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Cellben húzzák a hatost 
Március 11-én Celldömölkön tartják a hatos
lottó sorsolását. A Szerencsejáték Rt. meg
bízásából a Szféra Kft. szervezésében délután 
4 órakor kezdó'dik a színes gálaműsor a KMK-
ban, amelynek keretében kihúzzák a hat nyer
tes számot. A számhúzók közül egy személy 
neve már ismert, ó' a polgármester. 

Küldöttség megy Szegedre 
Az idén Szegeden rendezik meg - február 
25-én - a városi polgármesterek randevúját, 
ahová Celldömölk vezetó'it is meghívták. Ott 
adják át az év polgármestere, alpolgármes
tere és jegyzője díjat is. A találkozón Tima 
László alpolgármester és Molnár Gábor 
szakreferens képviseli városunkat. 

Bizonyítás egy év alatt 
Lapunk harmadik oldalán mondja el véle
ményét a kialakult helyzetről Pálné Horváth 
Mária, a Kemenesaljái Művelődési Központ 
egy évre megbízott igazgatója. „Most egy év 
alatt kell bizonyítani, hogy van és lehet jövő
je Celldömölkön a KMK-nak" - fogalmazott 
egyebek között az igazgatónő. 

Huszonöt új munkahely 

A mozgáskorlátozottak számára szeretne munkahelyet teremteni 
Celldömölkön a Savaria Nett-Pack Kft. A lehetőség régebb óta adott 
volt, de nem találtak megfelelő helyet. Most úgy tűnik, sikerült. A volt 
MHSZ-épületének földszinti részében 20-25-en dolgozhatnak majd. 

Két orvost 
az ügyeletre! 

yy 
A képviselő-tes

tület felkérte a 
C E L L - O X Y 
MED Kft. ügyve
zető igazgatóját, 
hogy járványok 
idején, illetve in
dokolt esetben a hétvégi, ünnepna
pi ügyeleti időben is - napközben -
két orvossal biztosítsa az ellátást. 

Minderre azok után került sor, 
hogy Limpár Józsefhez (képün
kön), az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnökéhez panaszok ér
keztek a karácsonyi és újévi ünnep
körben. Dr. Nagy János városi 
tisztifó'orvos tájékoztatta a testü
letet: abban az időben a celldömöl
ki központi ügyeletet olyan rend
kívüli ellátási igény terhelte, ami 
az elfogadható színvonalú beteg
ellátást lehetetlenné tette. T. 

Megyei 
harmadik 

lázium 
E tanévben tette közzé a 

Köznevelés című pedagógiai 
folyóirat a magyarországi gim
náziumok felvételi arányára vo
natkozó adatokat, és az ezek 
alapján megállapított sorren
det. A felsőoktatásba felvettek 
és a 12. osztályok létszáma ará
nya szerint az 1994-1998 közöt
ti években a Berzsenyi Dániel 
Gimnázium az országos rang
sorban a 78. helyre került. A 
szombathelyi Nagy Lajos Gim
náziumot és a Kanizsai Do
rottya Gimnáziumot szorosan 
követve az 54,49 százalékos fel
vételi aránnyal az előkelő me
gyei harmadik helyezést érde
melte ki a celldömölki közép
iskola. K. N. 

Elfogadták a város 
idei pénzügyi tervét 
Celldömölk ez évi pénzügyi ter

véről közmeghallgatást tartott a 
város önkormányzata. A költség-
Vetés legfontosabb adatairól Mak
kos István polgármester tájékoz
tatott. Az idén 1,9 milliárd forint 
bevétellel és ugyanennyi kiadás
sal számolnak. A tavalyról átho
zott 48 millió forintos kötelezett
ségen túl ez évben 127 millió fo
rint a működési hiány. A kiadá
sok több mint nyolcvan százalé
kát, azaz másfél milliárd forintot 
költ működésre az önkormányzat. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan is
mét pályáz a város az önhibáján 
kívül hátrányos helyzetbe került 
települések számára adható köz
ponti pénzügyi segítségre. A kép
viselők kiemelték, hogy az idei 
működési hiány összege alacso
nyabb a tavalyinál. A megfelelő 
vagyongazdálkodáson túl keresni 
kell a forrásbővítés további lehe
tőségeit. 

Futó István könyvvizsgáló meg
valósíthatónak ítélte a pénzügyi 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Fazont kapnak a fák 

Nem csak a város szívében, hanem a város peremén, az Arany Já
nos utcában is nyesik a fákat. Az ott lakók nem bánnák, ha a levágott 
ágakat már elszállítanák... Fotó: Völgyi 
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Elfogadták a Táros 
idei pénzügyi tervét 
(Folytatás az 1. oldalról) 
tervet, kezelhetőnek tartja a hi
ányt. Egy tételt emelt ki, ami ag
godalomra adhat okot: a vagyon
hasznosítási tervek kockázatosak, 
kérdés, hogy sikerül-e azokat 
megvalósítani. Fontosnak nevez
te, hogy csak olyan kiadást jelöl
jön meg a testület, aminek meg
van a fedezete. 

A közmeghallgatáson négy cell
dömölki lakos kért szót. Egyikük 
az iránt érdeklődött, mennyi be
vételtjelent a városnak az olajtá
roló, és mennyi hasznot hozna, ha 
a város területén lenne. A polgár
mester elmondta, hogy évi félmil

lió forint az önkormányzat bevé
tele, szemben a 6-7 millió forint
tal. Kérdések hangzottak el, me
lyek azt kutatták, ki a felelős ami
att, hogy a város állandóan pénz
ügyi gondokkal küzd. Érdeklőd
tek, hogy mikor térülnek meg a 
beruházások, illetve miért nincse
nek biztosítva az önkormányzati 
lakások. Szó volt a szinte állandó
an problémát jelentő utak állapo
táról: mikor lesz végre tervszerű 
és szakszerű az utak rendbetéte
le. Az azonnal megválaszolható 
kérdésekre adott feleletek után a 
képviselő-testület megszavazta a 
pénzügyi tervet. T. G. 

Cégeknek, vállalkozóknak 

Új reklámlehetőségek 
a művelődési központban 

A Kemenesaljái Művelődési Központ (9500 Celldömölk, dr. 
Géfin tér 1.) hirdetési lehetőséget kínál a következő formák
ban: 
- a KMK főbejárata melletti kirakatüvegeken plakátok, ké

pek, lógok, közlemények stb. elhelyezése - 1 db évi bérleti 
díja: 15 ezer forint 

- reklámanyagok elhelyezése az előcsarnokban - a szolgálta
tás díja évi 10 ezer forint 

- nagytermi rendezvények (színház, koncert, konferencia, stb.) 
eló'tt és a szünetekben előre elkészített reklámfilmek (videó) 
vetítése az előcsarnokban - 10 alkalom évente 10 ezer fo
rint. 

Bővebb felvilágosítást a KMK 13-as irodájában Hajas Imréné gaz
dasági előadótól kérhetnek az érdeklődök! Tel.: 95/420-037. 
Új szolgáltatásainkat ajánljuk szíves figyelmükbe! 

Megjöttek a pingvinek a KJIK galériájára 
Kevés embernek nyílik lehető

sége arra, hogy megismerje a jég 
birodalmát. A celldömölki Keme
nesaljái Művelődési Központ és 
a Vas Megyei Tudományos Isme
retterjesztő Egyesület által támo
gatott ismeretterjesztő előadáson 
ez mégis sok diáknak és felnőtt
nek sikerült. Celldömölk volt 
ugyanis a második város az or
szágban, ahol Nagy Balázs geog
ráfus előadást tartott az Antar-
ktiszról. Az ELTE Természetföld
rajzi Tanszékének tanársegéde 
immár tizedik éve tart előadáso
kat a világ legérdekesebb és leg
különlegesebb tájairól. Celldö

mölkön február 10-én délután fél 
3-kor az általános iskolásokkal, 
este fél 6-kor pedig a középisko
lásokkal és felnőttekkel osztotta 
meg élményeit, tapasztalatait az 
előadó. 

Vajon milyen lehet részt venni 
egy lengyel expedícióban? Milyen 
eszközök segítenek a tájékozódás
ban? S hogy milyen 40 fokban Sao 
Paulo kikötőjében karácsonyozni? 
Ilyen és ehhez hasonló kérdések
re kaptak választ az érdeklődők a 
diafilmes vetítésen. Az előadás 
egyben ajánlója is volt a galérián 
látható fotókiállításnak, amely feb
ruár 29-ig látogatható. Sípos N. 

Apróhirdetés 
• A Ság hegy mesteri oldalán 220 
négyszögöl kordonos szőlő jó ál
lapotban lévő 100 éves pincével 
(szoba -I- présház + pince), fel
szereléssel eladó. Irányár: 
450.000 Ft. Telefon: 94/352-208 

• A Ság hegy déli oldalán, a rak
tárhoz közel, jő fekvésű, karban
tartott, 470 négyszögöl telek, 1/3 
rész kordonosított szőlővel eladó. 
Érdeklődni, helyben a 423-271 
vagy a 06-26-325-881 telefon
számokon lehet. 

INGATLAN 

I lakást bérelnénk I 
C e l l d ö m ö l k ö n . 

Jelentkezés árajánlattal: 

0 6 / 3 0 / 9 3 7 6 - 1 3 0 . 

I 
I 

Magasi 
köszönet 

a „máltaiaknak" 
2000. február 8-10-igKeme-

nesmagasiban a Művelődési 
Házban a Magyar Máltai Sze
retetszolgálat Celldömölki cso
portja segítségével ingyenes ru
haosztásra került sor a rászo
rulók részére. 

A lakosság és a mozgássérül
tek egyesületének tagjai nevé
ben köszönet az akcióért, az 
önkormányzatnak a helyiség 
biztosításáért. 

Karádi András, 
a mozgássérültek 
helyi csoportjának 

vezetője. 

HIRDETMÉNY 
Celldömölk Város Önkormányzata vállalkozásba adja a Koptik 
utca 4. szám alatti SZIKRA FILMSZÍNHÁZAT. A vállalkozó a 
filmvetítésen kívül egyéb tevékenységformákat is folytathat. 
Havi bérleti díj: 20.000 Ft. 
Jelentkezési határidő': 2000. február 25. 
A vállalkozásba adás részletes feltételeiről az alábbi címen lehet 
érdeklődni: POLGÁRMESTERI HIVATAL, CELLDÖMÖLK, 
Szentháromság tér 1., 17-es számú szoba. Telefon: 95/420-122 
Több jelentkező esetén versenytárgyalásra kerül sor. 

Hegyközségi szakmai nap 
A március 2-ai hegyközségi 

szakmai nap programja: 
1. A bor, mint jövedéki termék. 

Alkalom nyílik a vitás kérdések 
feltevésére, megválaszolására. 

2. Borászati előadás neves bo
rászok részvételével. 

3. Növényvédelem, növényvédő 
szerek-vezető agrokémiai cégek 
szakembereinek előadásai hang
zanak el. 

A hegyközség vezetősége kéri 
a tagok és érdeklődők aktív rész
vételét. 
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Heti iílterjjJEf Bizonyítás egy év alatt 
Nyilatkozik Paine Horváth Mária, a EME megbízott igazgatója 

Az utóbbi néhány hónap városi problémáinak egyik központi témá
ja volt a KMK működése és jövője. Ilyen körülmények között került 
sor a hónap elején az igazgató-választásra. A tisztség betöltésére egyet
len pályázat érkezett, Pálné Horváth Máriáé, az intézmény eddigi ve
zetőjéé. A képviselő-testület mégis elállt az öt évre szóló kinevezéstói, 
és csak egy évre adott megbízást az igazgatói állásra. 

- Mielőtt értékelnéd az utóbbi 
időszak történéseit, mesélj egy ki
csit magadról, hiszen a legtöbben 
nem sokat tudnak rólad. 

- Családom celldömölki léte 
egyidó's a kisváros kialakulásával. 
A századelőn költöztek ide, a vas
út vonzotta őket. Nagyon kötő
döm a városomhoz, iskoláimat is 
itt végeztem. Tanáraim közül 
Nagy Istvánt és Tima Lászlót te
kintem példaképemnek. A közép
iskola után négy évet töltöttem 
Szombathelyen, a Berzsenyi Dá
niel Tanárképző Főiskolán ma
gyar-népművelés szakon. 1984-től 
örömmel tettem eleget a hazahí
vásnak, és a KMK népművelője 
lettem. Szakmai munkámat 1994-
ben igazgatói kinevezésem tette 
teljessé. Néhány évi vezetői gya
korlat után úgy éreztem, hogy 
szükség lenne tanulmányaim fej
lesztésére, aktualizálására. 1997-
ben felvételiztem a JPTE-FEFI 
felnőttképzési és művelődési me
nedzser szakára. Egyetemi diplo
mámat a napokban fogom átven
ni Pécsett. 

- Hogyan tekintesz vissza az igaz
gató-választás előtti kritikus idő
szakra? 

- Az elmúlt hónapok eléggé 
mozgalmasra sikerültek. Lejárt az 
ötéves kinevezésem, az igazgatói 
állásra pályázatot írt ki az önkor
mányzat. Nem sokkal ez előtt ér
tékelték az intézmény 1994-99-es 
időszakban végzett munkáját. 
Mindezek mellett a mindennapi 
feladatokat is el kellett látnom, 
közben szakdolgozatot írtam, ál
lamvizsgáztam. Ahogy nekem -
mint vezetőnek - nem volt éppen 
egyszerű az elmúlt időszak, úgy az 
intézményben dolgozó munkatár
saimnak sem. Sokan, és sokféle
képpen bírálták, különösen az el
múlt egy év munkáját. A jövőre 
nézve ez egyáltalán nem volt biz
tató. Fontosnak tartom a kritiká
kat, és el is tudom fogadni azo
kat, ha én is reagálhatok rájuk. Ez 
a mi esetünkben sajnos nem min
dig történt meg. Az elmondottak
ból talán kitűnik, hogy feszült
ségteli és ellentmondásos, bizony
talan helyzetben került sor az 

újabb igazgató-választásra. Egye
dül én adtam be pályázatot, és azt 
a kulturális bizottság javaslatára 
szakértői véleménnyel alátá
masztva a képviselő-testület elfo
gadta ugyan, de csak egy évre ne
veztek ki. 

- Mivel indokolták döntésüket? 
- Az önkormányzat a meglé

vő intézményrendszert szándé
kozik átalakítani a 2000. évben. 
Ebből a KMK sem maradhat ki. 
Erre az átmeneti időszakra ezt 
a megoldást látták a legmegfe
lelőbbnek. 

-Mi a te véleményed a kialakult 
felemás helyzetről? 

- A polgármester úr és a kép
viselő-testület ajánlatát rövid 
gondolkodás után elfogadtam, 
mert úgy gondolom, hogy ez az 

egy év nem haladékot jelent szá
munkra, hanem lehetőséget. Mi
vel a pályázatom öt évre szólt 
eredetileg, ezért a jövőre vonat
kozó terveim is erre az öt évre 
szóltak. Most egy év alatt kell bi
zonyítani, hogy van és lehet jö
vője Celldömölkön a KMK-nak. 
A távolabbi célokat előbbre kell 
hozni, és felpörgetett ritmusban 
a lehető' legtöbbet kell megvaló
sítani abból, amit elterveztem. 
Ennek érdekében belső átszerve
zéssel, még több feladat vállalá
sával, sok-sok pályázaton való 
részvétellel szeretném erősíteni 
az intézmény pozícióit. Nincs 
bennem sértődöttség, nem olyan 
idők járnak, hogy ilyen felesleges 
dolgokkal múlassam az időt. Bár 
voltak nehéz pillanatok az utób
bi időben, ezeken átsegítettek 
családom tagjai és a munkatár
saim, amit itt szeretnék megkö
szönni. 

- Mi lesz egy év múlva, a kine
vezés leteltével? 

- Remélem, hogy ebben a 12 
hónapban meg tudom találni szá
munkra az előremenekülés lehet
séges útjait. Útkeresés és meg
újulás a célunk. Ehhez azonban 
szeretnénk kérni, hogy segítse
nek bennünket a város vezetői és 
polgárai, hiszen értük vagyunk. 

Kovács Nóra 

Szálai szaki a saját 
talpán akar állni 

Takaros kis új vas-műszaki üz
let a piac és a fodrászatok szom
szédságában. Az elmúlt év decem
berében nyitották. Tulajdonosa 
Szálai Zsolt, akit szinte minden
ki csak Szálai szakiként ismer. 
Vele beszélgettünk. 

- Mi adta az ötletet, hogy önálló 
üzletet nyisson? 

- Több, mint tíz éve dolgozom 
a szakmában. Ismerem a vásárló
kat, ismerem az igényeket. Úgy 
döntöttem, megpróbálom, mire 
vagyok képes szakmailag és em
berileg, ha a saját talpamra állok. 

- No és milyenek az első tapasz
talatok? 

- Lényegesen kedvezőbbek, 
mint amire számítottam. A régi 

vásárlók közül sokan térnek be az 
üzletembe, s én igyekszem min
den kívánságot maximálisan ki
elégíteni. 

- Milyen az áruválaszték? 
- A készlet alapját villamos

áruk, szegek, csavarkészletek, ke
rékpárok alkotják, és természete
sen sok egyéb, amit most itt ne
héz lenne felsorolni. 

- Milyen szolgáltatások igényel
hetők önnél? 

- Az itt vásárolt új kerékpáro
kat helyszínen üzembe helyezem, 
díjmentesen felszerelem. A na
pokban kezdtem meg a Csepel ke
rékpárok árusítását. Üzletem egy
ben Csepel márkaszerviz is lesz. 

- Milyenek az árak? 

- Hasonlóak, mint a környező 
üzletekben. Némely cikkeket 
igyekszem másoknál olcsóbban 
kínálni. 

Nyitvatartási idő': 
hétfő - péntek: 8 -17 

szombat: 8 -12 
(x) 
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Ajándék a zeneiskolának 
Mozart, Ravel, Verdi és Debussy darabjai 

csendültek fel január 29-én Bánhidi Eszter 
magánének tanárnő és Kövi Artúr Bálint csel
lista első önálló estjén. Zongorán Bejcziné 
Németh Tünde közreműködött. 

A Heittler László festőművész kiállításának 
megnyitójával egybekötött előadást az Ádám 
Jenő Zeneiskola nagytermében tartották. A ki
állítást Czupor Attila, a Szent Benedek Katoli
kus Altalános Iskola igazgatója nyitotta meg. 

A pápai születésű Heittler László, aki ko
rábban rajztanárként dolgozott, a magyar tá
jak szerelmeseként különösen a balatoni vi
déket ábrázolja szívesen. A festőművész te
hetségét mutatja az a 13 féle művészeti díj is, 
amelyben eddig részesült. 

Az est több szempontból is érdekes volt. Kövi 
Artúr zeneszerzőként is bemutatkozott, amikor 
egy önálló darabjával ismertette meg a közön
séget. Heittler László pedig - hogy ne üres kéz-

Kinek a gyereke? 

Farsangi szokások 
Hamvazószerda reggelre amelyik lány nem 

ment férjhez, annak az ablakához töreket vit
tek, még az udvarra is szórtak belőle. Szal
mát meg a fákra terítettek az utcán. 

A faluban két öreg leánynak, kik már hat
van felé jártak, nagy határ tuskót hordtak az 
ajtajába. Reggel, amikor kinyitották az ajtót, 
bedőlt a konyhájukba. Szidták azokat, akik 
odahordták. A szomszédok segítették ki őket. 
Hasznuk az volt, hogy több fájuk lett télire. 

Legtöbben a téli időben, farsangkor tar
tották és tartják esküvőjüket, mert akkor van 
rá idejük. A lakodalmi ünneplés alatt az új
donsült menyecskét szokás volt elszöktetni, 
hogy az ifi férj váltságdíjért visszakapja. 

Volt olyan eset, hogy kicsit később hozta 
vissza az asszonykát a jóképű elrablója, aki 
nagy kegyesen nem fogadott el váltságdíjat 
a férjtől. Kilenc hónap után a szomszéd
asszony meglátogatta az újszülöttet. Nézte, 
nézegette; 

- Te Rozi, igen szép fiúcska, tiszta apja! 
Az asszonyka oldalba pöccintette a szom

szédasszonyt: 
- Úgy tessék mondani a férjem előtt, hogy 

tiszta férjem! 
A szobába lépett a férj. 
- Gyönyörű fia született, kedves szomszéd! 
- A bizony! Rám hasonlít, olyan karakán 

férfi lesz belőle, mint én vagyok! 
- Úgy legyen! - bólogatott a szomszéd

asszony is, meg a feleség is. 
Voltak, vannak ilyen és ehhez hasonló 

történetek, vidámságok. A télidó'nek is 
megvannak a maga szépségei, éppen úgy, 
mint a többi hónapoknak. Örüljünk mind
azoknak, amelyek nevetést, mosolyt csal
nak az arcunkra! Varga Sarolta 

Fotó: Völgyi 

zel jöjjön -zeneiskolánknak ajándékozta néhány 
grafikáját. Végül Bánhidi Eszter - aki immár má
sodik éve vezeti a magánének tanszakot - el

árulta, hogy az ének- és szintetizátorszakos nö
vendékek legközelebb áprilisban lépnek fel kö
zösen egy „slágerkoncert" keretében. Sipos N. 

Madonna-szobor Kemenesaljáról 
Nagyon vázlatosan, lényegében híradássze-

rú'en mutatjuk be a képen is látható Madon
na-szobrot. Lehetőségem szerint magam is, és 
a néprajzi múzeológia szakemberei is próbál
ják felfedni a „titkát". Első reflekció a megle
petés volt, majd elmélkedés azon, hogy e gyö
nyörű szobor, inkább szobrocska miről is szól
hat, adhat hírt számunkra? 

Több évtizedes gyűjtőmunka, a kiváló szak
emberekkel való konzultálási lehetőség meg
engedheti számomra, hogy bizonyos véle
ményt mondjak a nemrégiben előkerült, erek
lyeként őrzött szoborról. A végleges ismerte
tést a szakma teszi meg, de előzetesen azért 
le merem írni, hogy a szobor vidékünk népi 
fafaragó kincseinek a része, jeles darabja. 
Kézzelfogható bizonyíték, hogy napjainkban 
is folytatódik - országosan is elismert szinten 
- a fafaragás. 
Részletezésé
től ezúton el 
kell tekinte
nünk, a fő f i 
gyelmet most 
erre a kis szo
borra irányít
juk. 

Nagy segít
ség számomra, 
hogy annak 
idején félretet
tem, megőriz
tem az Élet és 
Tu d o m á ny 
című folyóirat
nak azon olda
lait, amelyben 
a kiskunsági 
Madonnákról 
írtak. A cikket 

1978-ban tette közzé Sümegi György, kimu
tatva a kutatások eredményeit. Ezen írás té
teleivel és az öt színes képen bemutatott szob
rokkal egybevethettem, illetve összehasonlít
hattam a Kemenesaljái Madonnát. Többségé
ben egyező jegyeket találtam. A szobrok mé
retét - azok 31-37 centimétert tesznek ki ma
gasságukat illetően, a mienk 29 centiméter. Az 
élénk színezés is hasonló - vörössel, kékkel, 
zölddel, barnával, arannyal készültek. Jellem
ző továbbá az egyszerű faragási technika. A 
vízszintes törések nélkül kialakított hosszú 
ruha függőleges redőkben omlik le a lábfejre, 
a karon ülő gyermek hasonlóan ábrázolva, fe
jükön koronát viselnek. A mi szobrunkról -
talán ez az egyetlen károsodás - a gyermek 
fejéről eltűnt a korona. Az is lényeges, hogy e 
szobrok elhelyezése házhomlokzati fülkékben 
szokásos - ez kemenesaljai jelenség is -, vagy 
a lakásban az almáriumban. 

Néhány különbség is adódik. így az első lá
tásra is érzékelhető, hogy a kiskunsági Ma
donnák a gyermeket bal karjukon tartják, a 
mi szobrunkon ennek az ellenkezőjét látjuk. 
A kéztartás az előbbieknél szélesre tárt, a 
miénknél összezárt. Egyéb különbségekről 
majd a készülő tanulmányban írunk. Fontos a 
származási hely pontosítása, valamint a készí
tés időbeli behatárolása (a kiskunsági Madon
nák idejét a társadalmi mozgással összefüg
gésben a XVI-XVIII . századra teszik). Sümegi 
György szóban forgó írását Csanádi Imre vers
soraival kezdi, ami - szépsége mellett - a ke
letkezési időre és az alkotókra is utal. Ezt mi 
is egyértelműen elfogadhatjuk. 

Ezüstözött Máriája 
szuvas már, idő-, por-, füst-fogta-
mulhatott kétszáz esztendeje, 
hogy „ valami paraszt" faragta. 

D.J. 
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Ság hegyi millenniumi tervek 
A Trianoni emlékművet a Ság hegyi tájvé

delmi körzetet is gondozó Fertó'-Hanság Nem
zeti Park igazgatósága felújította, lényegében 
megmentette a pusztulástól. Most már éven
te ünnepségek színhelye a Ság magasán álló 
emlékmű és környezete. Az idei esztendőben 
remélhetőleg egy méltó ünnepség részesei le
hetünk. A tervekben szerepel egy nagyobb 
szabású emlékkiállítás, valamint az emlékmű 
kivilágítása is. A Budapesten működó'Trianon 
Társaság számon tartja a helyet, érdeklődnek 
iránta. Nyilván az is felmerült, hogy egy ilyen 
emlékhely közössége csatlakozzon a Trianon 
Társasághoz. (Kőszegen már régóta működik 
ilyen csoport.) 

E sorok írója évtizedeken át foglalkozott e 
fontos kérdéssel. Kiállításom két éven át 
megtekinthető volt a hegyen, képes levele
zőlapot adtunk ki Limpár József ügyvezető 
igazgató támogatásával. Rendszeresen a 
helyszínre vezetjük a turistákat. Kiss Dénes, 
a Trianon Társaság társelnöke a napokban 
arról értesített bennünket, hogy szerte a vi
lágban, ahol magyarok élnek, létrehozzák 
tagozataikat. Legutóbb San Franciscóban és 
környékén történt meg ez, ahol előadásokat 
tartott nagy érdeklődés mellett. Ők 1600 US 
dollárt - nem kis pénz - tagdíj formájában 
küldtek a társaságnak. 

Alapítványunk a Ság hegyért elsó' célja
ként az emlékművel való foglalkozást tekin-

Az emlékmű és a rendezvényekre kiválóan alkalmas szép környezete 

t i . A város önkormányzatának támogatásá
val pár éve a keresztet újrafestettük, amihez 
60 000 forinttal járult hozzá az alapítvány. Az 
idei, millenniumi év során a már említett ki
állítási anyag újrarendezését támogatja az 
1 százalékos hozzájárulás pénzkeretéből. 

A Kresznerics Ferenc Városi Könyvtárral kö
zösen az év második felében vendégül látjuk az 
Erdéllyel foglalkozó Péter-Pál Kiadót - Veszp
rémben székelnek-, amelynek vezetői beszámol
nak tevékenységükről, és nagyon szép kiadványa
ikat is bemutatják a résztvevőknek. Dala József 

Megyei 
ötödik 

Benkó Tamás, a Gáyer Gyu
la Általános Iskola 7. osztályos 
tanulója a Varga Tamás Orszá
gos Matematikaverseny megyei 
fordulóján Ötödik helyezést ért 
el. Az első fordulóból - ahol az 
általános iskolák központi fel
adatokat oldottak meg - a Pe
dagógiai Intézet értékelése alap
ján jutottak tovább a tanulók. A 
döntőn 43 hetedik osztályos kor
csoportú tanuló vett részt, itt sze
rezte meg Tamás az előkeló'ötö-
dik helyet. Felkészítő tanára 
Pálné Horváth Katalin. 

A celldömölki képviselő-testület ülésein az egyes napirendi pon
tokhoz készült eló'terjesztések mellékleteként rendszeresen kapnak a 
városatyák különféle statisztikai összeállításokat, elemzéseket. A jÖ-
vfíben ezekből válogatunk és adunk közre, lehetó'séget kínálva ezzel a 
város polgárainak egy kis böngészésre, ami talán abban is segít, hogy 
az olvasók reálisabban ítélhessenek egy-egy kérdés kapcsán. 

Adózási 
adatok 

helyi vállal
kozókról 

1996. 1997. 1998. 

Vállalkozók száma 522 fő 528 fő 537 fő 

Iparűzési adó: 

- Adóztatott árbevétel 

- Helyesbített folyó évi terhelés 

Befizetett adó pótlékkal együtt: 
í 

5.117.468.081 Ft 

51.167.398 Ft 

47.104.955 Ft 

6.902.818.057 Ft 

82.691.190 Ft 

80.218.975 Ft 

7.225.526.532 Ft 

105.516.118 Ft 

97.862.367 Ft 

Vállalkozók kommunális adója: 

- Adóztatott létszám 

- Mentes létszám 

-Helyesbített folyó évi terhelés 

Befizetett adó pótlékkal együtt: 

3.496 fő 

97 fő 

7.986.006 Ft 

6.724.165 Ft 

3.831 fő 

50 fő 

8.044.584 Ft 

7.644.779 Ft 

4.026 fő 

63 fő 

8.114.886 Ft 

7.162.474 Ft 

Iparűzési adó 7%-ának felajánlása 3.042.774 Ft 3.481.878 Ft 5.243.596 Ft 
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A dömölki apátság őstörténete (6. rési) 
Celldömölknek van egy jelentós öröksége: az ezer esztendős alapo
kon, országosan egyedülálló építési anyagokból készült ó'si romtemp
lom. Úgy gondoljuk, hasznos és feltétlenül szükséges most, az 
országalapítás és a nemzetté válás, valamint a világra szóló keresz
tyénség forrásának kétezer éves ünnepére készülve tudatosítani vá
rosunk lakosságában is, hogy mennyire megbecsülendő', értékes örök
ség birtokosa. Ezért megpróbáljuk a szerteágazó, sokrétűen változó 
véleményeket összefoglalva, valamint magunk több évtizedes kuta
tásait felhasználva összefoglalni és véglegesen formába önteni en
nek az ó'si templomnak és vele természetesen az apátság keletkezé
sének, alapításának történetét. 

A múlt évszázad második felé
ben és azóta századunkban is ko
molyan az érdeklődés homlokte
rébe került apátsági templomunk. 
Tucatnyi műemlékekkel foglalko
zó tudós szakember, építész, or
szágos hírű történész, régész 
(Czinár, Czobor, Dercsényi, 
Dörnyei, Örnst, Fuxhoffer, 
Henszlmann, Pacher, Rómer, 
Schulek János, Szabó László, Ko
zák) és még számos műemlékes 
szakíró egyöntetű megállapítása 
szerint hazánk egyik legértéke
sebb Árpád-kori műemléke ez, a 
korai románkori építészet egyik 
legértékesebb alkotása. A temp
lom eredete, alapításának körül
ményei, építtetőjének valós kilé
te mind ez ideig tisztázatlan és is
meretlen. Az okleveles adatok 
hiányának ellenére az 1960-as 
években elvégzett alapos régésze
ti feltárások, és a megkutatás ez
úttal lehetővé tették a templom 
történeti múltjának felderítését. 
Mindez az építmény múltját az 
eddig köztudatban élő ismerete
inknél sokkal többrétűnek mutat
ja be. 

Hiába méltatták a fentebb fel
sorolt tudós szakértők és ajánlot
ták figyelembe az országos mű
emléki értékek között is páratlan 
épületet, az egyre romladozott 
úgyannyira, hogy fennmaradása is 
végveszélybe került. Századunk 
harmincas éveiben a celldömölki 
képviselő-testület a lebontását is 
elhatározta. Ekkor, 1938-ban a 
pápai református kollégium taná
rainak egy kisebb baráti köre, 
Nagy Endre tanártársai (Nagy 
Endre a celldömölki evangélikus 
lelkipásztornak, Nagy Sándornak 
a fia!) mentették meg Kemenes
alja és a Marcalvidék ősi templo
mát! Meghívták ide SCHULEK 
János műépítészt, a visegrádi ása
tások megindítóját szakértőnek, 
aki megállapította, hogy ez a 
templom hazánkegyetlen tisztán 
bazalttufából épített temploma, 
és egyedülálló értéke nem csupán 

Celldömölknek és Kemenesaljá
nak, hanem az országnak is. Az 
egyre romladozó templom meg
mentésére igyekezve szakmérnö
ki tervet is készíttettek, és azt ter
vezték, hogy a már csak lomtár
nak használt templomot társadal
mi összefogással megfelelő tető
vel látják el. A terv készítésekor 
az is kiderült, hogy a díszesen fa
ragott gyámkövek, melyeket 
Rómer Flóris még helyükön látott 
és le is rajzolt, eltűntek. Állítólag 
egy francia műgyűjtő' ittjártakor 
kifejtette és elvitte azokat Fran
ciaországba! Hogyan került 
ide, és mit keresett itt, mi módon 
vihette végbe tettét? - kideríthe
tetlen örök rejtély marad. Szomo
rú valóság az is, hogy a pápai kol
légium tanárainak szép terve du
gába dóit! A tulajdonos nagyköz
ség hivatalos és társadalmi szer
veinek eme értéket kellően meg 
nem becsülő érdektelensége, 
avagy a világháború viharkitöré
sének előrejelzései miatt-e? Ki 
tudja?! 

Az ó'si apátsági templom rom
jainak konzerválása bekerült az 
Országos Mű
emléki Felügye
lőség távlati ter
veinek sorába 
az 1960-as évek
ben. Meglehe
tősen későn és 
kellőleg nem ér
tékelve egyedi
ségét, és valós 
méltánylást is 
elhanyagolva. A 
tervjavaslat sze
rint az ősi rom
templomot a je
lenlegi állapotá
ban konzervál
nák, semmiféle 
k i e g é s z í t é s t 
nem végezné
nek rajta. A 
munkálatok el
végzése előtt 
alapos és na

gyon részletes régészeti feltárást 
kell végezni. 

Az előírt és feltétlenül megkí
vánt nagyon alapos, és a korábbi
aknál részletesebb megkutatást és 
régészeti feltárást Kozák Károly 
régész, a falak feltárását Nagypál 
Judit építészmérnök végezte el 
1960-1965 között. Ezt a műemlé
ki kutatást, illetve ennek eredmé
nyeit közzé is tették. 

A nagytudású és bőséges ta
pasztalattal rendelkező tudós ré
gész és segítőtársa alapos feltáró 
munkája nyomán beszélni kezd
tek a kövek a múltról. A múlt bi
zonyos tekintetben temető is, hi
szen a tegnap magába rejti a min
denkori mát, de amikor feltárul a 
múltunk, mindig ébreszt és tanít, 
de egyben mérték is lesz számunk
ra. A templom múltjából a feltá
rás nyomán igazolta Schulek mű
építész megállapítását: ó'si temp
lomunk a hazai építészetben egye
dülálló módon nagyméretű, zöl
desszürke bazalttufa lapok közé 
öntött falazattal épült, eredetileg 
gondosan megmunkált felületű 
lapokkal, és szabályos formájú, 
félkörívesen záródó szentély kap
csolódott hozzá. A romkutatás 
alapján meghökkentő eredmény
re, felfedezésre jutott a feltáró 
régész: feltárta egy harmadik, a 
legkorábbi építkezés, egy római 
korban készült öntöttfalú épület 
maradványait! Fekete bazalt ala
pozáson! Ez az épületmaradvány 
római kori téglatörmelékkel át
szőtt agyagrétegbe mélyedő fal. 

Vajon mi lehetett ez az épület? 
Ennek lielvén. ezen a területen, 
netán ennek alapjain és méretei
hez igazodva épül fel mai temp
lomromunk első változata, vagy 
már ez is templom volt? 

Mindenesetre nagyon izgalmas 
kérdések és elgondolások vetőd
hetnek fel ezáltal a régészeti felfe
dezés által. Elsó'renden is az, hogy 
Dömölk története már a római 
korban kezdődnék, mint Szombat
hely (Savaria), Sárvár (Bassiana), 
Zaíaszentgrót (Mogentianae) tör
ténete?! Csakhogy ez a mi telepü
lésünk, az Árpád-kori Munk, majd 
a későbbi Pórdömölk és ennek 
bencés apátsága hiteles adatok 
nélkül, bizonyítható hiteles törté
net nélkül élte meg a maga min
dennapjait egészen az első elfo
gadható valós okmányszerű emlí
téséig, 1252-ig! Lehettek itt keresz
tyének már a honfoglalás előtt, 
akik templomot építettek, és azt 
rendeltetésszerűen használták is? 
Valamiféle keresztyén közösségre 
utalnak a templomunk déli olda
lánál feltárt sírok, sírkövek: a 11. 
századból. Kemenesalja eredetileg 
a győri püspökséghez tartozott, 
mely a legkorábbi alapítású egy
házmegyéknekegyike. Térítő pap
jai, szerzetesei vajon milyen álla
potban találhatták az első templo
mot? Romokból alakították újjá, 
vagy újat építettek a pogány ó'si 
hitből megtérített magyarok szá
mára?! Templomunk ezeréves, s 
tán régibb alapokra épült! 

(folytatjuk) Nádasdy Lajos 

C e l l d ö m ö l k i templomrom. (Eredet i f é n y k é p az 1880-as évekbő l az O M F f é n y k é p t á r á b a n . ) 
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A kézilabda NBII. 2000 tavaszi idény sorsolása 
Időpont Ifi. Felnőtt Neme Mérkőzés helye Mérkőző' csapatok 

Március 18. 16.00 17.30 férfi Győr Mischek-Hungária _ CVSE-CELLKOLOR 
Március 25. 15.15 14.00 női Celldömölk Celldömölki VSE-JUB - Dorogi AC 
Március 25. 16.30 18.00 férfi Celldömölk CVSE-CELLKOLOR - Balaton fűzfő' 
Április 1. 18.00 16.30 női Sárvár Sárvári Kinizsi - Celldömölki VSE-JUB 
Április 1. 12.00 10.30 férfi Székesfehérvár MÁV-EIőre - CVSE-CELLKOLOR 
Április 8. 14.00 női Celldömölk Celldömölki VSE-JUB - TT BAU-Budapest 
Április 8. 16.15 18.00 férfi Celldömölk CVSE-CELLKOLOR - Bicskei TC 
Április 15. 14.15 16.00 férfi Alsóőrs Alsóőrsi SE - CVSE-CELLKOLOR 
Április 16. 14.00 női Sopron Fertó'menti KC-Hegykő - Celldömölki VSE-JUB 
Április 22. 15.00 13.30 női Celldömölk Celldömölki VSE-JUB - Sárszentmihályi KC 
Április 22. 16.15 18.00 férfi Celldömölk CVSE-CELLKOLOR - Szentgotthárdi KC 
Április 29. 13.45 női Tata Tatai Honvéd AC - Celldömölki VSE-JUB 
Április 29. 15.15 17.00 férfi Tata Tatai Honvéd AC - - VSE-CELLKOLOR 
Május 6. 17.00 15.30 női Szentgotthárd Szentgotthárdi KC - Celldömölki VSE-JUB 
Május 7. 15.00 16.45 férfi Veszprém FOTEX II. - CVSE-CELLKOLOR 
Május 13. 16.15 18.00 férfi Celldömölk CVSE-CELLKOLOR - Ősi BLACK-BULL KC 
Május 14. 16.15 15.00 női Celldömölk Celldömölki VSE-JUB - Veszprémi FOTEX 
Május 20. 16.00 női Komárom Komáromi AC - Celldömölki VSE-JUB 
Május 21. 12.45 11.00 férfi Balatonalmádi MMH BAU-Balatonalmádi - CVSE-CELLKOLOR 
Május 27. 11.30 10.00 női Bük Büki TK - Celldömölki VSE-JUB 
Május 27. 18.00 férfi Celldömölk CVSE-CELLKOLOR - Győri Széchenyi FSC 

A celldömölki Kolozsvári úton 
(Volán-kűt) lévő üzemanyagtöltő 

állomáson új év új árakkal. De talán 
nem olyan magasak, mint másutt. 

A gázolaj a MOL árhoz képest 2,90 Ft-tal 
olcsóbb literenként. 

A 95-ös benzin a MOL árhoz képest 
6,90 Ft-tal olcsóbb literenként. 

Jelenleg: a gázolaj: 195 Ft/l ÁFÁ-val, 
a 95-ös benzin: 208 Ft/l ÁFÁ-val 

Mi gondolunk azokra is, akik ólmozott 
benzint szoktak tankolni, ók ólompótló 
adalékkal kapják a 95-ös benzint, még 

a 9l-es benzinár alatt. 

Nyitva tartás: 
hétfő-péntek: 7.30-12-ig, 14.00-19.30-ig, 

szombat: 7.30-11.30-ig. 

Dobáuy Gábor búcsúja 
a celli kék-sárgáktól 

1999. november 13-án lehullt a függöny. Celldömölk labdarúgá
sának egy szerény, sportszerű egyénisége, Dohány Gábor befejezte 
labdarúgó pályafutását. A 35 éves labdarúgó búcsúja azonban nem 
a focinak szól, csak a celldömölki kék-sárga színeknek, s mind
azoknak, akik szívesen látták a celli futballpályán. Pályafutását 
Celldömölkön három jól elkülöníthető'szakaszra lehet felosztani. 
Az elsó'a Sárvári Kinizsihez történő átigazolásáig, a második Auszt
riába történő' kimeneteléig tartott, míg a harmadik az Autók-kor
szakhoz kötó'dik. 

Gábor alig 
töltötte be a 
13. életévét, 
amikor 1978. 
Szeptember 
29-én leigazolt 
a CVESE ser
dülő csapatá
hoz. Kapus poszton vette számítás
ba edzője, s csak egy évvel később 
cserélte fel az egyes számú mezt, 
és ízlelte meg a góllövés örömét is. 
Tehetségére jellemző, hogy pálya
futása alatt edzői bármely poszton 
számíthattak a játékára. Igaz, Gá
bor legszívesebben támadó közép
pályástjátszott, de megállta helyét 
akkor is, havédó't kellett játszania, 
vagy éppen szélsőt. 

1982. április 18-án Celldömöl
kön a Sárvári Vasas elleni győztes 
mérkőzésen került először a fel
nőtt csapatba. A Kőszegi - Kazári 
A. , Szomorkovits, Tarczi 
(Mészárics), Bindics R. - Horváth 
B. , Balogh, Szabó Á. - Verrasztó 
(Dobány), Geiger, Szentgyörgyi 
összeállítású csapat 3-2-re győ
zött. A felnőttek között első baj
noki gólját 1982. szeptember 5-én, 
Szombathelyen a Pamut ellen lőt
te. 37 megyei mérkőzésen szere
pelt és hét gólt szerzett, amikor 
saját kérésére 1984 tavaszán kiad
ták a Sárvári Kinizsi NB III-as 
csapatának, ahonnét 1987-ben 
igazolt vissza. 

(Folytatás a 8. oldalon) 
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Dobány Gábor búcsúja 
a celli kék-sárgáktól 

(Folytatás az 7. oldalról) 
Elmondása szerint jókor, mert 

szép napok következtek a celli fut
ballra. Ez akkor is igaz, amikor 
tudjuk, hogy 1987-ben kiesett a 
csapat a területi bajnokságból. 
1988-ban a CVMSE csapata meg
nyerte a megyei bajnokságot és 
Szolnokon a Szabad Föld Kupát. 
Gábor a 28 bajnoki mérkőzésen 16 
góllal járult hozzá a bajnoki cím
hez. Az NB III-ban pedig 49 mér
kőzésen szerepelt és kilenc gólt ért 
el. A Szabad Föld Kupadöntőjében 
a Balatonlelle ellen Dobány Gábor 
biztosította be a 2-0-ás végered
ményt. 1990-ben kissé váratlanul 

érte a szurkolókat, hogy Ausztriá
ba távozott, ahol öt és fél évet a 
GroGpetersdorf, majd 1997-es 
visszatéréséig a WieBleck csapatá
ban játszott, Az utóbbi csapatnál 
valósult meg az álma: egy csapat
ban futhatott ki hétről hétre a pá
lyára bátyjával, Lajossal, aki nem 
csak testvére, hanem példaképe is. 

Ausztriából a CVSE-Antók 
Nyomda csapatához 1997 telén 
tért vissza, és mindjárt a csapat 
megyei bajnokságát ünnepelhet
te, melyhez 17 mérkőzésen 14 
góllal járult hozzá. A csapatban 46 
NB III-as és 13 NB Il-es mérkő
zésen lépett pályára, és kilenc gólt 

mondhat magáénak. Természe
tesen boldog, hogy tagja lehetett 
az elmúlt évben NB III-as baj
nokságot nyert csapatnak is. 
Megjegyezte: mindig szívesen és 
büszkén fog visszagondolni az 
Antók Nyomda csapatában el
töltött éveire. 

Gábor összesen 190 bajnoki 
mérkőzésen lépett celli színek
ben a futballpályára, és 55 góllal 
örvendeztette meg a focirajongó
kat. Most elbúcsúzott, de csak a 
celli pályától, mert a tavasszal 
újra bátyjával együtt Halmosi 
Zoltán csapatában kergeti majd 
a bőrgolyót az említett burgen
landi kis faluban. Elmondása sze
rint legalább addig szeretne 
sportágának hódolni, mint test
vére, ifj. Dobány Lajos, aki most 
tíz évvel jár előtte. Kívánjuk Gá
bornak, hogy így legyen. 

Kérdezhetnék, hogy honnét van 
a Dobány-fivérekben ez a nagy 
fociszeretet. Nos, Ők valóban nem 
estek messze a fától. Édesapjuk 
is a labdarúgásnak hódolt, édes
anyjuk pedig egy nagyon sportsze
rető családban nőtt fel. Ok nem 
tiltották, hanem inspirálták a 
gyermekeiket a sport szeretetére. 
Gabi nagy tisztelettel köszöni szü
leinek és családjának a gondosko
dását, a megértését. Ugyancsak 
köszöni munkahelyének, különös
képpen Varga Gábor és Győrök 
István vezetőknek, hogy lehetővé 
tették azt, hogy a labdarúgásban 
helyt tudott állni. Köszöni volt 
edzőinek, sportvezetőinek fá
radságos munkáját, játékostár
sainak barátságát, a szurkolók
nak pedig a bátorítást és elisme
rést, ígéri, hogy csak a szépre 
fog emlékezni. - tim -

JVői labdarúgás 
Az alsósági tornacsarnokban 12 csapat rész

vételével Farsangi Kupa néven női labdarú
gótornát rendeztek. 

A dobogós helyezettek: 
Ifjúságiak: 1. Alsóság 

2. Kemenesmihályfa 
3. Kőszeg 

Felnőttek: 1. Nagykutas 
2. Vép 
3. Máriaújfalu 

Az ifjúságiaknál a gólkirályi címet az alsósági 
Balázs Dorottya szerezte meg 5 találattal. Szpon
zori különdíjat kapott Fenyő'Klaudia (Alsóság). 

Rangadó 
helyett kiütés 

Büki TK - CVSE-MÁVÉPCELL 0:18 
Bük, NB Il-es férfi mérkőzés. 
A vasi rangadó egyoldalú mérkőzéssé deg

radálódott, mivel a bükiek a legjobb játéko
sukat nélkülözték. Győztek: Vimi Roland (4), 
Felleg Gábor (4), Tekét Attila (4), Ölbei Pé
ter (4), a Vimi-Ölbei és a Felleg-Teket páros. 

CVSE-MÁVÉPC. II. - Széchenyi PSC 6:12 
Celldömölk, NB III-as férfi mérkőzés. 
A hazaiaknak most csak ennyire futotta a 

bajnoki címre pályázó győri főiskolások ellen. 
Győztek: Máthé Gyula (3), Tamás László (2), 
és a Máthé-Tamás páros. 

A legfrissebb sporthírek 
Asztalitenisz 

A hét végén Szombathelyen rendezték 
meg Vas megye 2000. évi felnőtt egyéni asz
talitenisz bajnokságát. A versenyen a 
CVSE-MÁVEPCELL versenyzői is részt 
vettek. 

A férfi párosban az Ölbei Péter - Tekét At
tila pár megyei bajnok lett. Ölbei Péter egyé
niben második, Máthé Gyula pedig harmadik 
helyet ért el. 

Szombathelyen a kézilabdások 
A CVSE-CELLKOLOR NB Il-es férfi 

kézilabdázói február 20-án Szombathelyen, 
a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola 
Tornacsarnokában léptek pályára. Az 
eggyel magasabb osztályban szereplő Ta
nárképző Főiskola és a celliekkel egy cso
portban szereplő Szentgotthárd gárdája 
volt a celldömölkiek ellenfele a felkészülé
si tornán. 

Kézilabdázóink mindkét mérkőzésen 
megszorították ellenfelüket. Egy hónappal 
a tavaszi rajt előtt ez a teljesítmény jó a csa
pattól, főleg akkor, ha tudjuk: a felkészü
lést többjátékos sérülése nehezíti. 

Az eredmények: 
Tanárképző Főiskola - CVSE-CELL

KOLOR 20:18 
Szentgo t thárd i KK - CVSE-CELL

KOLOR 17-14 

Kézilabdatorna Celldömölkön 
Február 27-én a városi sportcsarnok ad ott

hont egy rangos kézilabdatornának, ahol az 
érdeklődők megnézhetik, hol tartanak a fel
készülésben a város NB Il-es női és férfi kézi
labdázói. A tornán a celldömölkiek mellett a 
hölgyeknél és a férfiaknál is másik 2-2 cspatot 
hívtak meg a szervezők. 

A hölgyeknél: Nagykanizsa, Csurgó, CVSE-
JUB, míg a férfiaknál: Várpalota, Tanárképző' 
Főiskola (Szombathely) és a CVSE-
CELLKOLOR alkotja a mezőnyt. 

A mérkőzések délelőtt 11 órakor kezdőd
nek. A csapatok 2x25 perces mérkőzéseket ját
szanak, így várhatóan délután 17 óráig láthat
nak kézilabda-mérkőzést az érdeklődők. 

Szuperbajnok 
A korábban elmaradt Szuperbajnok ve

télkedőt február 26-án délután 16 órai kez
dettel rendezik meg a városi sportcsarnok
ban. A címvédő if j . Pozsonyi Mihály mel
lett láthatják a kilátogatok a város valamennyi 
szakosztályának képviselőit. 

Elmaradt az öregfiúk labdarúgótorna 
A február 20-ára meghirdetett öregfiúk lab

darúgótorna jelentkezők hiányában elmaradt. 
A szervezők remélik, egy későbbi időpontban 
megrendezhetik majd a focitornát. 

ÖNI 
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