
megtérítését is. Ezzel sem kellett 
ilyen sokáig várni, mára ezt is ren
dezni tudták. Nincs tehát adóssága 
Kemenespálfa önkormányzatá
nak: maradéktalanul megvalósult a 
25 milliós beruházás. 

Ezután könnyű szívvel és nem 
kis büszkeséggel fogalmazták 

meg azt a meghívót, mely az ün
nepélyes gázlánggyűjtásra hívta 
a falu lakosságát és mindazokat, 
akik részt vettek ebben a munká
ban. Elfogadta a meghívást dr. 
Tömböly Tamás , a Vas Megyei 
Közigazgatási Hivatal vezetője, 
Tamás Tibor, az É G Á Z vezér
igazgatója is. Osztozott a falu la
kóinak örömében és ünneplésé
ben Erdei Imre, az ERFOREX 
Kft, ügyvezető igazgatója és Ko
vács Ferenc országgyűlési kép
viselő is. Ott voltak a környékbe
l i falvak polgármesterei: azok is, 
akik még előtte állnak egy hason
lóan nagy beruházásnak és azok 
is, akik településükön már meg
valósították mindezt Az ünnep
ség kedves színfoltja volt a falu 
általános iskolásainak műsora, 
valamint a celldömölki Ádám Je
nő Zeneiskola fúvósainak elő
adása. N. I . 

Licht aus 
Máma direkt figyeltem. (Máma is.) É g e t t 

A lámpa. Kint az utcán. Délben. És nem is 
csak egy lámpa égett, hanem több, egymás 
mellett sorban, fenn a hosszú póznák tetejé
ben, és ahogy bicikliztem, hát láttam: akár
merre megyek a városban, mindenütt égnek. 

Szóval, ezt a cikket az állampolgári kö
telességérzet íratja velem; arra gyanakszom 
ugyanis, hogy itt a magyar nemzet vagyo
nának hanyag herdálása forog fenn. (A póz
nák tetejében.) Nem szólnék ám én egy árva 
szót se, ha ez most itt egyedi eset volna -
Istenem, én is égve hagyom néha a villanyt 

a spájzban - , de már számos alkalommal 
észrevettem. H . tanár úr, az én régi, általá
nos iskolai fizikatanárom mesélte egyszer 
az órán, hogy felhívta egy ízben az áram
szolgáltatókat telefonon, ajánlatot téve ne
kik arra, hogy reggelente és esténként is k i 
illetve bekapcsolja a városban a világítást, 
alkalmankénti ötszáz forintért így Ő is jól 
jár, ráadásul ezen a hihetetlenül egyszerű 
módon a magyar nemzet jelentős mennyi
ségű energiát takaríthatna meg. Ám, mint a 
tanár úr elmondta, az ajánlatát elutasították. 
Azóta a tanár úr már nyugdíjba ment, jóma
gam viszont bármikor kapva-kapnék egy jő 
kis álláson. Felajánlom hát most én a szol
gálataimat az áramszolgáltatóknak - meg

gondolhatták magukat azóta - lámpaoltoga
tó munkakörbe; sőt benne lennék abban is, 
hogy a tanár úrral, mint ötletgazdával, kö
zösen lássuk el a feladatot 

Persze elképzelhető az is - én nem na
gyon értek a fizikához - , hogy jó oka van 
világos nappal fénnyel árasztani el szép vá
rosunk közterületeit Lehet, hogy mindez 
valamilyen furmányos módon az energiata
karékossággal van Összefüggésben, amiről 
egy laikusnak fogalma sincs. Ebben az eset
ben visszavonom az áramszolgáltatók irá
nyában tett állásajánlatomat és elnézésüket 
is kérem. Nem nagyon értek a fizikához. De 
vagyunk errefelé még egynéhányan ilyenek. 

G.T. 
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Köszöntjük gyülekezetünk segédlelkészét! 
Szeptember elején kezdte meg szolgálatát 

a celldömölki evangélikus gyülekezetben 
Szakos Csaba segédlelkész. Ezúton szeret
ném bemutatni ót az ÚJ KEMENESALJA ol
vasóinak! 

A lelkész úr Nyíregyházán született 1972. 
január 20-án, tradicionális evangélikus csa
ládban. Általános és középiskoláit szülőváro
sában végezte, az érettségi után egy évig hit
oktató volt. Nagy megtiszteltetésként élte 
meg, hogy gyülekezete 18 évesen presbiterré 
választotta. 

Következtek a teológiai évek a budapesti 
Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Ez 
nagy tanulóműhely volt, ahol szigorú, nagy 
tudású, emberséges professzorok készítették 
fel a hallgatókat erre a szép, de nehéz hiva
tásra. Az egyetemi éveket megszakította egy 
egyéves németországi tanulmányút, ahol egy 
diakóniat intézetben szellemi fogyatékosok 
között dolgozott. Itt megtapasztalhatta, hogy 
a világ szemében általában nem túl megbe
csült emberek milyen sok szeretetet képesek 
adni, és ha rájuk figyelünk, mennyit tanulha
tunk tőlük! Ezek az érzések hozzájárultak ah
hoz, hogy hazatérve jelentkezzen a Haynal 
Imre Orvostudományi Egyetem lelkigondo

zói szakára, ahol tanulmányait jelenleg is 
folytatja. Az itt tanultakat lelkipásztori szol
gálatában hasznosítani tudja. 

Mive l a jó pap holtig tanul, és a tanulásból 
sohasem elég, a Berzsenyi Dániel Tanárkép
ző Főiskola egészségfejlesztő - mentálhigié
niai szakán is folytatja tanulmányait A teo
lógia befejezése után D. Szebik Imre püspök 
úr lelkésszé avatta az óbuda i Evangélikus 
Templomban. E l ső szolgálati helye a nemes-
csó—meszlen-acsádi evangélikus társgyüle
kezetben volt, ahol örömmel kezdte meg 
szolgálatát Innen került a celldömölki evan
gélikus gyülekezetbe, ahol szeptember első 
vasárnapján Sághy András lelkész úr a se-
gédlelkészi szolgálatba iktatta. Szakos Csaba 
lelkész úr segítségként érkezett ebbe a nagy 
lélekszámú, artikuláris gyülekezetbe, ahol el
sősorban hitoktatást és ifjúsági munkát vé
gez. Sághy András lelkész urat megismerke
désük óta nagyra becsüli és tiszteli, tőle sok 
segítséget kap szolgálatához. 

Szakos Csaba lelkész úr üzenete lapunk 
olvasóinak: „Reményem, hogy az UJ K E 
MENESALJA olvasóit, az itt élő embereket 
személyesen is megismerhetem minél 
előbb!" 

Gyülekezetünk tagjai, városunk lakói és a 
magam nevében őszintén kívánom, hogy 
érezze jól magát nálunk! Isten áldását kérjük 
életére, munkájára! 

Pőcze Istvánné 

Egy nyelvet beszéltünk a vendéglátókkal 

Ifjúsági tábor 
Kárpátalján 

Július utolsó hetét Nagybere-
gen, Kárpátalján tölthettük, mi , a 
celldömölki református egyház
község Fiataljai az asztélyi (szin
tén Kárpátalja) fiatalokkal közö
sen. 

Az ottani református gimnázi
um (Kárpátalján három egyházi 
középiskola jut a kb. 200-250 
ezer magyarra, akiknek zöme re
formátus) kollégiumában vol
tunk elszállásolva. 

Az útra sokféle gondolattal in
dultunk, lehet, hogy előítéletek
kel is, de nem tudtuk, mi és ki 
fog ránk várni... Nem is tudhat
tuk, mert a Kárpátaljáról (Ukraj
náról) érkezett hírek nem azokról 
a dolgokról, emberekről szóltak, 
akikkel, amikkel mi találkoz
tunk. 

Az egymással való beszélgeté
sek során azonban megváltozott 
valami, hiszen szó esett a minket 
érintő vagy érdeklő témákról, a 
Biblián keresztül pedig közelebb 
jutottunk a kérdések mélyebb 
megismeréséhez. Emellett bele¬
kóstolhattunk az ottani emberek 
valódihétköznapjaiba,smindany-
nyiunkban nyomot hagyott a k i 
rándulás, mely a környék neve

zetességeit (Nevicke, Ungvár és 
Munkács vára) vette célba. Ám 
ha ez nincs, talán el sem hittük 
volna, amit mi magunk itthon el
meséltünk... 

Vol t azonban valami, amit 
nem kellett megnéznünk, meg
kérdeznünk, s nem is kellett so
kat róla beszélnünk; ez pedig az 
egy nemzethez való tartozás ér
zése volt, minden minket elvá
lasztó országhatár, útlevél, vitás 
kérdés ellenére is, hiszen egy 
nyelvet beszéltünk. Magyarul 
hangzottak el és csaknem össze
csengtek a gondok itt és ott, s a 
nehéz élethelyzetekre adott vála
szok is. 

Jó tudni, hogy messze tőlünk 
egy másik országban is élnek ba
rátaink, testvéreink, akik más , 
már szinte kilátástalan körülmé
nyek között is, de azért őrzik jó 
kedvüket, az én és a te, a mi nyel
vünket, a mi hitünket. 

Mindenki nem juthat el a ha
táron túl é lő magyar testvéreink
hez, de azért jó lenne, ha nem 
kellene olyan messzire utazni j ó 
kedvért, reménységért és türele
mért. 

Magyaróssy Richárd 

MEGHÍVÓ 
CELLDÖMÖLK VÁROS Ö N K O R M Á N Y Z A T A 

T I S Z T E L E T T E L MEGHÍVJA Ö N T 

A TRIANONI EMLÉKKERESZT 
FELAVATÁSÁNAK 

65. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL 
TARTANDÓ ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE 

ÜNNEPI K Ö S Z Ö N T Ő T M O N D : 
DR. R A F F A I E R N Ő 

egyetemi tanár 

KÖZREMÚKÖDIK: 
A CELLDÖMÖLKI LISZT FERENC VEGYESKAR 

AZ ÜNNEPSÉG H E L Y E : 
CELLDÖMÖLK, SÁG HEGY, T R I A N O N I KERESZT 

IDEJE: 1999. szeptember 23. 16.00 óra 

Vigyázzunk a városra! 
A Városgondnokság felhívással fordul Celldömölk város la

kosságához, az intézmények vezetőihez, az iskolák tanulóihoz. 
Kérjük, szíveskedjenek segíteni, s ha lehet aktívan közreműködni 
abban, hogy városunk tisztább, rendezettebb, virágosabb telepü
lés legyen. 

Ne engedjük, hogy a szemetelés ennyire eluralkodjon, hogy 
városunkról az idegenek rossz véleményt alakítsanak k i . Kérjük az 
épület- és lakástulajdonosokat, hogy virágosítással tegyék széppé 
környezetüket Együttműködésüket köszönjük! 

Németh Sándor igazgató 
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Celldömölkön 1900. november 11-én alakult meg az első sport
egyesület, a Kis-Czelli Korcsolyás Egylet. Ettől az időponttól szá
mítjuk a városszervezett sportéletének létrejöttét. A közelgő ju 
bileumra való tekintettel az Új Kemenesalja elkövetkező száma
iban egy-egy sport történeti szempontból jelentősebb esemény fel
elevenítésével kívánunk emlékezni a celldömölki sportélet első 
évszázadára. 
1927. Az új celldömölki sport

pályák építési pályázatát az orszá
gos sportfőhatóság elfogadta, és 
100 millió koronával járult hozzá 
azok felépítéséhez. „Februárban 
teljes gőzzel" beindult a tenisz-, az 
atlétika- és a futballpálya építési 
munkálata. Az építkezés megkez
désével újra előtérbe került a két 
celli egyesület fúziója, amelyről 
így írtak a celli lapok: „legyen sza
bad ez alkalommal felhívni minden 
jóérzésű ember figyelmét arra a 
körülményre, hogy ma már elérke
zett a két sportegyesület egyesülé
sének is az ideje. Nem sportszerű 
ennek a megakadályozása. Akt el
lene van — ellenünk van! Gyere, a 
pálya vár." - serkentette a fiatalo
kat az újságíró. 

Elsőként az atlétikai pálya építé
sével végeztek, melyet június 12-
én a celldömölki körzeti levente
verseny alkalmával avattak fel. Az 
avatáskor már kevesen emlékeztek 
arra, amikor 18 évvel előbb a CAC 
rendezésében legelőször jelentek 
meg a vásártéren a fehér trikós at
léták. „Akik a sport jelentőségét, az 
ifjúság testnevelésének fontosságát 
már akkor megérezték nálunk, 
álomképet rajzoltak szíveikbe, már 
akkor álmodtak egy erős és dina
mikus celldömölki sportról. Egy 
testnevelési törvény, sőt ennek 
megjelenése után is öt év kellett, 
hogy ismét szálljon a gerely és re
püljön a diszkosz, de nem a vásár
téren, hanem az ifjúság régi óha
ján, a CELLDÖMÖLKI SPORT
PÁLYÁN." 

A körzeti atlétikai versenyen k i 
lenc község leventeegyesületének 
versenyzői indultak el. Az egyes 

versenyzőit hívták meg. Ellenük 
két-két női és férfi egyéni, két férfi 
és egy női páros mérkőzést vívtak 
a CSE játékosai, és az eredmény 
5:3 lett javukra. 

A CSE és a Törekvés SE lassan 
megbékélni látszó tagjai augusztus 

főtitkár: Varga István MÁV-főpá-
lyamester, titkár Sárvári István 
drogista lett. 

A pályaépítés utolsó fázisaként 
készült el a futballpálya, melyet 
szeptember 4-én avattak fel ünne
pélyesen. A labdarúgó fiatalságnak 

Fénykép a futballpálya avatásáról - a pályaavató díszvendégei és a CESE labdarúgói. A CESE játékosai: dobogón 
ülnek: Szita István, Schilling (Sík) Jenit, aki Lelovich Gyulát karolja át. Szita István előtt ül: Horváth GyözÖ. Dobogó 
előtt ülnek: Ágoston Gyula, Szálai Ferenc, Nóvák Ferenc, Viniczai Károly, Jobb János, Szita József, Horváth Antal, 
Vajai Károly, Mízeri Károly. 

vesenyszámok győztesei lettek: 
100 m-es síkfutás: Régner Antal 
(Celldömölk), 400 m: Vajai István 
(Celldömölk), 800 m: Szita József 
(Celldömölk), magasugrás: Bíró 
József (Celldömölk), távolugrás: 
Vajai István, diszkoszvetés: Pőcze 
Sándor (Alsóság), gerelyvetés: Szi
ta József, súlylökés: Hegyi Lajos 
(Nagysimonyi), 4 x 100 m-es vál
tófutás: Celldömölk. 

Az új teniszpályák felavatására 
sem kellett sokáig várakozni. Júli
us 31-én - ahol jelenleg is üzemel
nek - a ligetben avatták fel a CSE 
salakos teníszsporttclepét. A pálya-
avatóra a Jánosházi Teniszegylet 

15-én mondták k i feloszlásukat, és 
még e napon egy akarattal hozták 
létre a város új sportegyesületét 
Celldömölki Egységes Sport 
Egyesület elnevezéssel. A sport
egyesület ettől a naptól viseli a vá
ros kék-sárga színét. A CESE elnö
ke: dr. Szumrák (Szomraky) Zoltán 
kórházigazgató-főorvos, társelnö
ke: dr. Tompa Sándor ügyvéd, al
elnökei: Gálba Vince szolgabíró, 
dr. Pintér József főjegyző, dr. Bi-
sitzky András gyógyszerész, Leit¬
ner Ödön bankigazgató, Schlesin
ger (Sándor) Zsigmond MAV-osz-
tálymérnök, ügyvezető-igazgató: 
Ábrahám István vegyészmérnök, 

Az asztalitenisz NB DL és NB III. őszi idényének sorsolása 
Szeptember 25. NB I I . Celldömölk VSE-Bük TK 11.00 
Szeptember 26. NB I I I . Szombathely A K H-CelldömÖlk VSE I I . 10.00 
Október 2. NB I I . Celldömölk VSE-Vcszprém 11.00 
Október 3. NB n i . Győr Széchenyi-Celldömölk VSE I I . 11.00 
Október 16. NB I I . Ajka Bányász-Celldömölk VSE 11.00 
Október 16. NB HL Celldömölk VSE II.-Herend 11.00 
Október 23. NB I I . Celldömölk VSE-Fejérvíz SK 11.00 
Október 23. NB I I I . Győr Vertikál-Celldömölk VSE I I . 11.00 
Október 30. NB I I Pénzügyőr SE U.-Celldömölk VSE 11.00 
Október 30. NB I I I . Celldömölk VSE Il.-Szhcly Vízéptck 11.00 
November 6. NB HL Celldömölk VSE II.-Mosonmagyaróvár 11.00 
November 27. NB I I . Celldömölk VSE-Dunaújváros Linde U. 11.00 
November 27. NB m . Győri Elektromos-Celldömölk VSE I I . 11.00 
December 4. NB HI. Celldömölk VSE Il.-Sopron VSE 11.00 
December 5. NB IL Kanizsa Sörgyár-Celldömölk VSE 11.00 

nagy ünnepe volt ez a nap, „mert 
17 év óla minden vágya és óhaja 
az volt, liogy megszabaduljon a vá
sártér porától és sarától. Kétszeres 
ünnep azért, mert a sportoló ifjú
ság és a sportpártoló közönség im
már egy táborban" vonult fel a pá¬
lyaavatásra. 

A futballpálya avatásának ünne
pélye kora délután kezdődött. Az 
avató mérkőzés előtt tréfás sport-
és egyéb látványos, kacagtató mu
tatványokra került sor. (Zsákbafu
tás, köcsögütés, karikadobás, le
pényevés, lekvárevés, csókvásár, 
kakasröppen tés stb.). 

Az új pályán az első mérkőzést 
a Pápai FC ellen játszották a celli 
kék-sárgák. Az ünnepélyes meg
nyitó- és avatóbeszédek után a 
mérkőzés kezdőrúgását a fő
szolgabíró felesége, Pósfay Gusz-
távné végezte el a nagyszámú kö
zönség és a város jeles személyisé
geinek óriási ovációja közepette. A 
CESE csapata, amely az Ágoston 
- Jobb, Schilling - Mizerí K., Szá
lai, Viniczai - Horváth Gy., Szita 
I . , Horváth A., Szita L , Nóvák (Va
jai K.) összeállításban játszott, Le
lovich Gyula edző vezetésével 4:1 
(2:0) arányban győzött. A mérkő
zést követően a Korona Szálloda 
kerthelyiségében táncmulatsággal 
zárták a labdarúgók felejthetetlen 
napját 

- t l m -
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Celldömölk és környéke szociális gondoskodásának története 
és fejlődési iránya a II . világháborúig (6. rész) 

„... és mindig a szegény lesz nyomva leginkább, kin mégis 
Isten és ember törvénye szerint leginkább könnyítenünk kel
lene, kit azonban - a közmondás szerint, igazán szólva - még 
az ág is húz." 

Kossuth Lajos 
(Pesti Hírlap, 1841. nyárelő' hó 9.) 

Gömbös Gyula a 25 pontból álló nemzeti munkatervében felvette 
a „dolgozó társadalom erkölcsi és anyagi érdekeinekmegvédelmezése 
és gondozására hivatott szociálpolitika összes időszerű feladatait" s a 
betegség, rokkantság, öregség és munkanélküliség esetére a biztosítás 
kérdését szorgalmazta, intézmények reformját szükségesnek tartotta. 

44. pontjában a munkaközvetítés kérdését véglegesen rendezni kí
vánta. 

45. pontja kimondta: „Munka és nem segély kell . Munkaképes 
emberek, munkanélküliség címén való segélyezésének ellenségei va
gyunk ... a munkanélkülieket csak munka ellenében támogatjuk." 

95. pontja az egészséges gyermekek nevelését dekralálta, mely ér
dekében a gyermekvédelmet . . . k i fogja építeni . . . 1 9 3 

A „magyar normá"-nak nevezett (1936) szegényellátási rendszer 
állami és társadalmi szervek együttműködésével próbálta megvalósí
tani a munkaképtelenek, munkanélküliek támogatását, s előteremteni 
részben társadalmi úton - az ehhez szükséges összeget. Azonban a 
társadalmi gyűjtés és az adakozási készség csökkent, így a szegény
gondozást nem tudták megoldani. 

A háború felé tartó ország a szólamokon kívül kénytelen volt né
hány olyan szociálpolitikai lépést tenni, amelyet a szomszédos orszá
gokban már elértek. 

1937-ben Európában utolsók között, országunkban is törvény rög
zítette a 8 órás munkaidőt, a minimális munkabéreket, bevezették a 
fizetett szabadságot. Azonban ezek a rendelkezések nem vonatkoztak 
a kisiparban, mezőgazdasági munkás kategóriákban foglalkoztatot
takra. 

Bevezették a többgyermekes családoknak a nevelési pótlékot 
(1938; 35 te) , amely csak a nagyüzemekben dolgozókra terjedt k i és 
1942. év végéig egyenként 5 P volt. Infláció következtében 1943-tól 
felemelték a gyermeknevelési pótlékot: 

- 1 gyermek után 7 P 
- 2 gyermek után 8-8 P 
- 3 gyermek után 9-9 P 
- 4 v. több gyermek után 10-10 P 
Ugyanakkor a köztisztviselők családi pótléka gyermekenként 48, 

58, 68 illetve 78 P lett (az előző megbontás szerint). 
A második világháborúba lépő Magyarországon a szociálpolitikai 

fejlődést teljesen megakasztotta az 1939. szept. l-jével bevezetett 
hadiüzemi rendszer. Az üzemekben katonai rend és fegyelemként 
folyt a termelés, s ezáltal a munkások k i voltak téve minden szervez
kedésnek, bérharcnak, brutális megmozdulásoknak . 1 9 4 

Munkás nép 
szociális biztonságának kiterjesztése 

Már a század végi törvények meghozatalakor kitűnt, hogy azok a 
kísérletek, melyek a kolduskérdést adományozásból, jótékonysági 
egyesületek vagy csak a községek útján kívánták megoldani, sikerrel 
nem jártak. 

Az iparosodás Magyarországon is elszabadította a földtől a paraszt
ságot, mely az iparban elhelyezkedve öreg kora vagy betegsége ese
tére még kevesebb megélhetési biztosítékkal rendelkezett, mint a me
zőgazdasági dolgozók nagyobb része. 

A fejlett ipari országok törvényhozása már régen túljutott a szociá
lis kérdés egyedül, vagy főképpen a kolduskérdésként való szem
léletén, s a dolgozók biztosításában (betegség, baleset, öregség, rok
kantság, özvegység, árvaság) kereste a létbizonytalanság elleni védel
met. 

A munkásmozgalom szervezkedése eredménye lett Magyarorszá
gon, hogy a kormány nagyobb Figyelmet fordított a szociálpolitikai 
kérdésekre s a bányatársládák (kárpénztárak) biztosításán túlmenően 
az 1891. X U I . tc. megvalósította a vasárnapi munkaszünetet, az 1891. 
X I V . tc. pedig bevezette az iparban a kötelező betegségi biztosítást. 
Ez azonban primitív és eredménytelen volt, de mégis hatására az 
állam kötelességének érezte, hogy a dolgozók egészségügyi biztosí
tásával törődnie kell . 

1900. X V I . tc. felállított „Országos gazdasági munkás és cseléd
pénztár"-t s félév alatt 203 földművest juttatott olyan helyzetbe, hogy 
a pénztár támogatását kénytelen volt igénybe venni. Baleset által 14 
földműves halt meg. Ezekben az esetekben 400 K- t fizetett a nyo
morral küzdő családnak a központi segély pénz tá r . 1 9 5 A munkaadó 
köteles volt minden szolgálatban lévő cseléd után a pénztárba előre 
120 fillért befizetni. Azonban a segélyezés mértéke rohamosan csök
ken, a világháború előtt, a kiutalt segély még a tizenketted részét sem 
érte már el a tervezett keretnek. 

1907 nyarán községünkben a helybeli apátságot 50 éve szolgáló 
Németh József cselédet a főszolgabíró hivatal kitüntetésre felterjesz
tette a kormányzathoz. 1 9 6 

A forrásanyagokból az is kiderült, hogy a cseléd törvényben előírt 
kötelezettségét a munkaadó nem tartotta be, mivel több esetben a 
földbirtokosok „hűséges cseléd jutalom" címén kötötte meg a segély
pénztárral a cselédjének a biztosítását A cselédtörvény módosítása 
1907-ben1 9 7 a községi elöljáróság volt kötelezve kiadni a cselédköny
veket. 

Az 1907-es cselédtörvény nem valósította meg a biztosítást, mert 
úgy rendelkezett, hogy az állandóan alkalmazott szegődményes cseléd 
a szolgálati idő alatt megbetegszik (felesége vagy 12 éven aluli gyer
meke) a munkaadó az orvosi gyógykezelés és orvosi szerek költségeit 
legfeljebb 45 napig volt köteles viselni, ha nem e beteg hibájából 
származott a betegség, ellenkező esetben az egész költség ót terhelte. 

A megsérült munkás vagy elhunyta esetén annak családtagjai a 
munkaadótól vagy megbízottjának a baleset előidézése körüli szán
dékosságát vagy gondatlanságát jogerősen megállapí tot ta . 1 9 8 

1913. évi X X . t c , melynek a 2. §-a a gazdasági alkalmazottakra 
eddig is érvényben volt, megállapítja, hogy a gazdasági alkalmazottak 
közül egyedül a képesített gépkezelő az, akit a törvény szerint kellett 
biztosítani. 

A gazdasági alkalmazottakat az ipari biztosításba nem lehetett be
vonni, de mindazon segélyben részesülhettek, amelyeket számukra a 
törvények úgy betegség, mint baleset esetére előírtak. A gazdasági 
alkalmazottak biztosítására szolgáló intézmény neve „Országos Gaz
dasági Munkáspénztár" . 1 9 9 

1927-ben az Országos Munkásbiztosítő Intézet Szombathelyi Ke
rületi Pénztárának kimutatása szerint 1927-ben a Sághegyi Bazalt-
bánya Rt. munkástelepén a bányában dolgozók és családtagjai 
számára az üzem által rendelkezésre bocsátott helyiségben orvosi 
rendelést vezettek be. E rendelés vezetője dr. Hetthéssy Elek volt. A 
nem biztosítottak és fizetni képtelen betegek szegénységi bizo
nyítványt kaptak, amelynek alapján néhány fertőző vagy idült beteg
ségben szenvedővel együtt - úgynevezett ingyenes - kórházi- és köz-
gyógyellátásban részesültek. 1938-ban a tisztiorvosi jelentés szerint 
az erre jogosult betegek száma a celldömölki járásban 1087 egyént 
tett k i . 2 * 

1931-ben a képviselő-testület községünkben olyan határozatot ho
zott, amely szerint a községi alkalmazottak nem tartoztak a biztosító 
pénztárba belépni. Betegség esetén költségeik minden esetben a köz-
ség^számláját terheli. Ezt a határozatot a törvényhatóság jóváhagy-

A munkásbiztosítás helyett a reformok társadalombiztosítás címet 
adtak. 

1927. X X I . tc. tartalmazta a betegségi és balesetbiztosítást, amely 
a biztosítottak körének a kiterjesztésével alig élt. A mezőgazdasági 
rétegek kimaradtak továbbra is a biztosítottak köréből ugyanúgy mint, 
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az 1928. X L . tc.-ból, amely megvalósította az iparban, kereskedelem
ben, bányászatban, kohászatban foglalkoztatottak kötelező" öregségi, 
özvegységi, árvasági és rokkantsági biztosí tását 

A törvény 1929. január l-jén lépett hatályba, de a járadékok folyó
sítása csak 1939. évben kezdődött, többnyire 20-30 pengővel, amit a 
csakhamar bekövetkezett infláció már teljesen értéktelenné tett 

A mezőgazdasági munkavállalók öregségi biztosításának alapjait 
az 1938. X X . tc. alkotta meg, majd az 1939. X V I . tc. a munkavállalók 
Özvegyei részére biztosított egy rendkívül alacsony, évi 60 P járadé
kot. 

A két világháború közötti időben megállapítják a legkisebb mun
kabért, munkaidőt, fizetéses szabadságot (1938. X X X V I . t c ) . 

A családi pótlékot már az 1912. X X X V . tc.-kel a közszolgálati 
alkalmazottak kapták, és később az 1921. X X f f l . t c 9. §-ban a nyug
díjasok családtagjai is. 

A szociális gondoskodásra vonatkozó törvényi szabályozás még a 
két világháború közötti első évtizedekben is egyrészt megrekedt a 
szegényügy rendezésénél. 

A „Társadalombiztosítás" nem volt széles körű és mélyreható. A 
nagyobb üzemeknek, állami tisztviselőknek és más alkalmazottaknak 
külön biztosítómtézetük volt, amelyek magasabb szinten is szolgálták 
biztosítottjaikat Az O T I = Országos Társadalombiztosítási Intézet 
mellett 1942-ben már több rnint 50 biztosító intézet működött még, 
mert az OTI ellátása alacsony szintű" volt. 

A baleseti biztosítás Magyarországon felosztó-kirovó rendszer 
alapján működöt t 

A szociálpolitika gondoskodása azonban nem terjedt k i a mun
kanélküliekre, s ezáltal nemcsak, hogy keresethez nem jutottak, 
de betegség esetén nem részesültek a betegségi biztosítás védel
mében sem. Az öregségi járadékuk is erősen csökkent. E biztosítási 
ágnak a bevezetése a megoldandó feladatok közé tartozott még hosszú 
ideig. 

1919. április 17-én este 6 órakor megalakult az Ifjúmunkások Egye
sületének Csoportja Celldömölkön. Nagy számban jelentek meg az 

ifjúmunkások. Előadások hangzottak el, melynek során a szervezet 
célját ismertették, s komoly munkára hívták fel az ifjakat. 2 0 2 

A vasvármegyei direktórium 1919 májusában elrendelte minden 
járásban az ellenőrző bizottságok felállítását az ifjúmunkások védel
me érdekében. 

A tanoncoknak, a kifutóknak és napszámos fiúknak és lányoknak 
személyes összeírás végett a kijelölt hivatali helyeken jelentkezni 
kellett Statisztikai felvétel után pedig fokozatosan gondoskodtak az 
ifjúmunkásoknak otthonokban való elhelyezéséről, amelyekhez tanító 
műhelyeket kapcsoltak. 

A rendeletet a celldömölki iparosokkal is ismertették. Felhívták a 
figyelmüket az előírt rendelkezések pontos betartására, illetve ellen
kező esetben súlyos következmények viselésére. A rendelet részlete
sen szabályozta a 14 éven aluliak foglalkoztatási tilalmát, tettleges 
bántalmazást elkövető forradalmi törvényszék elé állítása stb. 

Az ifjúmunkások foglalkoztatásának, munka- és tanviszonyainak 
ellenőrzésére, érdekeik védelmezésére a vasvármegyei direktórium 
mellé előadói állást szerveztek.2 0 3 

Szociális támogatással épített 
munkáslakások 

Celldömölk község mezőgazdasággal foglalkozó munkásai és a 
kisiparosok közül néhányan a vármegyéhez fordultak 1911 januárjá
ban, hogy állami kedvezmények igénybevétele mellett építsenek 
munkás házakat részükre. Január 18-án ebben az ügyben gyűlést tar
tottak a vármegyeház nagytermében, és Heröst Géza alispán ismer
tette a jelenlévőkkel a lehetőségeket. 

Tervezésük szerint a munkásházak egy tágas szobából, konyhából, 
kamrából és tornácból 200 Öl telken épülnének, 20-30 évi törlesztési 
időt adnának a kölcsön visszafizetésére s a törlesztő részletet negyed
évenként kell majd az adóhivatalba befizetni. Évi részlet 190 K nagy
ságú lesz, az Összes részletek lefizetése után telekkönyvileg a munkás 
nevére írják, tulajdonossá vá l ik . 2 0 4 

A m. kir. népjóléti és munkásügyi miniszter 1921-ben rendeletben 
szabályozta, hogy azokon a településeken, községekben ahol rendőr
kapitányságok működnek, ott a jövőben a lakásügyi hatóság ezentúl 
a rendőrkapitányság vezetője lesz. 

Ennek alapján Celldömölkön és Alsóságon 1921. január 20-tól a 
rendőrkapitányság intézte a lakásügyeket 

1924. április 30-ig, amikor ugyanis a népjóléti miniszter 
3333/1924. sz. rendelete a rendőrkapitányság lakásügyi hatósági te
vékenységének megszüntetésén kívül még rendelkezett arról is, hogy 
a tízezer lélekszámot meghaladó községekben a megüresedő lakáso
kat szabadon bérbe lehet adni. Ezzel enyhítenék a lakásínséget és 
csökkentenék azoknak a munkás családoknak a számát, akik túlzsú
folt, egészségtelen lakásokban élnek. Életfeltételeiket megkönnyíte-
nék . 2 0 Egy év múlva már 40 házat felépítettek községünkben az 
apátság birtokain, ahol a házhelyeket kiosztot ták. 2 0 7 

A munkás családok további kedvezményeket kaptak a pénzügy
miniszter 73000/1936. sz. rendeletével. Az egy szobából és mellék
helyiségből álló házak községben és városban egyaránt az 1936. év 
elejétől házadó mentességet és mindenféle járulékmentességet kaptak. 
Ez a rendelkezés a háztulajdonosokon kívül a családtagokra is vonat
kozott, valamint kiterjedt a mezőgazdaságban, iparban és kereskede
lemben foglalkoztatottakra. A rendelet járulékmentességi rendelkezé
se azonban mégsem volt teljesen korlátlan, mert kereset- i l l . jövede
lemhatárhoz igazította. Vagyis a kedvezményt azok kapták meg, akik
nek a keresete a helyben szokásos napszámkeretet nem haladták meg. 
A napszámosok keresete pedig azonos elbírálás alá esett a hadigon
dozottak rokkantjáradék és közsegély összegével . 2 0 8 

A Szent Benedek-rend pannonhalmi főapátsága 1940-ben további 
házhelyeket ajánlott fel Izsákfa községben is, 6 kat hold és 640 öl 
kiterjedésű ingatlan négyszögölenként 1,10 pengőér t A földművelés
ügyi miniszter elfogadta és megbízta az Országos Földhitelintézetet 
az értékesítés lebonyolítására. Izsákfa község 760 lakója közül 25 
család jutott 400 négyszögöl kiterjedésű házhelyhez. Természetesen, 
az igénylőknek kötelezettséget kellett vállalniuk, hogy 3 éven belül 
felépítik a lakóházukat . 2 0 9 

(Folytatjuk) 
Vargáné Bodor Katalin 
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Eredmény nélkül nem sokat ér a fölény 
CVSE-Antók Nyomda-Marcali Vállalkozók S E 

l - l (0-0) 
Celldömölk, 800 néző. Vezette: Nyekita Dezső, 

pj. Szökrény, Varga 

Celldömölk: Szép - Tóth, 
Csákvári, Bognár, Stieber - Or
sós, Dobány, SzőllŐsi, Lengyel -
Kovács, Szálai. Edző: Fedor 
Sándor 

Marcali: Dániel - Joel, Vajay, 
Pintér, Máté - Horváth, Kádár, 
Virág, Bozsó - Csíkvár, Piri. 
Edző: Menczeles Iván 

Jók: Bognár, Csákvári, Len
gyel, Orsós, i l l . Dániel , Joel, Pin
tér, Virág, Bozsó 

Csere: Kádár helyett Weisz az 
5., Piri helyett Géczi a 71 . , Do
bány helyett Elekes a 73., SzŐl-
lősi helyett Kelemen a 83., Csík
vár helyett Bodarik a 85. perc
ben. 

Sárga lap: Máté (Orsós akasz
tásáért) a 12., Bognár (reklamá
lásért) a 21. , Bozsó (Lengyel le
rántásáért) a 36., Weisz (Dobány 
letalpalásáért) a 38., Szőllősi ( V i 
rág lerántásáért) a 78., Bodarik 
(Lengyel buktatásáért) a 93. 
percben. 

Szögletarány: 144 (8:1) 
A CVSE-Aniók Nyomda csa

pata ismét csalódást okozott a 
helyzetek kihasználásával. A 
mérkőzés nagyrészében a vendé
gek kapuja előtt pattogott a 
pettyes, de mindössze egy alka
lommal sikerült csak azt a helyé
re, a kapuba küldeni. Helyzet pe
dig volt... 

Kapott gól nélkül vonulhattak 
a félidőben pihenőre a vendégek 
annak ellenére, hogy nagy elán
nal kezdett a hazai csapat, de 
helyzeteit - már a megszokott 
módon — kihasználatlanul hagy
ta, vagy Dániel kapus védte a 
védhetetlent is. Az igazsághoz 
azonban az is hozzátartozik, 
hogy a celli csapat védőjátékosai 
voltak inkább veszélyesebbek az 
ellenfél kapujára, mint a támadói. 

A második játékrész kezdetén 
a hazaiak felpörgették a játékot, 
és ennek következtében vezetést 
szereztek. Sőt, ha Nyekita játék
vezető is úgy látta volna, mint a 
800 néző, akkor 1 l-esből tovább 
növelhették volna előnyüket. Saj
nos ekkor a „keménymag" a te
levízióban közvetített mérkőzése
ken oly gyakran felhangzó 

„anyázásba" kezdett. Ilyen han
gokat még az öreg celli pálya tri
bünje sem hallott a hosszú
hosszú évei során. A játék ki
egyenlített lett, és 10 perccel a 
befejezés előtt egyenlített a Mar
cali. Az egyenlítést követően a 
hazai csapat megszállta a vendé
gek térfelét, de gólt képtelen volt 
elérni. 

4. perc: Piri robogott el a jobb 
szélen, és küldte a kapu elé lapo
san a labdát, de Szép résen volt, 
és vetődve tisztázott Csíkvár 
elől. 

14. perc: A bal oldalon Len
gyel nagyszerű labdával indította 
Szálait, aki beküldte a játékszert 
a kapu előterébe, ahol a közép
hátvéd Csákvári érkezett, de fe
jesét Dániel bravúrral szögletre 
tornázta. 

23. perc: Kovács beívelt szög
letét Lengyel fejelte vissza az ér
kező C s a t á r i n a k , aki öt méter
ről estében a felső lécet találta 
telibe. 

25. perc: Bozsó remek labdá
val szöktette a jobb oldalon üre
sen maradt Horváthot, aki ke
csegtető helyzetből nem lőtt, ha
nem gyatrán keresztbe rúgta a 
kapu előtt a labdát. 

41. perc: A 16-os magasságá
ban balról bedobás után Weisz 
fordulatból a kapu bal alsó sarkát 
célozta meg, dc Szép remek ve
tődéssel tisztázni tudott. 

54. perc: Megszületett a ha
zaiak vezető gólja. Szalai-Ko-
vács összjáték után Kovács forin
tos labdával szöktette a jobb ol
dalon Orsóst, aki 10 méterről k i 
lőtte a hosszú sarkot (1-0). 

58. perc: Orsós tört be a 16-os 
területére három védő között, 
már lövésre összpontosított, ami
kor Máté hátulról csúnyán akasz
totta. Az egyébként is össze
vissza „furulyázó" és ítéleteivel 
inkább a celli csapatot sújtó 
játékvezető a nyilvánvaló 11-es 
helyeit továbbot intett. K i is vívta 
a nép haragját, de sajnos nem 
csak ő. 

71. perc: A jobb szélen Hor
váth ment el az alapvonalig, 
ahonnét a kapu előterébe lőtte be 

a labdát, s Dobány csak nagy 
üggyel-bajjal tudta szerelni a gól
ra éhes Gécz i t 

80. perc: Virág szerzett labdát 
a félpályánál, mellyel remekül 
szöktette Horváthot a jobb olda
lon, aki középre magasan beívelt, 
és az érkező Géczi 5 méterről 
védhetetlen gólt fejelt a kapu bal 
felső sarkába ( l - l ) . 

86. perc: A nagy hazai roha
mokban több helyzet kimaradt. 
Többek között Bognár 30 méter
ről kapura zúdított lövését is a 
kapu fölé tenyerelte Dániel. 

90. perc: Az utolsó győzelmi 
esély is kimaradt. Kelemen vég
zett el partdobást a bal oldalról a 
11-es magasságából. A hatalmas 

partdobás átszállt a védők feji 
fölött az ötös sarkánál álló Ko 
vács elé, aki óriási helyzetben • 
szinte hihetetlen, de - nem talált; 
el a labdát, s így végleg oda let 
a két pont, 

Fedor Sándor: Figyelmetlen 
ség miatt balszerencsés körűimé 
nyek között vesztettünk két pontoi 

Ifjúsági és serdülő bajnok 
mérkőzések eredményei: 

Ifjúsági: Royal Goldvis-Hé 
víz I . -Cel ldömölk V S E I . 1-2. 

Royal Goldvis-Hévíz IL-Cel l 
dömölki V S E U. 0-10. 

Serdülő: Celldömölki VSI 
I.-Royal Goldvis-Hévíz I . 4-1 

Celldömölki V S E JX-Roya 
Goldvis-Hévíz I I . 8-0. 

Beremendi Építők SE-CVSE-Antók Ny. 2-1 (2-1) 
Beremend, 800 néző. Vezette: Böröczi Zoltán (Kaposvár), 

pj. Majdanics, Kovács 

Beremend: Hatala - Bábíi, 
Marcsi, Kislőrinc - Varga, Lóth, 
Elek, Fónai - Polgári, Fülöp, K u 
tas. Edző : Torna Árpád 

Cel ldömölk: Szép - Tóth, 
Csákvári, Lukács, Szőllősi - Ele
kes, Bognár, Kelemen, Lengyel 
- Kovács, Szálai. Edző : Fedor 
Sándor 

J ó k : Bognár, Csákvári, Ül. 
Hatala, Fülöp, Polgári 

Csere: Lengyel helyett Stieber 
az 58., Elek helyett Farkas a 64,, 
Kovács és Szálai helyett Orsós és 
Dobány a 66., Polgári helyett 
Pincehelyi a 73., Kustos helyett 
Juhász a 82. percben. 

Sá rga lap: Lukács (kezezé-
sért) a 8., Bognár (reklamálásért) 
a 40., Tóth (Kutas letalpalásáért) 
a 43., Fülöp (reklamálásért) az 
50. percben. 

Kiáll í tva: Tóth (Fónai bukta
tásáért második sárga lappal) és 
Elekes (reklamálásért sárga, 
majd játékvezető megsértéséért 
piros) az 55. percben. 

Szögle tarány: 7:5 (4:2) 
Nem tudni, milyen ered

ménnyel végződött volna a mér
kőzés, ha nincs kiállítva a két cel
li játékos. 35 percig és plusz há
rom perc hosszabbításig kilenc 
játékossal játszott a celli együt
tes, amely nem érdemelt veresé
get szenvedett Beremenden. Ki
lenc játékossal is elhozta volna 
az egyik pontot a csapat, ha a 
játékvezetők is úgy gondolták 
volna. A különös felfogásban bí

ráskodó játékvezetőkön kívül saj 
nos egyre több olyan fiatal 
embert látni a partvonal mellei 
zászlóval a kezében, akik vélemé 
nyem szerint futballt csak képér 
nyőn láttak. Meg is van enne 
mindig az eredménye, most a má 
sodik gólnál szenvedtük meg . 
rossz asszisztensi helyezkedés, 
Később maga a játékvezető is rá 
jött, hogy ügyelni kell fiatal pari 
nerére, de a megadott lesgól utá 
ez már nem vigasz számunkre 
Úgy látszik, hozzá kell szoknunl 
hogy a harmadik vonalban gyen 
gébb (azt nem merem mondán 
hogy tudatosan tévedő) játékve 
zetésre számíthatunk, mint am\ 
megszoktunk a negyedikben, j 
mérkőzés végén a hazai szürke 
lók is elismerték, hogy nem érát 
melt vereségei a celli csapat. 

7. perc: Bognár szánta el ma 
gát lövésre jó 20 méterről. A job 
alsó sarokba tartó labdát Hatal 
nagyszerű vetődéssel tenyerelt 
szögletre. 

8. perc: A szöglethez felzái 
kózó celliek nem tudták megsze 
rezni a labdát, Fülöp hozta a2 
fel, és remek labdával indította £ 
a bal oldalon üresen maradt Pol 
gáriL A csatár egyedül törhetei 
Szép kapujára. Amikor beért 
16-osra, a celli kapus egy hos2 
szabb szöktetésnél kiszaladt ka 
pújából, de a labdára való veti 
dés helyett elfekve lábbal akai 
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tisztázni. A labdát rárúgta Polgá
rira, akiről a kapu felé pattant, s 
mikor a tovább futó csatár ösz-
szecsapott Csákvárival, a felpat
tanó labdába Lukács kézzel bele
kapott A megítélt 1 l-est Fülöp a 
kapu közepébe vágta, s így a ha
zai csapat az első támadásból 
megszerezte a vezetést (1-0). 

17. perc: Kelement terítették 
le a kaputól jó 20 méterre. A sza
badrúgásnál Elekes állt a labda 
mögé, és ragyogóan elcsavarta 
azt a sorfal felett a jobb sarokba 
( M ) . 

23. perc: A bizonytalankodó 
jobb oldali védők mellett har
madszor indították a gyors Pol
gárit, aki most lesről indulva ve
zethette be a 16-osunkra a labdát, 
ahol a kifutó Szép és a rátámadó 
Csákvári mellett lövés helyett be
játszott a 1 l-es pontra az egyedül 
érkező Fülöphöz, aki nagy nyu
galommal vágta az üres kapuba 
a labdát (2-1). 

39. perc: Elekes remekül 
emelt labdát az ígéretesen kilépő 
Bognár elé, akit azonban a védő 
az ötösnél lerántott, de a játékve
zető nem látott szabálytalansá
got 

45. perc: Most Elekest ránci
gálták le a földre a 16-oson belül, 
de a játékvezető most sem fü
tyült 

53. perc: Kovács ívelt be 
szögletet a kapu elé, ahol Kele
men ragyogóan emelkedett min
denki fölé, de hat méterről a bal 
sarokba leadott fejesét Hatala 
bravúrral kiütötte. 

55. perc: A celli kaputól mesz-
sze, a félpálya környékén, a part
vonal mellett fölösleges szabály
talan szerelés miatt kettős kiállí
tással sújtottuk magunkat Ekkor 
minden cellinek a legrosszabb j u 
tott eszébe. S hogy ez nem kö
vetkezett be, azt a pályán maradt 
és hősiesen harcoló, s ő t több 
esetben veszélyes akciót is veze
tő játékosoknak köszönhető. Ha 
a mérkőzés vége felé Dohánynak 
sikerül a szögletből belőtt labdát 
a kapu előtt rendesen eltalálnia, 
akkor bizony az igazságos ered
mény is kialakulhatott volna. 

Fedor S á n d o r : Megfogyatko
zott csapatom becsülettel helyt 
á l l t A kiállítások után pályán 
maradt játékosaim lelkesedésből 
és taktikus játékból jelesre vizs
gáztak. 

Ifjúsági és se rdülő bajnoki 
mérkőzések e redménye i : 

Ifjúsági: Celldömölki VSE L _ 
Büki T K L 5:0 

Celldömölki VSE JJ.-Büki T K 
n. 0:8 

Se rdü lő : Celldömölki VSE 
I.-Sz. Haladás VSE I I I . 8:2 

Celldömölki VSE IL-Sz, Ha
ladás VSE TV. 0:8 - titn -

Edzőváltás a CVSE-nél 
A múlt vasárnapi, Budafok elle

ni hazai mérkőzésen már nem Fe
dor Sándor ült a CVSE-Antók 
Nyomda NB H-es labdarúgó csa
patának kispadján. 

Az együttest a harmadik vonal
ba vezénylő trénernek a csapat 
vártnál gyengébb szereplése miatt 
kellett távoznia. Ezt múlt szerdán a 
szakosztály igazgatója, a csapat 
főszponzora, Antók Zoltán közöl
te az érintettel. Az edző távozását 
követő sajtónyilatkozatból úgy 
tudjuk,. Antók Zoltán nem volt tel
jesen meggyőződve arról, hogy jó 

döntést hozott amikor Fedor Sán
dort felállította a helyéről, de vala
mit mindenképpen tenni kellett hi
szen nem engedhető meg a csapat 
sorozatos botladozása. A hibákért 
tehát nem egyedül az edző felelős, 
de - ahogy ilyenkor lenni szokott 
- rajta csattant az ostor. Mind
azonáltal a főszponzor és az edző 
békésen váltak el egymástői, a csa
patot pedig megbízott edzőként a 
korábbi pályaedző, Sebestyén Atti
la irányítja. Kíváncsian várjuk a 
folytatást a csapat további szerep
lését 

T A B E L L A A Z E D Z Ő V Á L T Á S K O R 
1. Hévíz 7 6 1 0 13- 3 19 
2. Veszprém 7 4 3 0 11- 5 15 
3. Beremend 7 4 1 2 12- 8 13 
4. Dorog 7 3 3 1 14-11 12 
5. Sárvár 7 3 2 2 10- 6 11 
6. Taksony 7 3 2 2 11- 8 11 
7. Büki TK 7 3 1 3 10- 7 10 
8. Motim 7 2 4 1 8- 7 10 
9. Sz.-miklós 7 2 3 2 9- 9 9 

10. Szentgotthárd 7 3 0 4 14-16 9 
11. Celldömölk 7 2 2 3 11- 8 8 
12. Marcali 7 2 2 3 11-11 8 
13. Pécs 7 2 1 4 9-13 7 
14. Paks 7 2 1 4 7-12 7 
15. Balatonlelle 7 1 1 5 2-14 4 
16. Budafok 7 0 1 6 0-14 1 

LEGFRISSEBB: CVSE-Antók Nyomda-Budafok 3-0 (1-0) 

Kettős ünnep: falunap és pályaavató Bobán 
Nehéz lenne megmondani, hogyan Is fognak majd emlékezni erre a napra a bobai 

emberek. Az első f a lunapkén t fogják emlegetni, vagy mint a pá lyaavató nap já t ? 
A k á r így, a k á r úgy: felejthetetlen esemény marad a falu lakóinak . 

„Ügy látszik a bobai önkormányzat még az 
égiekkel is j ó kapcsolatot tart!" - élcelődött 
dr. Tömböly T a m á s , amikor megnyitotta az 
első bobai falunap rendezvényeit. Ebben a 
pillanatban mindenki úgy érezte: tényleg ez 
a legfontosabb. Mert mi is lett volna a sok 
tervvel, készülődéssel, programmal, ha mind
ezt elmosta volna az eső? M i lett volna a 
csillogó gyerekszemekkel? Már alig várták, 
hogy a játszótéren részt vegyenek az ügyes
ségi versenyben. M i lett volna a vándorser
leggel, aminek elnyeréséért oly' ádáz küz
delmet folytattak a fiatalok az utcák bajnok
ságán? M i lett volna a három kondémyi gu
lyással, ha az égiek nincsenek jóban a bobai -
akkal? 

A sok kérdést azonban feltenni sem kellett, 
mert ragyogó, napfényes reggelre ébredt a 
falu lakossága, és semmi nem árnyékolta be 
azt a jókedvet, mellyel ezt a napot várták. 

A falunap eseményei - érthető módon - az 

új sportpályán, vagy annak környékén zajlot
tak. Szabó Ferenc polgármester megnyitó 
beszédének szavai is azokat az embereket 
méltatták, akik kalákában, ellenszolgáltatás 
nélkül azon fáradoztak, hogy a pályaavató 
napjára minden készen álljon. „Talán nincs 
már messze az az idő, amikor könnyebb lesz 
azoknak a nevét összegyűjteni, akik nem vet
tek részt az önkéntes munkában, mint azokét, 
akik megtették ezt" Mert sok önzetlen segít
ségre volt szükség még azon a négymillió 
forinton túl is, amiből ez a beruházás megva
lósulhatott. 

Több helyszínen zajlottak a programok: 
minden korosztály megtalál(hat)ta a számára 
legkedvezőbbet. A kicsikre ügyességi verse
nyek, akkumulátoros kismotorok vártak. A 
nagyobbak a kézművesek utcájában tanulhat
tak sok ötletes dolgot, miközben frissen sült 
kürtöskalácsot majszolhattak. A fiatalokat az 
utcák bajnoksága kötötte le leginkább, és a 

program csúcsa: a Parlament SE vendégsze
replése. A bobai asszonyok - modem Dobó 
Katicákként - az üstnél „teljesítettek szolgá
latot". Annyi gulyást sikerült főzni, hogy még 
az esti program kezdetekor is lehetett látni 
jóízűen falatozó embereket A hozzá való po
gácsák már előző nap megsültek a falu házi
asszonyainak tepsijeiben. 

A jókedvhez, az e lső falunap sikeréhez két
ség sem férhet A tapasztalatok összegzésére 
Szabó Ferenc polgármestert kértük: 

- Minden településnek szüksége van azok
ra az alkalmakra, amikor megállhatnak az 
emberek egy pár percre, kiléphetnek a min
dennapok taposómalmából. Eddig ezt a lehe
tőséget a búcsú jelentette. Ez azonban nem 
kis anyagi megterhelést jelentett a falu lakó
inak. 

A mai nap egészen másról szól t Al ig hív
tunk „külsős" vendége t Igyekeztünk a ma
gunk erejéből, a faluban élő emberek lelke
sedéséből és tehetségéből meríteni. Remé
nyeim szerint hagyományt teremtettünk. A 
hagyományok megléte és ápolása pedig lét
szükséglet egy falu életében: közösségformá
ló és megtartó erő. 

Németh Ibolya 
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<0> SPORT ^ eredmények - események SPORT <0> 

LABDARÚGÁS 
Közöljük a megyei I . és B. osztályú, valamint a körzeti bajnokságban 

szereplő* csapatainknak az idei bajnokság megkezdése óta született eredmé
nyeit A továbbiakban a szokásos módon tudósítjuk majd tisztelt olvasóinkat 

M E G Y E I I . O S Z T Á L Y 
Máriaújfalu-Kemenesalja 1:1, Csörötnek-Jánosháza 1:2 Kemenesalja-

Püspökmolnári 0:1, Jánosháza-Gyöngyöshermán 1:0, Nagyrákos-Keme
nesalja 3:1, Máriaújfalu-Jánosháza 0:1, Kemenesalja-Uraiújfalu 0:0, Já
nosháza-Püspökmolnári 0:0, Vép-Kemenesalja2:l , Nagyrákos-Jánoshá
za 2:3, Kemenesalja-Rábatótfalu 1:1, Jánosháza-Uraiújfalu 0:1. 

6 forduló után a Jánosháza a 3., a Kemenesalja a 15. helyen áll. 
M E G Y E I H . O S Z T Á L Y 

Kenyeri-Bó" 4:0, Ostffy asszony fa-Hegy falu 2:0, Nagysimonyi-Pecöl 
1:2, Mersevát-Sitke 2:1, Kemenesmagasi-Mersevát 2:0, Ikervár-Nagysi-
monyi 4:2, Pecöl-Ostffyasszonyfa 4:0, Hegyfalu-Kenyéri 3:1, Kenycri-
Pecöl 0:2, Ostffyasszonyfa-Ikervár 0:1, Nagysimonyi-Sitke 1:1, Síma-
ság-KemenesmagasÍ0:3, Mersevát-Szeleste2:l,Kemenesmagasi-Nagy-
simonyi 1:1, Sitke-Ostffy asszony fa 2:1, Ikervár-Kenyéri 1:1, Kenyeri-
Sitke 3:1, Ostffyasszonyfa—Kemenesmagasi 0:7, Nagysimonyi-Szeleste 
4:0, Mersevát-Olbő7:4. 

K Ö R Z E T I B A J N O K S Á G 
Nemeskeresztúr-Csénye 4:3, Hosszúpereszteg-Alsóság 2:0, Nemes-

kocs-Szergény 0:1, Hegyhát-Izsákfa 1:1, Boba-Káld 0:2, Csönge-
Hosszúpereszteg 1:8, AJsóság-Nemeskeresztúr0:l, Csénye-Rábasömjén 
2:2, Izsákfa-Nemeskocs 2:0, Rábasömjén-Alsóság 1:0, Nemeskeresztúr-
Csönge 4:4, Hosszúpereszteg-Boba 3:1, Káld-Szergény 0:0, Nemes-
kocs-Hegyhát 5:2. -vl-

Nöi foci 
A celli búcsú előnapján első al

kalommal rendezte meg Alsóságon 
a nemrég alakult Alsósági Tigrisek 
a Mária Kupa nőj kispályás labda
rúgótornát 13 résztvevővel két ka
tegóriában. 

A tornára Vas megye egész te
rületéről és Zala megyéből is ér
keztek csapatok. Eredmények: 

Felnőttek: 1. Vépi Fortuna, 2. 
Nagykutas, 3. Kemenesmihályfa, 
4. Zanat. Ifjúságiak: 1. Viktória SC, 
Szombathely, 2. Alsósági Tigrisek, 
3. Kőszeg, 4. Kemenesmihályfa. 

Az ifjúságiaknál a gólkirálynői 
címet az alsósági Horváth Anikó 
nyerte el. A tornát szponzorálták: 
Szálai Attila, László Szabolcs, Bo
dor Krisztina, Heiner Imréné, Bol
dizsár Imréné és a CELLKOMP 
Büfé. -gyi 

ASZTALITENISZ 
C V S E - M Á V É P C E L L - P E A C JJ. 15:3 
Celldömölk, NB Il-es férfi mérkőzés. 
Az egykori szlovák válogatott V i m i Rolanddal megerősödött celli 

csapat sima győzelmet aratott a lelkes pécsi fiatalok ellen. Győztek: 
V i m i Roland (4), Tekét Attila (4), Felleg Gábor (3), Ölbei Péter (2), 
a Vimi-Ölbei és a Felleg-Teket páros. 

D o m b ó v á r - C V S E - M Á V É P C E L L 7:11 
Dombóvár, NB ü -es férfi mérkőzés. 
A jó erőkből álló dombóvári csapat derekasan küzdött, és nem volt 

könnyű kétvállra fektetni. Győztek: V i m i Roland (3), Felleg Gábor 
(3), Tekét Attila (2), Ölbei Péter (1), a Vimi-Ölbei és a Felleg-Teket 
páros. 

P ó p a - C V S E - M Á V É P C E L L JJ. 7:11 
Pápa, NB DJ-as férfi mérkőzés. 
A celli csapat nyögvenyelősen nyert az újonc Pápa ellen. Győztek: 

Tamás László (4), Máthé Gyula (2), Balázs Gyula (2), Szabó Ferenc 
(1), a Tamás-Balázs Gyula és a Máthé-Balázs Béla páros. 

C V S E - M Á V É P C E L L Ü. -Za l aege r szeg 4:14 
Celldömölk, NB ITI-as férfi mérkőzés. 
Az ezüstérmes zalaiak nem adtak esélyt a tartalékos hazaiaknak. 

Győztek: Máthé Gyula (2), Balázs Béla (1), és a Máthé-Balázs Béla 
páros. 

A Z Ő S Z I B A J N O K S Á G T O V Á B B I M É R K Ő Z É S E I 
NB I I Barna-csoport 
Szeptember 25. 
Celldömölk-Bük 
Ok tóbe r 2. 
Celldömölk-Veszprém 
Ok tóbe r 16. 
Ajka-Celldömölk 
Ok tóbe r 23. 
Celldömölk-Fejérvíz SK 
Ok tóbe r 30. 
Pénzügyőr II-Cel ldömölk 
November 27. 
Celldömölk-Linde ASE U. 
December 5. 

NB ÚJ Kehrling-csoport 
Szeptember 25. 
SZAK II -Cel ldömölk JJ 
O k t ó b e r 3. 
Széchenyi FSC-Cel ldömölk I I 
O k t ó b e r 16. 
Celldömölk U-Herend 
O k t ó b e r 30. 
Celldömölk I I -Vízéptek 
November 6. 
Celldömölk II-Mosonmagyaróvár 
November 27. 
Győri Elektromos-Celldömölk JJ 
December 4. 

Kanizsa Sörgyár-Celldömölk Celldömölk II-Soproni VSE 

A kézilabda NB II . 1999-2000. évi őszi idény sorsolása 
Otóbcr 2. férfi CVSE-Cellkolor-Székesfeh érvári MÁV Előre felnőtt: 18.00 ifjúsági: 16.15 
Október 3. nöi Celldömölki VSE-Sárvári Kinizsi felnőtt: 18.00 ifjúsági, 

ifjúsági: 
16.00 

Október 9. férfi Bicske KC-CVSE-Cellkolor felnőtt: 12.00 
ifjúsági, 
ifjúsági: 13.45 

Október 9. női TT BAU Budapest-Celldömölki VSE felnőtt: 12.00 ifjúsági -
Október 16. férfi CVSE-Cellkolor-AisóÖrsi KC felnőtt: 18.00 ifjúsági 16.15 
Október 17. nöi Celldömölki VSE-Fertömentl KC Hegykő felnőtt- 14.00 ifjúsági _ 
Október 23. férfi Szentgotthárd KC-CVSE-Cellkolor felnőtt: 18.30 ifjúsági 17.00 
Október 24. női Sárszentmihály SE-Celldömölki VSE felnőtt: 12.15 ifjúsági 11.00 
Október 30. férfi CVSE-Cellkolor-Tatai Honvéd AC felnőtt: 18.00 ifjúsági 14.30 
Október 30. nöi Celldömölki VSE-Tatai Honvéd AC felnőtti 16.15 ifjúsági -November 6. nöi Celldömölki VSE-Szentgotthárd KC felnőtt: 13.00 ifjúsági 14.30 
November 6. férfi CVSE-Cellkolor-Veszprém FOTEX I I . felnőtt: 18.00 ifjúsági 16.15 
November 13. női Veszprém FOTEX-CelldömöÜa VSE felnőtt: 10.00 ifjúsági. 11.20 
November 14. férfi Ősi SE-CVSE-Cellkolor felnőtt: 18.00 ifjúsági: 16.15 
November 20. női Celldömölki VSE-Komároml KC felnőtt:'11.00 ifjúsági _ 
November 20. férfi CVSE-Cellkolor-Batatonalmádl KC felnőtt: 18.00 ifjúsági 16.15 
November 27. férfi Győri Széchenyi FSE-CVSE-Cellkolor felnőtt: 16.00 ifjúsági. _ 
November 28. női BükiTK-CeUdömölki VSE felnőtt: 13.30 ifjúsági' 15.00 

Felelős kiadó: MAKKOS ISTVÁN polgármester. • A szerkesztőbizottság tagjai: Dala 
József, Györe Géza, t Horváth Lajos (örökös tag), Káldos Gyula, Molnár Gábor, Nagy 
Antal, Nádasdy Lajos (nívódíjas), Tulok Gabriella, Völgyi László. •> Felelős szerkesztő: 
BURKON LÁSZLÓ. Szerkesztőség: Celldömölk, Szentháromság tér 1. • Nyomdai előké
szítés: Szignatúra Kft., Szombathely. Nyomás: Antók Nyomda, Celldömölk. ISSN 0865-1175 

Wf W CELLDÖMÖLK VÁROS 

U ff ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 

KEMEMSALJA 
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± Ahol a vevő" a király... ±. 
Ötéves a Molnár-Renault Kft. 

Piros szőnyeg, ünnepi környezet, népszerű zenekar, illuszt
ris fellépők, fővárosi művészek, rengeteg vendég, tűzijáték és 
bál kivilágos kivirradatig... Mindez Celldömölkön, a Tó u. 2. 
szám alatt, ahol a Molnár & Molnár Renault Kft. ünnepli 
„születésének" 5. évfordulóját. 

A születésnapon a város vezetői, valamint a Renault Hun
gária Kft. és más autó- és alkatrész -forgalmazó társaság kép
viselői mellett ott volt a cég több száz ügyfele is. 

A Molnár-fivérek - Sándor és Dezső- autószerelő kisipa
rosként először garázsokban, később kisebb műhelyekben vé
gezték mindig igényes tevékenységüket. Ez a tevékenység a 
Tó utcában szélesedett ki teljes körű szolgáltatássá: a motor-
és karosszériajavítástól a fényezésen át a műszaki vizsgázta
tásig itt mindent elvégeznek. A hat családtaggal együtt ma 
már 23 főt foglalkoztat a vállalkozás. 

A Molnár-Renault megalakulása óta folyamatosan fejlő
dött. Tavaly februárban Sárváron is megnyitottak egy Rena-
ult-bemutatótermet, amit a közeljövőben tovább bővítenék 
egy 120 négyzetméteres új teremmel. 

Közben a celli telep is bővül, nagysága ma már meghalad
ja a 7500 négyzetmétert, amiből 1800 négyzetméter a fedett 
épület. Ezzel együtt a Molnár-Renault ma már az ország 
egyik legnagyobb Renault-telephelye. 

Az e lsőként eladott Renault kocsi az ü n n e p l ő k gyűrűjében 

A Renault márka és a Molnár-Renault népszerűségét jel
zi az is, hogy Celldömölk és Sárvár környékén egyre többen 
vásárolják ezt a gépkocsitípust. Molnárék a megnyitás óta 371 
új autót adtak el - ebből az idén már 130-at. Ez részben an
nak is köszönhető, hogy jók a vásárlás finanszírozásának a 
feltételei, és a használt járművek beszámítása is pozitív irány
ban befolyásolja az üzletet. 

Molnárék ajándékokkal kedveskedtek a 300. vásárlónak, dr. 
Várnai Leventének 

Molnárék igényességét, és ügyfeleik elégedettségét jelzi ta
lán az is, hogy aki csak tehette, megjelent a születésnapi ün
nepségen. A nagy létszámú és mégis családias hangulatú 
összejövetelen nagyszerű volt a hangulat, és mindenki jól szó
rakozott. 

A svédasztalon bőséges kínálat várta a vendégeket a születés
napi ünnepségen 

/ 7 \ Celldömölk, Tó u. 2. 
Tel./fax: 95/422-302 \ # Mobil: 06/30/9163-819 

Sárvár, Batthyány u. 55. 

RENAULT Tel.: 95/323-094 

Molnár & Molnár Kft. Mobil: 06/30/9979-170 
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MÁRVÁNY 
Csempe, járólap bemutatóterem 

Celldömölk, Mikes Kelemen u. 27. Tel.: 95/421-062 

N e d ö n t s ö n ! &m 
Csak ha már látta különleges csempe-, 

padlólap kínálatunkat! 
Bemutatótermünkbe csempék, járólapok széles választékával 
állunk rendelkezésükre (Zalakerámia Rt., Keros spa, Imoda 

kerámiatermékei közül válogathat) 
Fürdőszoba-berendezések, szaniterek 

és egyéb kiegészítők kaphatók. 
Klurti csaptelep család teljes típusválasztéka. 

Csempe-, járólapragasztók, -fugázók 
széles színválasztékban kaphatók. 

ÜJ 
MMSXUA 

Celldömölkön 
az újság! 

€0 AFESZ 5. sz. 
VAS-MŰSZAKI BOLT 

Géfín tér 5. 
Tel./fax: 95/420-015 

VESTA gáztűzhely 3A S W W f í 44 000 Ft 
VESTA gáztűzhely 4T 53-Oefrff 45 800 Ft 
SIESTA gázkályha 19-$efrfT 18 490 Ft 
Szüretelőkádak: 1101 2 990 Ft 

225 1 4 250 Ft 
3501 5 990 Ft 

Husqvarna láncfűrész AKCIÓ! 
H 40 ^9-etKTFf 69 935 Ft 
H340 -M^mfi 74 525 Ft 
H 345 iű^eecrfl 89 215 Ft 
H 51 lW-öee-ft 98 105 Ft 

H350 u e ^ e e í i 102 975 Ft 

Várjuk kedves vásárlóinkat! 

L o m t a l a n í t á s 
C e l l d ö m ö l k ö n 

A Müllex-Celldömölk Kft. értesíti a 
tisztelt lakosságot, hogy 

lomtalanítást tart 
1999. október 9-én (szombaton) 8 órától 

az alsósági és izsákfai városrészen 

1999. október 16-án (szombaton) 
8 órától a celli városrész területén. 

Kérjük, hogy a háztartásokban 
felhalmozódott, feleslegessé vált 

tárgyakat - lom, bútor, berendezési 
tárgy, műszaki készülék stb. - szállító 

járművel megközelíthető közterületre 
helyezzék ki a megadott napon reggel 8 óráig. 

Müllex-Cel ldömölk Hul ladékgyűj tő és H a s z n o s í t ó Kft. 

Akció! Akció! Akció! Akció! Akció! 
I I . sz. Mezőgazdasági Bolf Celldömölk, 

Szentháromság fér 5. TeL/Iax: 95/420-314 

STIHL: A világ 
021 motorfűrész 
023 motorfűrész 
029 motorfűrész 
039 motorfűrész jj-6-seerFf 

69 700 Ft 
76 900 Ft 
94 200 Ft 

103 900 Ft 

Minden motorfűrészhez ajándék 
1 db tánc, 1 db HTpIus motorolaj 0,1 I 

FS-36 motoros kasza ^W-e^STT 39 800 Ft 
FS-80 motoros kasza IQG-öeöTT 95 000 Ft 

Minőségi motorfűrész láncok kedvező áron. 
Láncok méretre készítését, javítását, szakszerű 

gépi élezését vállaljuk. 

Erősített olasz műanyag kádak minden méretben. 
Boroshordók, szőlőzúzók, bogyózók, szőlőpré¬

sek kaphatók. 

Akció! Akció! Akció! Akció! Akció! 


